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OD REDAKCJI

Doświadczenia ekumeniczne Kościołów chrześcijańskich stały się znaczącym 
fenomenem czasów najnowszych. Dialogi międzykościelne owocują wspólnymi dekla
racjami i uzgodnieniami. Są to teksty ważne dla teologów i duszpasterzy, ale nie 
tylko dla nich. Mają doniosłe znaczenie dla całej wspólnoty ludzkiej. Oprócz treści 
ewangelicznych kryją w sobie teorię dialogów. Z tego właśnie względu są interesują
ce dla osób spoza wspólnoty chrześcijańskiej. Ich zbieranie, przekłady i udostępnia
nie jak najszerszemu gronu odbiorców jest ważną służbą na rzecz ludzkości. Mają 
one bowiem wartość ogólnoludzką i znaczenie ogólnokulturowe. Treści zawarte 
w ekumenicznych dokumentach uczą kontaktów międzyludzkich, mądrości bycia 
razem, umiejętności życia we wspólnocie. Są to bez wątpienia umiejętności niezbęd
ne i poszukiwane w dobie powszechnych dążeń zjednoczeniowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom profesorów ekumenizmu, studentów oraz 
innych osób zainteresowanych powyższą tematyką przygotowaliśmy w Instytucie 
Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zbiór dokumentów ekume
nicznych Kościoła katolickiego z lat 1982-1998. Zbiór ten jest kontynuacją opubliko
wanego wcześniej tomu dokumentów pod redakcją o. prof. Stanisława Napiórkow
skiego OFMConv {Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu,
Lublin 1982, ss. 405).

W opracowanym zbiorze dokumentów znajdują się dwa działy: dokumenty 
ogólnokościelne i polskie. Pierwszy dział zawiera dokumenty Stolicy Apostolskiej: 
encykliki, listy apostolskie, przemówienia, homilie papieskie. Dokumenty ogólnokoś
cielne i papieskie są w Polsce dostępne w „Acta Apostolicae Sedis”, „L’Osservatore 
Romano” oraz w licznych innych publikacjach. Niemałych trudności może zatem 
dostarczyć ich zgromadzenie, a jeszcze większych różne tłumaczenia tych samych 
dokumentów. W związku z tym w niniejszym zbiorze dokumentów zamieściliśmy 
teksty najlepiej przetłumaczone bądź podjęliśmy się trudu ponownego ich tłumacze
nia, a niekiedy poprawy tylko niektórych fragmentów tekstu. Ważnym dokonaniem 
dla polskiego ekumenizmu może okazać się rewizja przekładu Dekretu o ekumeniz
mie Soboru Watykańskiego II, zainicjowana przez o. Leonarda Górkę SVD, znawcę 
problematyki ekumenicznej i soborowej. Zamieściliśmy w zbiorze nową wersję prze
kładu, przenosząc do przypisów poprzednie, wymagające zmiany, fragmenty przekła
du. Przyjęliśmy również zasadę ujednolicenia we wszystkich dokumentach nazw 
instytucji i organizacji ekumenicznych. Nie zawsze było możliwe konsultowanie 
naszych propozycji z osobami tłumaczącymi dokumenty. Liczymy na ich wyrozumia
łość i pozytywne przyjęcie dokonanych przez nas zmian.

W drugim dziale zbioru pt. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat 
ekumenizmu w latach 1982-1998 zamieszczone zostały dokumenty polskie: listy
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episkopatu, dokumenty z synodów lokalnych, przemówienia i listy biskupów. Więk
szość tych tekstów opublikowano w „Piśmie Okólnym” i „Biuletynie KAI”. Ilość 
zamieszczonych tutaj dokumentów, w porównaniu z działem pierwszym, może budzić 
niepokój i pytania o polski ekumenizm. Jednak zbyt krytyczne sądy o polskim zaan
gażowaniu ekumenicznym nie będą słuszne. Otóż, nie wszystkie wypowiedzi ekume
niczne biskupów polskich mogliśmy zamieścić w tym zbiorze. Wiele kazań, wygło
szonych przez biskupów podczas różnych ekumenicznych uroczystości, nie zostało 
opublikowanych ani nawet pozostawionych w archiwach w maszynopisie. O takim 
stanie rzeczy powiadomili nas m.in. metropolita wrocławski, ks. Henryk Kardynał 
Gulbinowicz, arcybiskup łódzki, ks. Władysław Ziółek, a także arcybiskupi lubelscy, 
poprzedni -  ks. Bolesław Pylak oraz obecny -  ks. Józef Życiński. Język i styl tek
stów polskich pozostawiliśmy w oryginalnym brzmieniu. Ingerencja z naszej strony 
mogłaby pozbawić je wewnętrznej dynamiki, kształtowanej niejednokrotnie potrzebą 
chwili czy oczekiwaniami zgromadzenia liturgicznego. Do zbioru polskich dokumen
tów dołączone zostały dokumenty ekumeniczne z synodów lokalnych. Udało się je 
zgromadzić dzięki uprzejmości znawcy polskich synodów lokalnych j |  Marka Fiał
kowskiego OFMConv.

Dokumenty zostały opatrzone wstępami oraz indeksami: biblijnym, osobowym, 
nazw geograficznych i rzeczowym. Cyfry w indeksach odsyłają nie do numerów 
stron, lecz do numerów na marginesach.

Zbiór ten ukazuje osiągnięcia na ekumenicznej drodze, zwraca uwagę na trudnoś
ci, a także obrazuje, w jaki sposób chrześcijanie w ostatnich latach rozumieją sam 
ekumenizm i jak stopniowo słowo to nabiera nowych znaczeń, stając się słowem- 
-kluczem w zupełnie świeckich poczynaniach zjednoczeniowych. Często jest to zja
wisko niekorzystne dla ekumenizmu w ścisłym znaczeniu, gdyż prowadzi do rozmy
cia się głównego celu dążeń ekumenicznych, jakim jest jedność chrześcijan w jednym 
Kościele.

Ekumenizm coraz częściej rozumie się szeroko: również jako drogę do pojednania 
międzyreligijnego, pojednania ludzkości i całego stworzonego świata. Nie brakuje 
takich akcentów w zamieszczonych dokumentach. Żeby lepiej zrozumieć te nurty 
ekumenicznego myślenia, zamieściliśmy przykładowo kilka dokumentów z wypowie
dziami do niechrześcijan.

Nie wszystkie dokumenty bezpośrednio dotyczą ekumenizmu. Są również takie, 
które zagadnieniem tym zajmują się pośrednio lub poruszają zagadnienia ważne dla 
ekumenizmu. Do pierwszej grupy należą teksty skierowane do grekokatolików 
w związku z chrztem Rusi Kijowskiej albo w jakiś sposób łączą się z trudnym pro
blemem uniatyzmu czy unionizmu. Do drugiej grupy należą teksty dotyczące np. 
ważnych wydarzeń historycznych, m.in. rocznic soborów ekumenicznych czy obcho
dów tysiąclecia Chrztu Rusi.

Mamy nadzieję, że zbiór dokumentów ekumenicznych Kościoła katolickiego 
rychło i na długo stanie się instrumentem pracy poszukiwanym nie tylko przez stu
dentów i profesorów. Nietrudno też przewidzieć, że publikowany obecnie zbiór doku
mentów będzie dopełnieniem Wprowadzenia do ekumenizmu, które ukazało się stara
niem Instytutu Ekumenicznego KUL. W ten sposób powstanie kolejny element nie
zbędnego warsztatu naukowego.
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D O K U M E N T Y  G Ł Ó W N E

SOBÓR WATYKAŃSKI II

Dekret o ekumenizmie

Druk: A AS 57(1965), s. 90-112. Przekład: SWD s. 309-339.

w sTę p

Przywrócenie jedności wśród wszystkich chrześcijan, które wymaga poparcia, jest 
jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Po
wszechnego1. Bo przecież Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół, a mimo to 
wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które wobec ludzi podają się za prawdziwe 
spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a prze
cież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrys
tus był rozdzielony2. Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest 
zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania 
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Wszakże Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzymuje tego, co nam grzeszni
kom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę w rozłączonych między sobą 
(disiunctos) chrześcijan, obficiej napełnia ich pragnieniem jedności3. Łaska ta porusza 
bardzo wielu ludzi na całym świecie, a także pod tchnieniem łaski Ducha Świętego 
wśród naszych braci, oddzielonych (seiunctos) powstał i z dnia na dzień zatacza coraz 
szersze kręgi ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan4. 
W tym ruchu ku jedności, który zwie się ruchem ekumenicznym, uczestniczą ci, 
którzy wzywają Boga w Trójcy Jedynego, a Jezusa wyznają Panem i Zbawcą; i to nie 
tylko każdy z osobna, lecz także wspólnie w społecznościach, w których Ewangelię

1 Poprzednia wersja: Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru 
Powszechnego jest wzmożenie wysiłków dla przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan.

2 Por. 1 Kor 1, ł3.
3 Poprzednia wersja: Wszakże Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzymuje tego, co nam grzesz

nikom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę w rozdzielonych chrześcijan, obficiej napełnia ich 
pragnieniem jedności.

4 Poprzednia wersja: Łaska ta porusza bardzo wielu ludzi na całym świecie, a także pod tchnieniem 
łaski Ducha Świętego wśród naszych braci odłączonych powstał i z dnia na dzień zatacza coraz szersze 
kręgi ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan.
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usłyszeli i o których każdy mówi, że to jego własny i Boży Kościół. Prawie wszyscy 
jednak, chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, 
który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, aby ten 
świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą.

3 Obecny przeto święty Sobór rozważając to wszystko z radością, po ogłoszeniu 
nauki o Kościele, kieruje się pragnieniem odbudowania jedności między wszystkimi 
uczniami Chrystusa, pragnie przedłożyć wszystkim katolikom środki, drogi i sposoby, 
za pomocą których mogliby sami odpowiedzieć temu wezwaniu Bożemu i łasce5.

Rozdział I

KATOLICKIE ZASADY EKUMENIZMU

4 2. W tym okazała się miłość Boża ku nam, że Bóg Ojciec zesłał na świat Syna 
swego jednorodzonego, by stawszy się człowiekiem odrodził przez odkupienie cały 
rodzaj ludzki i zgromadził go w jedno6. Syn Boży, zanim ofiarował sam siebie na 
ołtarzu krzyża jako niepokalaną hostię, modlił się do Ojca za wierzących mówiąc: 
„Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas 
jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał” (J 17, 21), a w Kościele swoim 
ustanowił zdumiewający sakrament7 Eucharystii, który oznacza i sprawia jedność 
Kościoła. Uczniom swoim dał nowe przykazanie wzajemnej miłości8 i przyrzekł 
Ducha Pocieszyciela9, żeby został z nimi na zawsze jako Pan i Ożywiciel.

5 A Pan Jezus ukrzyżowany i uwielbiony wylał przyobiecanego Ducha, przez które
go lud Nowego Przymierza, będący Kościołem, wezwał oraz zgromadził w jedność 
wiary, nadziei i miłości, jak naucza apostoł: „Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani 
jesteście, do jednej nadziei wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest” (Ef 4, 4-5). Albowiem „wszyscy, którzyście zostali ochrzczeni w Chrystusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa [...] Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie 
Jezusie” (Ga 3, 27-28). Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały 
Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłęb
nie wszystkich zespala w Chrystusie, iż jest zasadą jedności Kościoła. On dokonuje 
rozdawnictwa łask i posług10 ubogacając Kościół Jezusa Chrystusa w przeróżne

5 Poprzednia wersja: Obecny przeto święty Sobór rozważając to wszystko z radością, po ogłoszeniu 
nauki o Kościele, wiedziony tęsknotą za przywróceniem jedności między wszystkimi uczniami Chrystusa, 
pragnie przedłożyć wszystkim katolikom środki, drogi i sposoby, za pomocą których mogliby sami 
odpowiedzieć temu wezwaniu Bożemu i łasce.

6 Por. 1 J 4, 9; Kol | |  18-20; J 11, 52.
7 Poprzednia wersja: przedziwny sakrament.
8 Por. J 13, 34.
9 Por. J 16, 7.

10 Por. 1 Kor 12, 4-11.
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dary „ku doskonaleniu świętych w dziele posługiwania, ku budowaniu Ciała Chrys
tusowego” (Ef 4, 12).

Celem tedy utwierdzenia tego świętego Kościoła swego po całym świecie aż do 6 
skończenia wieków powierzył Kolegium Dwunastu władzę nauczania, rządzenia 
i uświęcania11. Spośród nich wybrał Piotra, na którym po wyznaniu wiary postano
wił zbudować Kościół swój; jemu przyobiecał klucze królestwa niebieskiego12, a po 
oświadczeniu miłości ku sobie zlecił mu umacnianie wszystkich owiec w wierze13 
i pasienie ich w doskonałej jedności14, z tym że sam Jezus Chrystus pozostaje na 
zawsze kamieniem węgielnym15 i pasterzem dusz naszych16.

Jezus Chrystus chce, by za sprawą Ducha Świętego lud Jego pomnażał się przez 7 
to, że apostołowie oraz ich następcy, czyli biskupi z następcą Piotra na czele, wiernie 
głoszą Ewangelię i przez udzielanie sakramentów oraz pełne miłości rządy. Sam też 
sprawia, że społeczność Jego jednoczy się coraz doskonalej w wyznawaniu jednej wia
ry, we wspólnym spełnianiu kultu Bożego oraz w braterskiej zgodzie rodziny Bożej.

Tak to Kościół, jedyna trzoda Boża, jako znak podniesiony między narodami17, 8 
podając Ewangelię pokoju całemu rodzajowi ludzkiemu18, pielgrzymuje w nadziei 
aż do wyznaczonego w górnej ojczyźnie kresu19.

Na tym polega święta tajemnica jedności Kościoła w Chrystusie i przez Chrystu- 9 
sa, gdzie Duch Święty jest sprawcą różnorodnych darów. Największym wzorem 
i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym 
w Troistości Osób.

3. W tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały 10 
pewne rozłamy20, które apostoł surowo karci jako godne potępienia21. W następ
nych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory i doszło do odłączenia się 
niemałych Wspólnot od pełnej jedności (communio) z Kościołem katolickim, często 
nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony22. Tych zaś, którzy obecnie rodzą się 
w takich Społecznościach i przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać
o grzech odłączenia. A Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłoś
cią. Ci przecież, którzy wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozostają

11 Por. Mt 28, 18-20; par. J 20, 21-23.
12 Por. Mt 16, 19; par. Mt 18, 18.
13 Por. Lk 22, 32.
14 Por. J 21, 15-17.
15 Por. Ef 2, 20.
16 Por. 1 P 2, 25; Sob. Wat. I, Konst. Pastor aeternus: Coli. Lac. 7, 482a.
17 Por. Iz 11, 10-12.
18 Por. Ef 2, 17-18; par. Mk 16, 15.
19 Por. 1 P 1, 3-9.
20 Por. 1 Kor 11, 18-19; Ga 1, 6-9; 1 J 2, 18-19.
21 Por. 1 Kor 1, 11 nn.; 11, 22.
22 Poprzednia wersja: W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe Spo

łeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi 
z jednej i drugiej strony.
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w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie (communio) ze społecznością Kościoła 
katolickiego. Faktem jest, że z powodu rozbieżności utrzymujących się w różnej 
formie między nimi a Kościołem katolickim, czy to w sprawach doktryny, a niekiedy 
też zasad karności, czy odnośnie do struktury Kościoła, pełna łączność (communio) 
kościelna napotyka niemało przeszkód, częstokroć bardzo poważnych, które przeła
mać usiłuje ruch ekumeniczny. Pomimo to usprawiedliwieni z wiary przez chrzest 
są wcieleni23 w Chrystusa24, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijań
skie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu25.

11 Ponadto wśród elementów czy dóbr, dzięki którym razem wziętym sam Kościół 
się buduje i ożywia, niektóre i to liczne i znamienite mogą istnieć poza widzialnymi 
granicami26 Kościoła katolickiego: spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, na
dzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzialne elementy: 
wszystko to, co pochodzi od Chrystusa i do Niego prowadzi, należy słusznie do 
jedynego Kościoła Chrystusowego.

12 Nasi bracia odłączeni sprawują wiele chrześcijańskich obrzędów, które -  zależnie 
od różnych warunków każdego Kościoła lub Wspólnoty niewątpliwie mogą w roz
maity sposób wzbudzić rzeczywiste życie łaski i którym trzeba przyznać zdolność 
otwierania wstępu do społeczności zbawienia.

13 Same te Kościoły27 i odłączone Wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają 
brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chry
stusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc 
pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu.

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

15 4. Ponieważ dziś w bardzo wielu stronach świata pod tchnieniem łaski Ducha 
Świętego czyni się tyle wysiłków przez modlitwę, słowo i działalność, by przybliżyć

23 Poprzednia wersja: należą do Ciała.
24 Por. Sob. Flor., ses. 8, Dekr. Exultate Deo: M a n s i  31, 1055A.
25 Por. św. A u g u s t y n, In Ps. 32. Enarr. II 29: PL 36, 299.
26 Poprzednia wersja: widocznym obrębem.
27 Por. Sob. Lateran. IV, Konst. IV: M a n s i 22, 990; Sob. Lyoński II, Wyznanie wiary Michała 

Paleologa: M a n s i  24, 71E; Sob. Flor., ses. 6, Defin. Laetentur caeli: M a n s i  31, 1026E.
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się do tej pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus, obecny Sobór święty zachęca 
wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozeznając znaki czasu pilnie uczest
niczyli w dziele ekumenicznym.

Przez „ruch ekumeniczny” rozumie się działalność oraz przedsięwzięcia, zmierza- 16 
jące do jedności chrześcijan, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków chwi
li, jak np.: najpierw wszelkie wysiłki celem usunięcia słów, opinii i czynów, które 
by w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci 
odłączonych, a stąd utrudniały wzajemne stosunki z nimi; następnie „dialog” podjęty 
między odpowiednio wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach chrześcijan 
z różnych Kościołów czy Wspólnot, zorganizowanych w duchu wiary i pobożności 
(i/t spiritu religioso)28, w czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę 
swej Wspólnoty i podaje przejrzyście jej znamienne rysy. Przez taki bowiem dialog 
uzyskują wszyscy bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia jednej i drugiej 
Wspólnoty i bardziej bezstronną ocenę; wtedy też te Wspólnoty osiągają pełniejszą 
współpracę we wszystkich zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi 
sumienie chrześcijańskie, i gromadzą się, gdzie tylko się godzi, na jednomyślną 
modlitwę. Wszyscy wreszcie rozliczają się ze swej wierności wobec woli Chrystusa 
co do Kościoła oraz z zaangażowaniem podejmują dzieło odnowy i reformy, co 
czynić należy29 .

Gdy wierni Kościoła katolickiego czynią to wszystko rozsądnie i wytrwale pod 17 
okiem swych pasterzy, wnoszą swój wkład dla dobra sprawiedliwości i prawdy, 
zgodnej współpracy, ducha braterstwa i zjednoczenia, żeby tą drogą powoli, po prze
łamaniu przeszkód utrudniających doskonałą więź (communio) kościelną, wszyscy 
chrześcijanie skupili się w jednym sprawowaniu Eucharystii w jedność jednego i je
dynego Kościoła, której Chrystus od początku użyczył swemu Kościołowi; wierzymy, 
że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym 
wzrasta aż do skończenia wieków.

Jest rzeczą oczywistą, że sprawa przygotowania i pojednania tych jednostek, które 18 
pragną pełnej wspólnoty30 (communio) katolickiej, różni się istotnie od ekumenicz
nych przedsięwzięć; nie ma tu jednak żadnej sprzeczności, ponieważ jedno i drugie 
zależy od przedziwnych zrządzeń Bożych.

Wierni Kościoła katolickiego powinni bez wątpienia w pracy ekumenicznej tro- 19 
szczyć się o odłączonych braci, modląc się za nich, użyczając im wiadomości o spra
wach Kościoła i pierwsi powinni wychodzić im naprzeciw. Przede wszystkim zaś 
winni sami bacznie i szczerze wziąć pod uwagę to, co trzeba w samej rodzinie kato
lickiej odnowić i przeprowadzić, by jej życie wierniej i wyraźniej dawało świadectwo
o tym, czego Chrystus nauczał i co ustanowił, a apostołowie nam przekazali.

28 Poprzednia wersja: zorganizowanych w duchu religijnym.
29 Poprzednia wersja: Wszyscy wreszcie obliczają się ze swej wierności wobec woli Chrystusa co do 

Kościoła i jak należy biorą się rzetelnie do dzieła odnowy i reformy.
30 Poprzednia wersja: więzi.
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20 Mimo że Kościół katolicki obdarowany31 został wszelką prawdą objawioną przez 
Boga i wszelkimi środkami łaski, to jednak jego członkowie nie żyją pełnią gorli
wości w oparciu o nie, jakby to należało, tak że oblicze Kościoła za mało świeci 
braciom od nas odłączonym i całemu światu, a wzrost królestwa Bożego ulega opóź
nieniu. Wobec tego wszyscy katolicy powinni dążyć do chrześcijańskiej doskonałoś
ci32, a każdy -  zależnie od swego stanu -  ma dokładać starań, by Kościół nosząc 
w swym ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie33 oczyszczał się z dnia na dzień 
i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki34.

21 Strzegąc jedności w rzeczach koniecznych niech wszyscy zachowają w Kościele 
należną wolność, stosownie do zleconych sobie zadań, zarówno w różnych formach 
życia duchowego i karności, jak też w rozmaitości obrzędów liturgicznych, owszem, 
nawet w teologicznym opracowaniu objawionej prawdy; we wszystkim zaś niech pie
lęgnują miłość. W ten sposób działając sami będą z każdym dniem coraz pełniej obja
wiać w całym tego słowa znaczeniu katolickość, a zarazem i apostolskość Kościoła.

22 z drugiej strony muszą katolicy z radością uznać i ocenić dobra naprawdę chrześ
cijańskie płynące ze wspólnej ojcowizny, które się znajdują u braci od nas odłączo
nych. Słuszną i zbawienną jest rzeczą uznać Chrystusowe bogactwa i cnotliwe postę
powanie w życiu drugich, którzy dają świadectwo Chrystusowi, czasem aż do przela
nia krwi. Bóg bowiem w swych dziełach jest zawsze podziwu godny i należy Go 
w nich podziwiać.

23 Nie można też przeoczyć faktu, że cokolwiek sprawia łaska Ducha Świętego 
w odłączonych braciach, może również nam posłużyć ku zbudowaniu. Wszystko, co 
prawdziwie35 chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi dobra
mi wiary, owszem, zawsze może posłużyć ku doskonalszemu wniknięciu w samą 
tajemnicę Chrystusa i Kościoła.

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

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

'

31 Poprzednia wersja: ubogacony.
32 Por. Jk 1, 4; Rz 12, 1-2.
33 Por. 2 Kor 4, 10; Flp 2, 5-8.
34 Por. Ef 5, 27.
35 Poprzednia wersja: szczerze.
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Rozdział II

WPROWADZANIE EKUMENIZMU W ŻYCIE

5. O przywrócenie36 jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni jak 26 
i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijań
skim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych. To staranie ujawnia już 
poniekąd istniejącą między chrześcijanami braterską łączność i prowadzi wedle Bożej 
łaskawości do pełnej i doskonałej jedności.

6. Powód ruchów w stronę jedności tkwi niewątpliwie w tym, że każda odnowa 27 
Kościoła37 z istoty swej polega na wzroście wierności jego powołaniu. Do pielgrzy
mującego Kościoła kieruje Chrystus wołanie o nieustanną reformę, której Kościół, 
rozpatrywany jako ziemska i ludzka instytucja, wciąż potrzebuje. Czyli, że trzeba
w porę odnowić w rzetelny i właściwy sposób to, co nie dość pilnie w danych oko
licznościach i czasie było przestrzegane w dziedzinie zasad obyczajowych kościelne
go ustawodawstwa czy sposobu wyrażania doktryny, który należy stanowczo odróżnić 
od samego depozytu wiary.

Ta właśnie odnowa ma wybitnie ekumeniczne znaczenie. Różnorodne zaś przeja- 28 
wy życia kościelnego, poprzez które urzeczywistnia się już ta odnowa -  jak np. ruch 
biblijny i liturgiczny, głoszenie słowa Bożego, nauczanie katechizmu, apostolstwo 
świeckich, nowe formy życia zakonnego, duchowość małżeństwa, naukę i działalność 
społeczną Kościoła należy uznać za rękojmię i swego rodzaju zapowiedź, wróżącą 
ekumenizmowi dalszy szczęśliwy rozwój.

7. Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany. Bo z odnowy 29 
myślenia38 przecież39, z zaparcia samego siebie i z nieskrępowanego wylania 
miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia jedności. Musimy więc wypraszać u Ducha 
Świętego łaskę prawdziwego umartwienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha 
braterskiej wspaniałomyślności w stosunku do drugich. „Proszę was tedy -  powiada 
apostoł narodów -  ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powoła
nia, do którego wezwani jesteście, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością 
znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, złączeni 
węzłem pokoju” (Ef 4, 1-3). Ta zachęta dotyczy głównie tych, którzy otrzymali 
święcenia kapłańskie w tym celu, by dalej podtrzymywać posłannictwo Chrystusa, 
który do nas „nie przyszedł, by mu służono, lecz żeby służyć” (Mt 20, 28).

Również i do wykroczeń przeciw jedności odnosi się świadectwo św. Jana: „Jeśli- 30 
byśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą Go czynimy i nie ma w nas słowa 
Jego” (1 J 1, 10). Z pokorną więc prośbą zwracamy się do Boga i do odłączonych 
braci o wybaczenie, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

36 Poprzednia wersja: odnowienie.
37 Por. Sob. Lateran. Vt ses. 12, Konst. Constituti: M a n s i 32, 988B-C.
38 Poprzednia wersja: nowości ducha.
39 Por. Ef 4, 23.
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31 Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym lepiej posuwają naprzód 
sprawę jedności chrześcijan, a nawet ją  realizują, im bardziej nieskazitelne usiłują 
wieść życie w duchu Ewangelii. Im mocniejszą więzią będą zespoleni z Ojcem, 
Słowem i Duchem, tym głębiej i łatwiej potrafią pomnażać wzajemne braterstwo.

32 8. To nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi 
modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumeniczne
go, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym.

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

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

35 Nie można wszakże uznać współudziału w świętych czynnościach (communicatio 
in sacris) za środek, który bez zastrzeżeń należałoby stosować dla przywrócenia 
jedności chrześcijan. Współudział ten szczególnie zawisł od dwóch zasad: od ko
nieczności zaznaczania jedności Kościoła i od uczestnictwa w środkach łaski. Wzgląd 
na zaznaczenie jedności Kościoła najczęściej wzbrania współudziału. Łaska, o którą 
należy zabiegać, niekiedy czyni go wskazanym. O konkretnym sposobie postępowa
nia, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności czasu, miejsca i osób, niech roztropnie 
zdecyduje miejscowy biskup, chyba że co innego zarządzi konferencja episkopatu 
w oparciu o własne wytyczne, bądź też Stolica Święta.

36 9. Należy się zapoznać z duchem i sposobem myślenia braci odłączonych40 . 
Nieodzowne jest do tego studium, które trzeba podejmować zgodnie z prawdą i życz
liwie. Katolicy należycie przygotowani muszą zdobyć lepszą znajomość doktryny 
i historii, życia duchowego i kultowego, psychologii religijnej oraz kultury właściwej 
braciom. Do osiągnięcia tego wielce pomocne są zebrania, z udziałem obu stron, dla 
omówienia głównie kwestii teologicznych, gdzie by każdy występował jak równy 
z równym41, byle tylko ich uczestnicy, pozostający pod nadzorem biskupów, byli 
naprawdę rzeczoznawcami. Przez taki dialog ujawni się wyraźniej rzeczywisty stan 
Kościoła katolickiego. Na tej drodze da się lepiej poznać przekonania i sposób my
ślenia braci odłączonych i w odpowiedniejszy sposób wyłożyć im naszą wiarę42.

37 10. Naukę świętej teologii oraz innych dziedzin, zwłaszcza historycznych, należy 
podawać również w aspekcie ekumenicznym, by coraz dokładniej odpowiadała fak
tycznemu stanowi rzeczy.

40 Poprzednia wersja: Należy się zapoznać z duchem braci odłączonych.
41 Poprzednia wersja: jako równy wśród równych.
42 Poprzednia wersja: Na tej drodze da się lepiej poznać poglądy braci odłączonych i w odpowiedniej

szy sposób wyłożyć im naszą wiarę.
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Bardzo jest bowiem ważne, by przyszli duszpasterze i kapłani opanowali teologię 38 
w ten sposób ściśle opracowaną, a nie polemicznie, przede wszystkim gdy chodzi
0 sprawy dotyczące stosunku braci odłączonych do Kościoła katolickiego.

Bo przecież od formacji kapłanów zależy jak najbardziej niezbędne wychowanie 39
1 formacja duchowa wiernych oraz zakonników.

Również katolicy, oddający się pracy misyjnej na tych samych terytoriach co inni 40 
chrześcijanie, dziś szczególnie muszą się zapoznać z zagadnieniami i osiągnięciami, 
które w ich pracy apostolskiej wypływają z ekumenizmu.

11. Sposób wyrażenia43 wiary katolickiej żadną miarą nie powinien stać się prze- 41 
szkodą w dialogu z braćmi. Koniecznie trzeba wyłożyć całą doktrynę44 . Nic nie
jest tak obce ekumenizmowi, jak fałszywy irenizm, który przynosi szkodę czystości 
nauki katolickiej i przyciemnia jej właściwy i pewny sens.

Równocześnie trzeba dogłębniej i prościej wyjaśniać wiarę katolicką, w taki 42 
sposób i w takim stylu, by i bracia odłączeni mogli ją  należycie zrozumieć.

Nadto w dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem z braćmi odłą- 43 
czonymi poświęcają się studiom nad Bożymi tajemnicami, a trzymają się ściśle nauki 
Kościoła, powinni kierować się umiłowaniem prawdy oraz odznaczać się nastawieniem 
pełnym miłości i pokory. Przy zestawieniu doktryn niech pamiętają o istnieniu po
rządku czy „hierarchii” prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie 
z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej. W ten sposób utoruje się drogę, 
która dzięki temu bratniemu współzawodnictwu pobudzi wszystkich do głębszego 
poznania i jaśniejszego ukazania niewyczerpanych45 bogactw Chrystusowych46.

12. W obliczu wszystkich narodów niech wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę 44 
w Jednego i Troistego Boga, we Wcielonego Syna Bożego, naszego Pana i Zbawicie
la, a wspólnym wysiłkiem we wzajemnym szacunku niech dają świadectwo naszej 
nadziei, która nie zawodzi.

Ponieważ w dzisiejszych czasach na szeroką skalę organizuje się współpracę 45 
w dziedzinie społecznej, wszyscy ludzie powołani są do wspólnego wysiłku, szcze
gólnie zaś ci, którzy wierzą w Boga, przede wszystkim zaś wszyscy chrześcijanie 
jako naznaczeni imieniem Chrystusa. Współpraca wszystkich chrześcijan w żywy 
sposób wyraża to zespolenie, które ich wzajem łączy i to w pełniejszym świetle 
stawia oblicze Chrystusa Sługi. Współpraca ta zapoczątkowana już wśród pokaźnej 
liczby narodów, musi się coraz więcej udoskonalać w tych zwłaszcza krajach, które 
znajdują się na drodze rozwoju społecznego i technicznego, a to przez docenianie 
godności osoby ludzkiej, popieranie dobra pokoju, stosowanie Ewangelii do życia 
społecznego, rozwój wiedzy i sztuki w duchu chrześcijańskim czy też stosowanie 
wszelkich środków zaradczych przeciw niedostatkom naszego wieku, takim jak głód
i klęski, analfabetyzm i nędza, brak nw^śfżfeń i nierówny podział dóbr. Dzięki tej

43 Poprzednie tłumaczenie: formułowania.
44 Poprzednie tłumaczenie: Całą i nieskazitelną doktrynę trzeba przedstawić jasno.
45 Poprzednie tłumaczenie: niedoścignionych.
46 Por. Ef 3, 8.
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współpracy wszyscy wierzący w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć, jak można na
wzajem lepiej się poznać i wyżej cenić oraz utorować drogę do jedności chrześcijan.

Rozdział III

KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE 
ODŁĄCZONE OD RZYMSKIEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ

46 13. Oczy swoje zwracamy na dwie zasadnicze kategorie rozłamów, godzących 
w całość nieszytej szaty Chrystusowej.

Pierwsze rozłamy miały miejsce na Wschodzie: czy to na tle zaprzeczenia orze
czeniom dogmatycznym Soborów Efeskiego i Chalcedońskiego, czy też w później
szym okresie na skutek rozerwania wspólnoty (communio) między wschodnimi pa
triarchatami a Stolicą Rzymską.

Inne rozłamy miały miejsce ponad czterysta lat później na Zachodzie w następ
stwie zdarzeń określanych powszechnie nazwą reformacji. Wskutek tego liczne 
wspólnoty narodowe czy wyznaniowe zostały odłączone47 od Stolicy Rzymskiej. 
Wśród tych, w których nieprzerwanie trwają w pewnej mierze tradycje i struktury 
katolickie48, szczególne miejsce zajmuje Wspólnota anglikańska.

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

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

1. UWAGI DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNIE KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

47 14. Kościoły Wschodu i Zachodu przez szereg wieków kroczyły swą własną 
drogą, złączone jednak wspólnotą wiary i życia sakramentalnego, a jeśli wyłaniały 
się nieporozumienia między nimi co do wiary czy karności kościelnej (disciplina), 
miarkowała je Stolica Rzymska za obopólną zgodą. Święty Sobór z radością obok 
innych doniosłych spraw przypomina fakt, że na Wschodzie istnieje w żywotnym 
stanie wiele partykularnych, czyli lokalnych Kościołów, wśród których czołowe 
miejsce zajmują Kościoły patriarchalne, a pewna ilość szczyci się pochodzeniem od 
samych apostołów. Toteż u wschodnich chrześcijan wybijała się na czoło i wciąż 
wybija usilna troska o zachowanie tych ścisłych związków bratnich we wspólnocie

47 Poprzednie tłumaczenie: odłączyły się.
48 Poprzednie tłumaczenie: tradycje i formy ustrojowe katolickie.
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wiary i miłości, które powinny ujawniać swą żywotność w stosunkach między Koś
ciołami lokalnymi jak między siostrami.

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

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

Wobec tego święty Sobór zachęca wszystkich, zwłaszcza tych, którzy gorliwie 
zabiegają o przywrócenie pełnej upragnionej wspólnoty (communio) Kościołów 
Wschodnich z Kościołem katolickim, by należycie wzięli pod uwagę te specjalne 
warunki powstania i rozwoju Kościołów Wschodu oraz charakter stosunków między 
nimi a Stolicą Rzymską przed podziałem, a również by urobili sobie słuszny osąd 
tego wszystkiego49. Dokładne zastosowanie się do tego przyczyni się niezmiernie 
do zamierzonego dialogu.

15. Powszechnie również wiadomo, z jakim przywiązaniem chrześcijanie wschod
ni sprawują liturgiczne Święte Tajemnice50, przede wszystkim zaś celebrują Eucha
rystię51, źródło życia Kościoła i zadatek przyszłej chwały; przez niego wierni złą
czeni z biskupem, mający dostęp do Boga Ojca przez Syna, Słowo Wcielone, umę
czone i uwielbione, oraz w szczodrobliwości Ducha Świętego dostępują zjednoczenia 
z Przenajświętszą Trójcą, stawszy się „uczestnikami Bożej natury” (2 P 1, 4). Dlate
go przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych Kościołach buduje 
się i rozrasta Kościół Boży52, a przez koncelebrację przejawia się ich wspólnota
§communio).

W tym liturgicznym kulcie chrześcijanie wschodni wysławiają przepięknymi 
hymnami Maryję zawsze Dziewicę, którą Sobór powszechny w Efezie uroczyście 
ogłosił Najświętszą Bogarodzicielką53, by rzeczywiście i właściwie uznano, że

49 Poprzednie tłumaczenie: Wobec tego święty Sobór zachęca wszystkich, zwłaszcza tych, którzy 
pieczołowicie zabiegają o przywrócenie pełnego zjednoczenia Kościołów wschodnich z Kościołem katolic
kim, by należycie wzięli pod uwagę te specjalne warunki powstania i rozwoju Kościołów wschodnich oraz 
charakter stosunków między nimi a Stolicą Rzymską przed podziałem, a również by urobili sobie słuszny 
osąd tego wszystkiego.

50 Poprzednie tłumaczenie: liturgiczne obrzędy.
51 Poprzednie tłumaczenie: przede wszystkim obrzęd eucharystyczny.
52 Por. św. J a n  C h r y z o s t o m ,  In loannem Homelia XLVl: PG 59, 260-262.
53 Poprzednie tłumaczenie: Boga Rodzicielką.
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według Pisma św. Chrystus jest Synem Bożym i Synem Człowieczym; czczą nadto 
wielu świętych, w tym Ojców Kościoła powszechnego.

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

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

Niech sobie wszyscy uświadomią, że dla wiernego strzeżenia pełni tradycji chrze
ścijańskiej i dla pojednania chrześcijan wschodnich z zachodnimi niesłychanej wagi 
jest zapoznanie się, uszanowanie, poparcie i podtrzymanie przebogatej spuścizny 
liturgicznej i ascetycznej Wschodu.

16. Ponadto Kościoły Wschodu już od samego początku kierowały się własnymi 
normami, ustalonymi przez Ojców świętych i Sobory, także powszechne. Jeżeli więc 
pewna różnorodność w obyczajach i zwyczajach wcale nie stoi na przeszkodzie 
jedności Kościoła, ale przydaje mu blasku i wiele wnosi do spełnienia jego posłan
nictwa, jak już wyżej wspomniano, Sobór święty dla uniknięcia wszelkich wątpliwo
ści oznajmia, że Kościoły Wschodu pomne na nieodzowną jedność całego Kościoła 
mają możność kierowania się własnymi normami (disciplina), jako bardziej zgodnymi 
z charakterem swoich wiernych i bardziej przydatnymi dla dobra ich dusz. Całkowite 
przestrzeganie tej tradycyjnej zasady, której nie zawsze się trzymano, należy do tego, 
co jest bezwzględnie wymagane jako wstępny warunek odbudowy54 jedności.

17. Co powiedziano wyżej o uprawnionej różnorodności, wypada również stwier
dzić o odmiennym teologicznym formułowaniu prawd wiary, ponieważ na Wschodzie 
i na Zachodzie do badań nad prawdą objawioną stosowano odmienne metody i podej
ście w celu poznania i wyznawania prawd Bożych. Stąd nic dziwnego, że niektóre 
aspekty objawionych tajemnic czasem znajdują stosowniejsze ujęcie i lepsze naświet
lenie u jednych niż u drugich, tak że trzeba powiedzieć, iż te odmienne sformułowa
nia teologiczne nierzadko się raczej wzajem uzupełniają, niż przeciwstawiają. Gdy 
chodzi o autentyczne tradycje teologiczne chrześcijan wschodnich, to trzeba przyznać, 
że są one znakomicie zakorzenione w Piśmie św., że wspiera je i uwydatnia liturgia, 
a zasila żywa tradycja apostolska oraz pisma Ojców wschodnich i autorów ascetycz
nych, że zmierzają one do właściwego unormowania życia, a nawet do pełnej kon
templacji prawdy chrześcijańskiej.

54 Poprzednie tłumaczenie: przywrócenia
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Obecny Sobór święty, składając Bogu dzięki za to, że wielu wschodnich synów 
Kościoła katolickiego, strzegących tej ojcowizny i pragnących żyć nią wierniej i peł
niej, utrzymuje już w pełni łączność z braćmi sprzyjającymi tradycji zachodniej, 
oświadcza, iż ta cała spuścizna duchowa i liturgiczna, obyczajowa i teologiczna 
przynależy w swych różnorodnych tradycjach do pełnej katolickości i apostolskości 
Kościoła.

18. Po starannym rozpatrzeniu tego wszystkiego obecny święty Sobór wznawia 
oświadczenia poprzednich świętych Soborów oraz papieży, mianowicie że do odbudo
wania czy zachowania wspólnoty i jedności55 nie trzeba „nakładać żadnego ciężaru 
nad to, co jest konieczne” (Dz 15, 28). Wyraża również usilne pragnienie, by odtąd 
wszystkie wysiłki zmierzały krok za krokiem do jej osiągnięcia przez różne instytu
cje i formy życia Kościoła56, głównie przez modlitwę i bratni dialog na temat dok
tryny i palących zadań pasterskich57 w naszych czasach. Podobnie zaleca pasterzom 
i wiernym Kościoła katolickiego ścisłe kontakty z tymi, którzy żyją już nie na 
Wschodzie, ale z dala od ojczyzny, by wzrastała braterska współpraca z nimi w du
chu miłości, a z wykluczeniem wszelkiego ducha sporów i rywalizacji. Jeśli się 
poprze to dzieło całą duszą, święty Sobór ufa, że po usunięciu dzielącej zachodni 
i wschodni Kościół przegrody nastanie w końcu jedno mieszkanie, osadzone mocno 
na węgielnym kamieniu, Jezusie Chrystusie, który z dwojga uczyni jedno58.

2. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE ODŁĄCZONE NA ZACHODZIE

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

Ponieważ jednak te Kościoły i Wspólnoty kościelne różnią się znacznie nie tylko 
od nas, ale i między sobą odmiennym pochodzeniem, doktryną i życiem duchowym, 
byłoby nader trudno dać ich bezstronny opis, czego tutaj nie zamierzamy podejmować.

Mimo że jeszcze nie wszędzie umocnił się ruch ekumeniczny i pragnienie pokoju 
z Kościołem katolickim, ufamy przecież, że stopniowo wzrastać będzie u wszystkich 
zmysł ekumeniczny i wzajemny szacunek.

Trzeba jednak przyznać, że między tymi Kościołami i Wspólnotami a Kościołem 
katolickim istnieją rozbieżności wielkiej wagi, nie tylko na podłożu historycznym, 
socjologicznym, psychologicznym i kulturowym, lecz głównie w interpretacji prawdy 
objawionej. By jednak bez względu na te różnice można było łatwiej podjąć dialog

ss Poprzednie tłumaczenie: mianowicie że do wskrzeszenia i zachowania spójni i jedności.
56 Poprzednie tłumaczenie: kościelnego.
57 Poprzednie tłumaczenie: palących zadań urzędu pasterskiego.
58 Por. Sob. Floren., ses. 6, Defin. Laetentur caeli: M a n s i  31, 1026E.
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ekumeniczny, chcemy w dalszym ciągu podkreślić pewne punkty, które mogą i po
winny stanowić oparcie i podnietę do tego dialogu.

53 20. Myśl nasza kieruje się przede wszystkim ku tym chrześcijanom, którzy jawnie 
wyznają Jezusa Chrystusa jako Boga i Pana oraz jedynego Pośrednika między Bo
giem a ludźmi na chwałę jedynego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zdajemy 
sobie jednak sprawę z tego, że istnieją poważne odchylenia od nauki Kościoła kato
lickiego, nawet o Chrystusie -  Wcielonym Słowie Bożym i o dziele odkupienia, 
a stąd o tajemnicy i funkcji Kościoła oraz o roli Maryi w dziele zbawienia. Cieszy
my się jednak, widząc odłączonych braci, skupiających się wokół Chrystusa jako 
źródła i ośrodka wspólnoty kościelnej. Pożądając zjednoczenia z Chrystusem czują 
się zniewoleni do coraz usilniejszego poszukiwania jedności, a nadto do dawania 
świadectwa swej wierze wobec wszystkich narodów.

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

Przyzywając Ducha Świętego szukają59 w Piśmie świętym Boga jako przema
wiającego do nich w Chrystusie, zapowiedzianym przez proroków, wcielonym dla nas 
Słowie Bożym. Kontemplują w Piśmie świętym życie Chrystusa i to, czego boski 
Mistrz nauczał i dokonał dla zbawienia ludzi, zwłaszcza tajemnice Jego śmierci
i zmartwychwstania.

Lecz choć odłączeni od nas chrześcijanie przyznają świętym Księgom boską 
powagę, to jednak mają odmienne od nas zapatrywania -  różni oczywiście różne -  
na stosunek Kościoła do Pisma św., w którym wedle wiary katolickiej autentyczne 
magisterium60 zajmuje specjalne miejsce w wyjaśnianiu i głoszeniu pisanego słowa 
Bożego.

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

55 22. Poprzez sakrament chrztu, ilekroć się go udziela należycie, stosownie do 
Pańskiego ustanowienia, i przyjmuje w odpowiednim usposobieniu duszy, człowiek 
zostaje prawdziwie wcielony w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego i odradza 
się ku uczestnictwu w życiu Bożym wedle owych słów apostoła: „We chrzcie zosta
liście razem z nim pogrzebani, w nim też powstaliście przez wiarę w potęgę Boga, 
który go wskrzesił” (Kol 2, 12)61.

Wobec tego chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności trwający między 
wszystkimi przezeń odrodzonymi. Wszelako chrzest sam przez się jest jedynie pierw
szym zaczątkiem, jako że całkowicie zmierza do osiągnięcia pełni życia w Chrystu
sie. Zatem chrzest ma prowadzić do wyznania wiary, do całkowitego wcielenia

59 Poprzednie tłumaczenie: doszukują się.
60 Poprzednie tłumaczenie: urząd nauczycielski Kościoła.
61 Por. Rz 6, 4.
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w zgodną z wolą Chrystusa instytucję zbawienia, wreszcie do pełnego wszczepienia 
w eucharystyczną wspólnotę.

Pomimo że odłączonym od nas Wspólnotom kościelnym brakuje pełnej jedności 
z nami, wypływającej z chrztu, i choć w naszym przekonaniu nie przechowały one 
właściwej i pełnej substancji eucharystycznego Misterium62, głównie przez brak 
sakramentu kapłaństwa, to jednak sprawując w Świętej Wieczerzy63 pamiątkę 
śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności 
z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia. Wobec tego nauka o Wieczerzy 
Pańskiej64, o innych sakramentach i kulcie oraz o posługach Kościoła powinna sta
nowić przedmiot dialogu.

23. Chrześcijański styl życia tych braci karmi się wiarą w Chrystusa, a wzmacnia 56 
łaską chrztu i słuchaniem słowa Bożego65. Przejawia się zaś w osobistej modlitwie,
w biblijnej medytacji, w życiu chrześcijańskiej rodziny, w kulcie wspólnoty 
zgromadzonej na chwałę Boga66. Zresztą ich kult zawiera niejeden oczywisty pier
wiastek wspólnej starożytnej liturgii.

Pokładanie wiary w Chrystusie wydaje owoce w postaci uwielbienia i dziękczy
nienia za dobrodziejstwa otrzymane od Boga, dochodzi do tego żywe poczucie spra
wiedliwości i szczera miłość ku bliźnim. Ta zaś aktywna67 wiara stworzyła pokaźną 
ilość instytucji dla ulżenia nędzy duchowej i materialnej, lepszego wychowania 
młodzieży, dla stworzenia bardziej ludzkich warunków życia społecznego i utrwalenia 
powszechnego pokoju.

Jakkolwiek więc wielu spośród chrześcijan nie zawsze w ten sam sposób pojmuje 
Ewangelię w dziedzinie moralnej co katolicy i nie przyjmuje tych samych rozwiązań 
w trudniejszych zagadnieniach dzisiejszego społeczeństwa, to mimo wszystko pragną 
oni tak jak i my mocno trwać przy Chrystusowym słowie jako źródle cnoty chrześci
jańskiej i dać posłuch apostolskiemu nakazowi: „Wszystko, cokolwiek czynicie 
w słowie albo uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa uczyńcie, dziękując 
przez Niego Bogu Ojcu” (Kol 3, 17). Stąd ekumeniczny dialog można zacząć od 
moralnego zastosowania Ewangelii.

24. Tak więc po krótkim wyjaśnieniu warunków, dotyczących działalności ekume- 57 
nicznej, oraz zasad, jakimi ma się ona kierować, z ufnością zwracamy oczy w przy
szłość. Święty Sobór obecny wzywa wiernych do powstrzymania się od wszelkiej 
lekkomyślności i nierozważnej gorliwości, które by mogły zaszkodzić prawdziwemu 
postępowi ku jedności. Ich bowiem działalność ekumeniczna nie może być inna jak

62 Poprzednie tłumaczenie: nie przechowały one właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystyczne
go misterium.

63 Poprzednie tłumaczenie: świętej Uczcie.
64 Poprzednie tłumaczenie: Uczcie Pańskiej.
65 Poprzednie tłumaczenie: Chrześcijański styl życia tych braci zasila się wiarą w Chrystusa, a krzepi 

łaską chrztu i słuchaniem słowa Bożego.
66 Poprzednie tłumaczenie: Przejawia się zaś w osobistej modlitwie, w rozważaniu Pisma św., w życiu 

chrześcijańskiej rodziny, w kulcie sprawowanym przez wspólnotę zbierającą się, aby chwalić Boga.
67 Poprzednie tłumaczenie: czynna.
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tylko w pełni i szczerze katolicka, czyli wierna prawdzie, którąśmy otrzymali po 
apostołach i ojcach, i zgodna z wiarą zawsze przez Kościół katolicki wyznawaną, 
a zarazem zmierzającą do tej pełni, która z woli Pana ma z upływem czasu przyda
wać wzrostu Jego Ciału.

Ten święty Sobór wyraża naglące życzenie, by poczynania synów Kościoła kato
lickiego zespolone z poczynaniami braci odłączonych posuwały się naprzód bez 
stwarzania jakichkolwiek przeszkód na drogach Opatrzności i bez uprzedzeń co do 
przyszłych bodźców68 Ducha Świętego. Ponadto stwierdza swą świadomość, że ta 
święta wola69 pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego 
Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Toteż nadzieję swą 
pokłada całkowicie w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, 
w mocy Ducha Świętego. „A nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boga rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rz 5, 5).

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszym „Dekrecie” w całości i w szczegó
łach zyskało uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez

✓

Chrystusa władzy apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to 
zatwierdzamy, postanawiamy i ustalamy i te postanowienia soborowe polecamy ogło
sić na chwałę Bożą.

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 21 listopada roku 1964.

Ja, PAWEŁ,,
Biskup Kościoła Katolickiego
(Następują podpisy Ojców)

Poprzednie tłumaczenie Dekretu o ekumenizmie przejrzeli i poprawili:
Leonard Górka SVD, Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Krzysztof Leśniewski.

68 Poprzednie tłumaczenie: podniet.
69 Poprzednie tłumaczenie: ten święty plan



KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

(fragment)

Przekład: Katechizm Kościoła Katolickiego,
Pallottinum (Poznań) 1996, s. 204-206.

816. „To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy [...] który Zbawiciel nasz po zmar
twychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apos
tołom, aby go krzewili i nim kierowali [...] Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany 
na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następ
cę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)”1.

D ekret o  ekum enizm ie Soboru W atykańskiego II wyjaśnia: „Pełnię bowiem zbawczych środków 
osiągnąć m ożna jedynie w katolickim  Kościele Chrystusow ym , który stanowi pow szechną 
pom oc do zbaw ienia. W ierzym y m ianowicie, że jednem u Kolegium Apostolskiem u, któremu 
przewodzi P iotr, pow ierzył Pan w szystkie dobra N ow ego Przym ierza celem  utworzenia jednego 
C iała Chrystusow ego na ziem i, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już  
w jak iś sposób przynależący do Ludu Bożego”2.

Rany zadane jedności
817. Istotnie, „w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku 

powstały pewne rozłamy, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W na
stępnych wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłą
czyły się od pełnej wspólnoty (communio) z Kościołem katolickim, często nie bez 
winy ludzi z jednej i drugiej strony’*3. Rozłamy, które ranią jedność Ciała Chrystusa 
(wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę4), nie dokonują się bez grzechów ludzi:

G dzie jest grzech, tam zjaw ia się w ielość, tam schizm a, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie 
nastom iast jes t cnota, tam  jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wierzący m ają jedno 
ciało i jed n ą  duszę5.

818. Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozła
mów i „przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. 
A Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością... Usprawiedliwieni 
z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im

1 Sobór Watykański II, Konst. Lumen gentium, 8.
2 Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, 3.
3 Tamże.
4 Por. KPK, kan. 751.
5 O r  y g e n e s, Homiliae in Ezechielem, 9, 1.
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imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci 
w Panu”6.

61 819. Ponadto, „liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy”7 istnieją poza widzialny
mi granicami Kościoła powszechnego: „spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, 
nadzieja, miłość oraz inne widzialne elementy”8. Duch Chrystusa posługuje się tymi 
Kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których moc pocho
dzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył Kościołowi powszechnemu. 
Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do Niego9 oraz „nakłaniają 
do jedności katolickiej” 10.

62 820. „Chrystus od początku użyczył (jedności) swemu Kościołowi; wierzymy, że 
ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym 
wzrasta aż do skończenia wieków” 11. Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi 
daru jedności, ale Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by strzec, umacniać 
i doskonalić jedność, której Chrystus pragnie dla niego. Dlatego sam Jezus modlił 
się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich 
uczniów: | | | | |  aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” 
(J 17, 21). Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest 
darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego12.

63 821. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, konieczne jest spełnienie 
następujących warunków:

-  stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka odno
wa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności13;

-  nawrócenie serca, „by wieść życie w duchu Ewangelii”14, ponieważ niewier
ność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały;

-  wspólna modlitwa, ponieważ „nawrócenie serca i świętość życia łącznie 
z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę 
całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem ducho
wym”15;

-  wzajemne poznanie braterskiej
-form acja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów17;

6 Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, 3.
7 Sobór Watykański II, Konst. Lumen gentium, 8.
8 Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, 3; por. Konst. Lumen gentium, 15.
9 Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, 3.

10 Sobór Watykański II, Konst. Lumen gentium, 8.
11 Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, 4.
12 Por. tamże, 1.
13 Por. tamże, 6.
14 Tamże, 7.
15 Tamże, 8.
16 Por. tamże, 9.
17 Por. tamże, 10.
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-  dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych Kościołów
i wspólnot18;

-  współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom19. 
822. O przywrócenie jedności powinien troszczyć się „cały Kościół, zarówno

wierni, jak i ich pasterze”20. Trzeba jednak mieć świadomość, że „ten święty plan 
pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystuso
wego przekracza ludzkie siły i zdolności”. Dlatego więc pokładamy całą naszą na
dzieję „w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha 
Świętego”21.

18 Por. tamże, 4, 9, jlf
19 Por. tamże, 12.
20 Tamże, 5.
21 Tamże, 24.



D O K U M E N T Y  K O N G R E G A C J I  I R A D

PAPIESKA RADA DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm 
dotyczących ekumenizmu z 25 marca 1993 r.

Druk: AAS 85(1993), s. 1039-1119. Przekład: „Communio” 1994, nr 2, s. 3-93.

PRZEDMOWA

1. Poszukiwanie jedności chrześcijan było jednym z głównych zadań Soboru 
Watykańskiego II. Dyrektorium ekumeniczne, którego domagano się podczas Soboru, 
a które zostało opublikowane w dwóch częściach, pierwsza w roku 1967, a druga 
w 1970*, „oddało cenne usługi w ukierunkowaniu, uporządkowaniu i rozwoju dzia
łań ekumenicznych”2.

Powody tego nowego opracowania
2. Poza opublikowanym Dyrektorium zostały wydane przez kompetentne władze 

kościelne liczne dokumenty omawiające ekumenizm3.
Opublikowanie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego dla Kościoła łacińskiego 

(1983) oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (1990) stworzyło w dziedzinie 
ekumenicznej częściowo nową sytuację dyscyplinarną dla wiernych Kościoła katolic
kiego. Również opublikowany w 1992 r. Katechizm Kościoła Katolickiego miał

1 Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan (SJCH). Dyrektorium ekumeniczne, AAS 1967, 574-592; AAS 
1970, 705-724.

2 Przemówienie Jana Pawła II na sesji plenarnej SJCH, 6 lutego 1988.
3 Wśród nich znajdują się: motu proprio Matrimonia mixta, AAS 1970, 257-263; SJCH, Refleksje 

i sugestie dotyczące dialogu ekumenicznego, „Service d’information” (SI) 12(1970), s. 3-11; Instrukcja
0 dopuszczeniu innych chrześcijan do komunii eucharystycznej w Kościele katolickim, AAS 1972, 518-525; 
Nota na temat niektórych interpretacji instrukcji o przypadkach dopuszczania innych chrześcijan do 
komunii eucharystycznej w Kościele katolickim, AAS 1973, 616-619; SJCH, Dokument o współpracy 
ekumenicznej na płaszczyźnie regionalnej, narodowej i lokalnej, SI 29(1975), s. 8-34; Adhortacja apostol
ska Evangelii nuntiandi (EN) 1975; Konstytucja apostolska Sapientia Christiana (SC) o uniwersytetach
1 wydziałach kościelnych (1979); Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (CT) z 1979 i Raport końco
wy nadzwyczajnego Synodu biskupów z 1985; Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis Kongregacji 
Wychowania Katolickiego, Rzym 1985; Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae, AAS 1990,1475-1509.
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charakter ekumeniczny, gdy chodzi o podstawowe nauczanie wszystkich wiernych 
Kościoła.

3. Co więcej, począwszy od Soboru, częstsze stały się braterskie kontakty z Koś- 67 
ciołamii Wspólnotami eklezjalnymi, nie pozostającymi w pełnej jedności z Kościołem 
katolickim; odnowiono i zwiększono ilość prowadzonych dialogów teologicznych.

W przemówieniu wygłoszonym z okazji plenarnej sesji Sekretariatu (1988), na 
której zajmowano się rewizją Dyrektorium, Ojciec Święty zauważył, że „wielki 
zasięg ruchu ekumenicznego, powiększenie się ilości dokumentów dialogu, odczuwa
ne wyraźnie pragnienie większego udziału całego Ludu Bożego w tym ruchu, 
a w konsekwencji konieczność dokładnej informacji doktrynalnej odnośnie do właści
wego zaangażowania, wszystko to wymaga podania bez zwłoki odpowiednich wska
zań i dyrektyw”4. W tym to właśnie duchu i w świetle tych wydarzeń dokonano 
rewizji Dyrektorium.

Adresaci Dyrektorium
4. Dyrektorium kieruje się do Pasterzy Kościoła katolickiego, ale dotyczy także 68 

wszystkich braci powołanych do modlitwy i pracy na rzecz jedności chrześcijan pod 
kierunkiem swych biskupów. Biskupi, indywidualnie dla własnej diecezji i kolegial
nie dla całego Kościoła, są odpowiedzialni, pod autorytetem Stolicy Świętej, za 
właściwe ukierunkowanie praktyki dotyczącej ekumenizmu5.

5. Życzono jednak także tego, aby Dyrektorium było pożyteczne dla członków 69 
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych nie pozostających w pełnej jedności z Kościołem 
katolickim. Razem z katolikami podzielają one troskę o jakość zaangażowania eku
menicznego. Byłoby dla nich rzeczą pożyteczną znać kierunek, w jakim ci, którzy
w Kościele katolickim kierują ruchem ekumenicznym, chcą prowadzić działalność 
ekumeniczną, oraz kryteria, które zostały oficjalnie zaaprobowane w Kościele. To im 
pozwoli właściwie ocenić inicjatywy podjęte na wszystkich szczeblach przez katoli
ków, aby adekwatnie na nie odpowiedzieć oraz lepiej zrozumieć odpowiedzi katoli
ków na ich własne inicjatywy. Trzeba zauważyć, że Dyrektorium nie zamierza oma
wiać stosunku Kościoła katolickiego z sektami lub z nowymi ruchami religijnymi6.

Cel Dyrektorium
6. Nowe wydanie Dyrektorium ma być narzędziem w służbie całego Kościoła, 70 

a zwłaszcza tych, którzy angażują się bezpośrednio w działalność ekumeniczną
w Kościele katolickim. Dyrektorium pragnie uzasadniać tę działalność, wyjaśniać ją,

■

kierować nią, a w pewnych przypadkach szczególnych podać także obowiązujące 
dyrektywy, zgodnie z kompetencjami Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan7.

4 AAS 1988, 1204.
5 Por. CIC, kan. 755; CCEOr, kan. 902 i 904 § 1. W niniejszym Dyrektorium przymiotnik „katolicki” 

odnosi się do wiernych i do Kościołów pozostających w pełnej komunii z biskupem Rzymu.
6 Por. n. 35 i 36.
7 Konstytucja apostolska Pastor bonus stwierdza: Art. 135: „Rada powinna się angażować, poprzez
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W świetle doświadczenia Kościoła po Soborze i uświadamiając sobie aktualną sytua
cję ekumeniczną, Dyrektorium zespala wszystkie normy już podane w celu zastoso
wania i rozwinięcia decyzji Soboru oraz, w miarę potrzeby, dostosowuje je do aktu
alnej rzeczywistości. Wzmacnia ono struktury, które zostały utworzone celem pod
trzymywania działalności ekumenicznej i kierowania nią na każdym szczeblu Kościo
ła. Szanując w pełni kompetencje autorytetów właściwych dla tych szczebli, Dyrekto
rium podaje wskazania i normy powszechne celem wspierania udziału katolickiego 
w działalności ekumenicznej. Ich zastosowanie przyczyni się do spójności i zgodnoś
ci różnych sposobów praktykowania ekumenizmu, którymi Kościoły partykularne8 
i grupy Kościołów partykularnych odpowiadają na różne sytuacje lokalne. Zapewni 
ono, że działalność ekumeniczna w Kościele katolickim jest zgodna z jednością wiary 
i dyscypliny, zespalających katolików między sobą. W naszych czasach pojawia się 
tu i ówdzie dążenie do pomieszania doktrynalnego. Jest również rzeczą ważną unika
nie, w dziedzinie ekumenizmu podobnie jak i w innych dziedzinach, nadużyć, które 
mogłyby spowodować indyferentyzm doktrynalny lub przyczynić się do niego. Nieza- 
chowywanie wskazań Kościoła w tej kwestii stwarza przeszkodę na drodze postępu 
autentycznych poszukiwań pełnej jedności między chrześcijanami. Rzeczą ordynariu
sza miejscowego, Konferencji Biskupów bądź też Synodów Katolickich Kościołów 
Wschodnich jest zatroszczyć się o to, by zasady i normy zawarte w Dyrektorium 
ekumenicznym były wiernie stosowane oraz czuwać z pasterską troską nad tym, aby 
unikano wszelkich możliwych wypaczeń.

Układ Dyrektorium
7. Dyrektorium zaczyna się refleksją nad ekumenicznym zaangażowaniem Kościo

ła katolickiego (rozdział I). Potem następuje wykład środków podjętych przez Koś
ciół katolicki w celu wcielenia w życie tego zaangażowania. Kościół realizuje je 
przez organizacje (rozdział II) i formację swoich członków (rozdział III). To właśnie 
do nich, tak zorganizowanych i uformowanych, skierowane są dyspozycje rozdziałów 
IV i V na temat działalności ekumenicznej.

inicjatywy i stosowne działania, w ekumeniczne zadanie przywrócenia jedności między chrześcijanami”. 
Art. 136: „Czuwa ona nad realizacją dekretów Soboru Watykańskiego II, dotyczących ekumenizmu,
i zapewnia ich wykonanie. Popiera katolickie spotkania narodowe lub międzynarodowe, mogące się przy
czynić do jedności chrześcijan, synchronizuje je ze sobą i koordynuje oraz śledzi ich poczynania. Po 
uprzednim przedstawieniu tych kwestii Papieżowi, zajmuje się relacjami z braćmi z innych Kościołów
i Wspólnot eklezjalnych, które nie są jeszcze w pełnej komunii z Kościołem katolickim, przede wszystkim
zaś popiera dialog i rozmowy sprzyjające jedności z nimi, nawołując do współpracy z ekspertami kompe
tentnymi w nauce teologicznej. Wyznacza katolickich obserwatorów na spotkania między chrześcijanami
i zaprasza obserwatorów z innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych na spotkania katolickie, ilekroć uzna
to za stosowne”. Art. 137: „Mając na uwadze to, że kwestie poruszane przez to dykasterium dotyczą 
często z samej swej natury problemów wiary, jest rzeczą konieczną, by Rada pracowała w ścisłym powią
zaniu z Kongregacją Doktryny Wiary, zwłaszcza gdy chodzi o publikowanie dokumentów i oświadczeń. 
Omawiając ważne sprawy dotyczące odłączonych Kościołów Wschodu, trzeba najpierw zasięgać rady
Kongregacji dla Kościołów Wschodnich”.

8 Określenie „Kościół partykularny” jest stosowane w tym Dyrektorium, o ile nie ma innych wskazań, 
na oznaczenie diecezji, eparchii lub równoznacznej kościelnej jednostki terytorialnej.
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I. Poszukiwanie jedności chrześcijan.
Ekumeniczne zaangażowanie Kościoła katolickiego oparte na doktrynalnych zasa

dach podanych przez Sobór Watykański II.
II. Struktury organizacyjne Kościoła katolickiego służące jedności chrześcijan.
Osoby i struktury, mające popierać ekumenizm na wszystkich szczeblach, oraz

normy regulujące ich działalność.
III. Formacja ekumeniczna w Kościele katolickim.
Kategorie osób, które mają być formowane; cel, kadra i metody formacji w jej 

aspektach doktrynalnych i praktycznych.
IV. Komunia tycia i wspólne praktyki duchowe ochrzczonych.
Komunia, jaka istnieje z innymi Kościołami na podstawie sakramentalnej więzi 

chrztu, oraz normy dotyczące udziału w modlitwie i w innych praktykach ducho
wych, łącznie z - w  tych szczególnych przypadkach -  dobrami sakramentalnymi.

V. Współpraca ekumeniczna. Dialog i wspólne świadectwo.
Zasady, różne formy i normy współpracy między chrześcijanami z uwagi na 

dialog i wspólne świadectwo w świecie.
8. Tak więc w czasach nacechowanych wzrastającą sekularyzacją, która wzywa 72 

chrześcijan do wspólnego działania w nadziei na Królestwo Boże, normy regulujące 
wzajemne odniesienia katolików i innych chrześcijan oraz różne formy współpracy, 
przez nich praktykowane, zostały ustalone tak, by popieranie jedności upragnionej 
przez Chrystusa mogło być realizowane w sposób zrównoważony i spójny, po linii
i według zasad ustalonych przez Sobór Watykański II.

I. POSZUKIWANIE JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

9. Ruch ekumeniczny chce być odpowiedzią na dar łaski Boga wzywającego 73 
wszystkich chrześcijan do wiary w tajemnicę Kościoła, zgodnie z planem Boga, który 
chce doprowadzić ludzkość do zbawienia i jedności w Chrystusie przez Ducha Świę
tego. Ruch ten wzywa ich do nadziei, że spełni się wreszcie całkowicie modlitwa 
Jezusa o to, by „byli jedno”9. Wzywa ich do tej miłości, która jest nowym przyka
zaniem Chrystusa i darem, przez który Duch Święty jednoczy wszystkich wiernych. 
Sobór Watykański II domagał się wyraźnie od katolików rozciągnięcia swej miłości
na wszystkich chrześcijan i otoczenia ich taką miłością, która pragnie przezwyciężyć 
w prawdzie to, co ich dzieli, oraz angażuje się czynnie w dokonywanie tego; chrześ
cijanie powinni przyczyniać się z nadzieją i na modlitwie do popierania jedności 
chrześcijan, ich zaś wiara w tajemnicę Kościoła staje się dla nich bodźcem oraz ich 
oświeca tak, by ich działalność ekumeniczna mogła być natchniona i kierowana 
prawdziwym zrozumieniem Kościoła, który jest „sakramentem, czyli znakiem i narzę
dziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”10.

9 J 17, 21 i Ef 4, 4
10 KK 1.
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74 10. Nauka Kościoła o ekumenizmie, jak też jego zachęcanie do nadziei i przyna
glanie do miłości, znajdują swój oficjalny wyraz w dokumentach Soboru Watykań
skiego II, zwłaszcza w Lumen gentium i Unitatis redintegratio. Późniejsze dokumenty 
dotyczące działalności ekumenicznej w Kościele, łącznie z Dyrektorium ekumenicz
nym (1967 i 1970), oparte były na zasadach doktrynalnych, duchowych i duszpaster
skich, podanych w dokumentach soborowych. Pogłębiły one niektóre problemy zasu
gerowane w dokumentach soborowych, rozwinęły terminologię ekumeniczną oraz 
podały bardziej szczegółowe normy działania -  wszystkie jednak oparte na nauce 
samego Soboru. Wszystko to daje pewną całość pouczeń, których główne linie zosta
ną przedstawione w tym rozdziale. Te właśnie pouczenia stanowią sam fundament 
niniejszego Dyrektorium.

Kościół i jego jedność w planie Boga
75 11. Sobór sytuuje tajemnicę Kościoła w tajemnicy mądrości i dobroci, który 

przyciąga całą rodzinę ludzką, a także całe stworzenie do jedności ze sobą11. 
W tym właśnie celu Bóg wysłał na świat swego jedynego Syna, który -  podniesiony 
na krzyżu, a następnie uwielbiony -  rozlewa Ducha Świętego, przez którego wzywa 
i zespala w jedność wiary, nadziei i miłości Lud Nowego Przymierza, którym jest 
Kościół. Aby zaprowadzić wszędzie, aż do skończenia wieków, ten Kościół święty, 
Chrystus powierzył Kolegium Dwunastu, któremu dał za przywódcę Piotra, zadanie 
nauczania, rządzenia i uświęcania. Jezus Chrystus chce, by dzięki wiernemu głosze
niu Ewangelii, sprawowaniu sakramentów i zarządzaniu w miłości, wykonywanemu 
przez Apostołów i ich następców pod działaniem Ducha Świętego, ten Lud wzrastał 
a jego Komunia stawała się wciąż doskonalszą12. Sobór ukazuje Kościół jako nowy 
Lud Boży, zespalający w sobie, z całym bogactwem ich różnorodności, mężczyzn 
i kobiety wszystkich narodów i kultur, ubogaconych różnorodnymi darami natury 
i łaski, poświęcających się wzajemnej służbie oraz świadomych tego, że zostali 
posłani na świat dla jego zbawienia13. Przyjmują oni wiarą słowo Boga, zostali 
ochrzczeni w Chrystusie, bierzmowani w Duchu Pięćdziesiątnicy i sprawują wspólnie 
sakrament Jego Ciała i Krwi w Eucharystii.

„Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim 
kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich 
zespala w Chrystusie, iż jest zasadą jedności Kościoła. On dokonuje rozdawnictwa 
łask i posług ubogacając Kościół Jezusa Chrystusa w przeróżne dary «ku doskonale
niu świętych w dziele posługiwania, ku budowaniu Ciała Chrystusowego»”14.

76 12. Lud Boży, w jego wspólnotowym życiu wiarą i sakramentami, obsługują 
szafarze wyświęceni: biskupi, kapłani i diakoni15. Tak oto zjednoczony potrójnym

11 KK 1-4 i DE 2.
12 Por. DE 2.
13 Por. KK 2.
14 DE 2. Por. Ef 4, 12.
15 Por. KK, r. III.
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węzłem wiary, życia sakramentalnego i posługi hierarchicznej cały Lud Boży urze
czywistnia to, co tradycja wiary nazywała zawsze od Nowego Testamentu16 koino- 
nia/komunia. To właśnie kluczowe pojęcie stało się natchnieniem dla eklezjologii 
Soboru Watykańskiego II17; jemu najnowsze nauczanie Magisterium nadało także 
wielkie znaczenie.

Kościół jako komunia
13. Komunia, w jakiej chrześcijanie wyznają swą wiarę i nadzieję, jest -  w swej 77 

najgłębszej istocie -  ich jednością z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Od 
Pięćdziesiątnicy jest ona dawana i otrzymywana w Kościele -  wspólnocie świętych. 
Zrealizuje się zaś w pełni w chwale nieba. Ale urzeczywistnia się już teraz w Koś
ciele na ziemi, gdy pielgrzymuje on ku tej pełni. Ci, którzy żyją zjednoczeni w wie
rze, nadziei i miłości, we wzajemnej posłudze, we wspólnym nauczaniu i sakramen
tach, pod przewodnictwem swoich Pasterzy18, mają udział w komunii, jaką stanowi 
Kościół Boży. Komunia ta realizuje się konkretnie w Kościołach partykularnych,
z których każdy gromadzi się wokół swego biskupa. W każdym z nich „prawdziwie 
obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy”19. 
Komunia ta jest więc z samej swej natury powszechna.

14. Komunia między Kościołami utrzymuje się i ukazuje w sposób specjalny 78 
w łączności między biskupami. Razem tworzą oni kolegium, które jest następcą 
kolegium apostolskiego. Kolegium to ma za głowę biskupa Rzymu jako następcę 
Piotra20. W ten sposób biskupi gwarantują, że kościoły, którym służą, kontynuują 
jedyny Kościół Chrystusa, zbudowany na wierze i posłudze Apostołów. Biskupi 
koordynują energie duchowe oraz dary wiernych i różnorodnych ich zrzeszeń, mając
na uwadze budowanie Kościoła, jak też pełną realizację jego posłannictwa.

15. Każdy Kościół partykularny, zjednoczony w samym sobie i trwający w komu- 79 
nii Kościoła jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego, jest posłany w imię 
Chrystusa i mocą Ducha, aby nieść Ewangelię Królestwa coraz to większej liczbie 
osób, ofiarowując im tę komunię z Bogiem. Przyjmując ją, osoby te wchodzą także
w komunię z tymi wszystkimi, którzy ją  już otrzymali i stali się wraz z nimi auten
tyczną rodziną Boga. Dzięki swej jedności rodzina ta świadczy o swej komunii 
z Bogiem. W tym posłannictwie Kościoła urzeczywistnia się też modlitwa Jezusa, 
albowiem prosił On, „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie po- 
słał”21.

16 Por. Dz 2, 42.
17 Raport końcowy Synodu z 1985. „Eklezjologia komunii jest centralną i podstawową ideą dokumen

tów soborowych”. Por. Kongregacja Doktryny Wiary: U st do biskupów Kościoła katolickiego o pewnych 
aspektach Kościoła rozumianego jako komunia (28 maja 1992).

18 Por. KK 14.
19 DB 11.
20 Por. KK 22.
21 J 17, 21.
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80 16. Komunia wewnątrz Kościołów partykularnych i między nimi jest darem Boga. 
Należy ją  przyjmować z radością i wdzięcznością oraz troszczyć się o nią starannie. 
Podtrzymują ją  w sposób szczególny ci, którzy zostali powołani do wykonywania 
w Kościele posługi pasterskiej. Jedność Kościoła urzeczywistnia się wśród wielkiej 
różnorodności. Różnorodność w Kościele jest jednym z wymiarów jego katolickości. 
Jednakże samo bogactwo tej różnorodności może powodować napięcia w komunii. 
Niemniej, pomimo tych napięć Duch działa nadal w Kościele, wzywając chrześcijan, 
w całej ich różnorodności, do coraz to głębszej jedności.

81 17. Katolicy są mocno przekonani, że jedyny Kościół Chrystusa „trwa w Kościele 
katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we 
wspólnocie (communio)”22. Wyznają, że całość prawdy objawionej, sakramentów 
i posługi, które Chrystus przekazał dla budowania swego Kościoła i wypełnienia jego 
misji, znajduje się w katolickiej komunii Kościoła. Oczywiście, katolicy wiedzą, że 
sami nie żyli i nie żyją w pełni tymi środkami łaski, w jakie Kościół został wyposa
żony. Mimo wszystko nie tracą nigdy zaufania do Kościoła. Ich wiara zapewnia ich
o tym, że Kościół „pozostał godną oblubienicą swego Pana i pod działaniem Ducha 
Świętego nieustannie odnawia samego siebie, póki przez krzyż nie dotrze do światło
ści, która nie zna zmierzchu”23. Kiedy więc katolicy posługują się słowami: „Koś
cioły”, „inne Kościoły”, „inne Kościoły i Wspólnoty eklezjalne” itd. na oznaczenie 
tych, którzy nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, trzeba zawsze uświa
damiać sobie to ich mocne przeświadczenie i wyznanie wiary.

Podziały między chrześcijanami a przywrócenie jedności
82 18. Ludzka bezmyślność i grzech przeciwstawiały się jednak od czasu do czasu 

jednoczącej woli Ducha Świętego oraz osłabiały tę potęgę miłości, jaka przewyższa 
napięcia typowe dla życia kościelnego. Od samych początków Kościoła pojawiały się 
starcia. Następnie miały miejsce poważniejsze rozbieżności, a Kościoły Wschodu nie 
pozostały już w pełnej komunii ze Stolicą Rzymską ani z Kościołem Zachodnim24. 
Później głębsze podziały na Zachodzie spowodowały powstanie innych Wspólnot 
eklezjalnych. Te rozłamy dotyczyły kwestii doktrynalnych lub dyscyplinarnych, 
a nawet samej natury Kościoła25. Dekret Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie 
uznaje, że rozłamy te dokonywały się „często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej 
strony”26. Mimo to komunia nie została nigdy unicestwiona, niezależnie od tego, 
jak bardzo mogła jej szkodzić wina ludzka. W rzeczy samej, pełnia jedności Kościoła

22 KK 8.
23 KK 9.
24 Por. DE 3 i 13.
25 Por. DE 3: „Faktem jest, że z powodu rozbieżności utrzymujących się w różnej formie między nimi 

wierzącymi w Chrystusa a Kościołem katolickim, czy to w sprawach doktryny, a niekiedy też zasad 
karności, czy odnośnie do struktury Kościoła, pełna łączność (communio) kościelna napotyka niemało 
przeszkód, częstokroć bardzo poważnych, które przełamać usiłuje ruch ekumeniczny”. Różnorodności te 
wpływają nadal i wywołują niekiedy nowe podziały.

26 DE 3.
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Chrystusowego została zachowana w Kościele katolickim, podczas gdy inne Kościoły 
i Wspólnoty eklezjalne, nie pozostając w pełnej komunii z Kościołem katolickim, 
zachowały faktycznie jakąś z nim łączność. Sobór mówi następująco: „wierzymy, że 
ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym 
wzrasta aż do skończenia wieków”27. Teksty soborowe ukazują elementy wspólne 
dla Kościoła katolickiego i Kościołów wschodnich28 z jednej strony oraz dla Koś
cioła katolickiego i innych Kościołów i Wspólnot kościelnych29. „Duch Chrystusa 
nie wzbrania się przecież posługiwać się nimi jako środkami zbawienia”30.

19. Żaden chrześcijanin czy chrześcijanka nie mogą się czuć jednak usatysfakcjo
nowani tymi niedoskonałymi formami komunii. Nie odpowiadają one bowiem woli 
Chrystusa i osłabiają Kościół w wykonywaniu jego misji. Łaska Boża natchnęła 
jednak członków wielu Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, zwłaszcza w naszym 
stuleciu, do podjęcia trudu przezwyciężenia podziałów odziedziczonych po przeszłoś
ci i do budowania na nowo komunii miłości przez modlitwę, żal, skruchę i wzajemne 
proszenie o przebaczenie grzechów braku jedności, zarówno dawniej, jak i obecnie, 
a także przez spotkania mające na celu wzajemną współpracę i dialog teologiczny. 
Takie są cele i poczynania tego, co zwykło się nazywać ruchem ekumenicznym31.

20. Na Soborze Watykańskim II Kościół katolicki zaangażował się uroczyście 
w działalność na rzecz jedności chrześcijan. Dekret Unitatis redintegratio stwierdza, 
że jedność, jakiej Chrystus pragnął dla swego Kościoła, urzeczywistnia się „przez to, 
że Apostołowie oraz ich następcy, czyli biskupi z następcą Piotra na czele, wiernie 
głoszą Ewangelię, i przez udzielanie sakramentów oraz pełne miłości rządy”. Dekret 
określa tę jedność jako wyrażającą się „w wyznawaniu jednej wiary, we wspólnym 
spełnianiu kultu Bożego oraz braterskiej zgodzie rodziny Bożej”32; jedność ta, do
magająca się z samej swej natury pełnej, widzialnej komunii wszystkich chrześcijan, 
stanowi cel ostateczny ruchu ekumenicznego. Sobór stwierdza, że jedność ta nie 
wymaga bynajmniej wyrzeczenia się bogatej różnorodności duchowości, dyscypliny, 
obrzędów liturgicznych oraz tego całego dopracowania prawdy objawionej, jakie się 
dokonało wśród chrześcijan33, o ile różnorodność ta jest nadal wierna Tradycji apo
stolskiej.

21. Od Soboru Watykańskiego II działalność ekumeniczną inspirowały oraz kiero
wały nią w całym Kościele katolickim różne dokumenty i inicjatywy Stolicy Świętej,

27 DE 4.
28 Por. DE 14, 18. Pojęcie „prawosławny” stosuje się powszechnie do Kościołów wschodnich, które 

przyjęły decyzje soborów Efeskiego i Chalcedońskiego. Jednak ostatnio, ze względów historycznych, 
stosuje się je także do Kościołów, które nie zaakceptowały formuł dogmatycznych jednego lub drugiego 
z tych dwóch soborów (por. DE 13). Chcąc uniknąć jakiegokolwiek pomieszania, w niniejszym Dyrekto
rium będzie używane ogólne określenie „Kościoły wschodnie” na oznaczenie wszystkich Kościołów 
różnych tradycji wschodnich, które nie pozostają w pełnej komunii z Kościołem Rzymu.

29 Por. DE 21, 23.
30 Tamże, 3.
31 Por. tamże, 4.
32 DE 2; KK 14; CIC, kan. 205; CCEOr, kan. 8.
33 Por. DE 4 i 15-16.
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a w Kościołach partykularnych dokumenty i inicjatywy biskupów, Synodów Katolic
kich Kościołów Wschodnich i Konferencji Biskupich. Należy też wspomnieć postęp 
dialogu ekumenicznego, realizowany już na różne sposoby i w różnych rodzajach 
współpracy ekumenicznej. Zgodnie z wypowiedzią Synodu biskupów z 1985 r., 
ekumenizm „wyrył się głęboko i nieodwracalnie w świadomości Kościoła”34.

Ekumenizm w życiu chrześcijan
86 22. Ruch ekumeniczny jest łaską Bożą, daną przez Ojca w odpowiedzi na mo

dlitwę Jezusa35 i błagania Kościoła natchnionego przez Ducha Świętego36. Mie
szcząc się w ramach ogólnej misji Kościoła, jaką jest zespalanie ludzkości w Chrys
tusie, ma on wymiar specjalny, który polega na przywracaniu jedności między chrze
ścijanami37. Ci, którzy zostali ochrzczeni w imię Chrystusa, są tym samym powoła
ni do angażowania się w poszukiwanie jedności38. Komunia w chrzcie jest przypo-

w

rządkowana pełnej komunii eklezjalnej. Zyć chrztem to być zakorzenionym w posłan
nictwie Chrystusa, jakim jest zespolenie wszystkiego w jedno.

87 23. Katolicy są wezwani do odpowiedzi, zgodnie ze wskazówkami swych paste
rzy, w duchu solidarności i wdzięczności, na dokonane już w wielu Kościołach 
i Wspólnotach eklezjalnych oraz w różnych organizacjach, z którymi współpracują, 
wysiłki zmierzające do przywrócenia jedności chrześcijan. Tam, gdzie nie było je
szcze żadnej pracy ekumenicznej, przynajmniej w wymiarze praktycznym, katolicy 
powinni ją  podjąć. Tam, gdzie ta praca napotyka na opór lub przeszkody spowodo
wane postawami sekciarskimi lub działalnością prowadzącą do jeszcze większych 
podziałów między tymi, którzy wyznają imię Chrystusa, katolicy niech będą cierpliwi 
i wytrwali. Ordynariusze miejsca39, Synody Wschodnich Kościołów Katolickich40 
i Konferencje Biskupie dostrzegą niekiedy konieczność podjęcia działań specjalnych 
celem przezwyciężenia niebezpieczeństwa indyferentyzmu lub prozelityzmu41. Może 
to dotyczyć szczególnie młodych Kościołów. We wszystkich swych kontaktach 
z członkami innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych katolicy niech postępują 
uczciwie, roztropnie i ze znajomością rzeczy. Pewna dyspozycyjność do działania

34 Raport końcowy Synodu z 1985, c. 7.
35 Por. J 17, 21.
36 Por. Rz 8, 26-27.
37 Por. DE 5.
38 Por. n. 92-101.
39 W Dyrektorium tym gdy mówi się o Ordynariuszu miejsca, ma się również na uwadze hierarchów 

miejscowych Kościołów wschodnich, zgodnie z terminologią CCEOr.
40 Przez Synod Wschodnich Kościołów Katolickich rozumie się wyższe władze wschodnich Kościołów 

katolickich sui iuris, jak to przewiduje CCEOr.
41 Por. Deklaracja soborowa Dignitatis humane, 4: „w rozpowszechnianiu zaś wiary religijnej i wpro

wadzaniu praktyk trzeba zawsze wystrzegać się wszelkiej działalności, która miałaby posmak przymusu 
albo nieuczciwego czy niedostatecznie usprawiedliwionego nakłaniania, zwłaszcza w stosunku do ludzi 
prostych czy ubogich”. Równocześnie trzeba stwierdzić wraz z tą Deklaracją, że „wspólnoty religijne mają 
też prawo do tego, aby nie przeszkadzano im w publicznym nauczaniu i wyznawaniu swej wiary słowem
i pismem” (tamże).
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stopniowego i ostrożnego, bez unikania trudności, jest także gwarancją tego, że nie 
ulegnie się pokusie indyferentyzmu lub prozelityzmu, co byłoby ruiną prawdziwego 
ducha ekumenicznego.

24. Niezależnie od sytuacji lokalnej, katolicy, o ile mają być zdolni wziąć na 88 
siebie odpowiedzialność ekumeniczną, powinni działać wspólnie i zgodnie z biskupa
mi. Powinni przede wszystkim znać dobrze to, czym jest Kościół katolicki, zdawać 
sobie sprawę z jego nauczania, dyscypliny i jego zasad ekumenizmu. Im lepiej znają
oni to wszystko, tym lepiej też potrafią wyłożyć to w dyskusji z innymi chrześcijana
mi oraz odpowiednio uzasadnić. Powinni mieć także poprawną znajomość innych 
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, z którymi mają do czynienia. Trzeba starannie 
uwzględniać różnorodne warunki poprzedzające zaangażowanie ekumeniczne, które 
zostały omówione w Dekrecie Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie42.

25. Ekumenizm wraz ze wszystkimi swymi wymogami ludzkimi i moralnymi jest 89 
tak bardzo zakorzeniony w tajemniczym działaniu Opatrzności Ojca przez Syna w Du
chu, że sięga samych głębin duchowości chrześcijańskiej. Wymaga on prawdziwego 
„nawrócenia serca i świętości życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami
o jedność chrześcijan”, czyli tego, co Dekret Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie 
nazywa „ekumenizmem duchowym”, uznając go zarazem „za duszę całego ruchu 
ekumenicznego”43. Ci, którzy utożsamiają się dogłębnie z Chrystusem, powinni do
stosować się do Jego modlitwy, zwłaszcza do Jego modlitwy o jedność; ci, którzy 
żyją w Duchu, powinni dać się przekształcić przez miłość, która ze względu na jed
ność „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma”44; ci, którzy żyją duchem pokuty, będą szczególnie wyczuleni na grzech 
podziałów i będą się modlili o przebaczenie i nawrócenie. Ci, którzy dążą do święto
ści, będą zdolni uznać jej owoce także poza widzialnymi granicami swego Kościo
ła45. Dojdą także do prawdziwego poznania Boga jako Tego, który sam tylko jest 
zdolny do zgromadzenia ich wszystkich w jedności, gdyż jest On Ojcem wszystkich.

Różnorodne płaszczyzny działalności ekumenicznej
26. Możliwości i wymogi działań ekumenicznych w parafii, diecezji, na poziomie 90 

regionalnego czy narodowego zespołu diecezji nie są identyczne z płaszczyzną Koś
cioła powszechnego. Ekumenizm wymaga zaangażowania Ludu Bożego w strukturach 
kościelnych i zgodnie z dyscypliną właściwą dla każdej z tych płaszczyzn.

27. W diecezji zespolonej wokół swego biskupa, w parafiach, jak też w różnych 91 
grupach i wspólnotach jedność chrześcijan buduje się i ukazuje z dnia na dzień46: 
Mężczyźni i kobiety słuchają w wierze Słowa Bożego, modlą się, uczestniczą w sa-

42 Por. DE 9-12, 16-18.
43 DE 8.
44 1 Kor 13, 7.
45 Por. DE 3.
46 Por. KK 23; DB 11; CIC, kan. 383 § 3 i CCEOr, kan. 192 § 2.
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kramentach, służą jedni drugim oraz objawiają Ewangelię zbawienia tym, którzy 
jeszcze nie wierzą.

Niemniej, gdy członkowie tej samej rodziny należą do różnych Kościołów 
i Wspólnot eklezjalnych, gdy chrześcijanie nie mogą przyjąć Komunii świętej ze 
swym współmałżonkiem, z dziećmi lub przyjaciółmi, cierpienie spowodowane podzia
łem daje się żywo odczuć i powinno stać się tym większym impulsem do modlitwy 
i działalności ekumenicznej.

■

92 28. Zespalanie się w obrębie katolickiej komunii Kościołów partykularnych w od
powiednie instytucje, takie jak Synody Kościołów Wschodnich i Konferencje Bisku
pie, ukazuje tę komunię, jaka istnieje między tymi Kościołami. Zgromadzenia takie 
mogą bardzo ułatwić rozwój owocnych relacji ekumenicznych z Kościołami i Wspól
notami eklezjalnymi tego samego regionu, które nie są w pełnej komunii z nami. 
Poza swą tradycją kulturalną i obywatelską dzielą one wspólne dziedzictwo kościel
ne, sięgające przed czasy podziałów. Jako bardziej zdolne od Kościoła partykularne
go do podejmowania w sposób reprezentatywny problemów regionalnych i narodo
wych, związanych z działalnością ekumeniczną, Synody Katolickich Kościołów 
Wschodnich i Konferencje Biskupie mogą stanowić organizacje przeznaczone do 
tworzenia i koordynowania zasobów oraz wysiłków danego terytorium w taki sposób, 
który podtrzymuje działalność Kościołów partykularnych oraz pozwala im kroczyć 
w ich działalności ekumenicznej homogeniczną drogą katolicką.

93 29. Kolegium biskupów oraz Stolicy Apostolskiej jako ostatecznej instancji przy
sługuje prawo oceniania sposobu, w jaki winno się odpowiedzieć na wymogi pełnej 
komunii47. Na tej płaszczyźnie gromadzi się bowiem i ocenia doświadczenie eku
meniczne wszystkich Kościołów partykularnych oraz zespala środki niezbędne do 
służenia komunii w wymiarze powszechnym i pomiędzy wszystkimi Kościołami 
partykularnymi, przynależącymi do tej komunii i pracującymi dla niej; wydaje się 
także odpowiednie dyrektywy służące orientacji i skanalizowaniu działań ekumenicz
nych, podejmowanych wszędzie w Kościele. Często do tej właśnie płaszczyzny Koś
cioła zwracają się inne Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, gdy chcą pozostawać 
w ekumenicznej relacji z Kościołem katolickim. Na tej też płaszczyźnie mogą być 
podejmowane decyzje końcowe dotyczące przywrócenia komunii.

Złożoność i różnorodność sytuacji ekumenicznej
94 30. Ruch ekumeniczny chce być posłuszny Słowu Bożemu, natchnieniom Ducha 

Świętego oraz władzy tych, których posługa polega na zapewnieniu tego, by Kościół 
pozostał wierny Tradycji Apostolskiej, w której Słowo Boże i dary Ducha zostały 
otrzymane. Przedmiotem i treścią dążeń jest komunia stanowiąca samo serce tajemni
cy Kościoła i dlatego apostolska posługa biskupów jest szczególnie konieczna 
w dziedzinie działalności ekumenicznej. Sytuacje, jakimi ekumenizm się zajmuje, są 
przeważnie bezprecedensowe, zmieniają się w zależności od miejsca i czasu. Należy 
również popierać inicjatywy wiernych w dziedzinie ekumenizmu. Konieczne jest

47 Por. CIC, kan. 755 § 1; CCEOr, kan. 902 i 904 § 1.
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jednak stałe i uważne rozróżnienie, przysługujące tym, którzy są ostatecznie odpo
wiedzialni za doktrynę i dyscyplinę Kościoła48. To do nich należy popieranie odpo
wiedzialnych inicjatyw oraz upewnianie się co do ich realizacji zgodnej z katolickimi 
zasadami ekumenizmu. To oni powinni dodawać otuchy tym, których zniechęcają 
trudności, oraz poskramiać nierozsądną wspaniałomyślność tych, którzy nie przykła
dają wystarczającej uwagi do faktycznych trudności pojawiających się na drodze 
zjednoczenia. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, której zadanie polega na 
podawaniu odpowiednich dyrektyw i sugestii dotyczących działalności ekumenicznej, 
służy w taki sposób całemu Kościołowi.

31. Natura działalności ekumenicznej podejmowanej w konkretnym regionie bę- 95 
dzie zawsze uzależniona od szczególnego charakteru ekumenicznej sytuacji lokalnej. 
Wybór odpowiedniego zaangażowania ekumenicznego przysługuje w sposób szczegól
ny biskupowi, który winien uświadamiać sobie specyficzną odpowiedzialność i wyz
wania typowe dla swej diecezji. Jest rzeczą niemożliwą ukazać tutaj całą różnorod
ność sytuacji, trzeba jednak podać kilka bardziej ogólnych uwag.

32. Zadanie ekumeniczne będzie wyglądało inaczej w kraju zdominowanym przez 96 
katolicyzm oraz w kraju, gdzie wielką liczbę lub większość stanowią chrześcijanie 
prawosławni, anglikanie lub protestanci. Zadanie to będzie też inne w krajach, w któ
rych większość stanowią niechrześcijanie. Udział Kościoła katolickiego w ruchu 
ekumenicznym w krajach, gdzie stanowi on olbrzymią większość, jest istotny do 
tego, by ekumenizm stał się ruchem angażującym cały Kościół.

33. Zadanie ekumeniczne zmieni się także znacznie w zależności od tego, czy 97 
nasi współrozmówcy chrześcijańscy przynależą w swej większości do jednego lub
do wielu Kościołów wschodnich, czy też do Wspólnot wywodzących się z reformacji. 
Każdy z nich bowiem ma własną dynamikę i własne specyficzne możliwości. Wiele 
innych czynników politycznych, społecznych, kulturalnych, geograficznych i etnicz
nych może wpływać na odmienną formę zadania ekumenicznego.

34. Niemniej, partykularny kontekst lokalny powoduje zawsze różnorodną specyfi- 98 
kę zadania ekumenicznego. Ważne jest zatem, aby w tym wspólnym wysiłku katolicy
na całym świecie podtrzymywali się nawzajem modlitwą i wzajemnym dodawaniem 
sobie otuchy w taki sposób, by dążenie do jedności chrześcijan mogło być realizowa
ne w swych wielorakich ujęciach -  w posłuszeństwie przykazaniu naszego Pana.

Sekty i nowe ruchy religijne
35. Religijna panorama naszego świata znacznie się rozwinęła w ostatnich dziesię- 99 

cioleciach, a w niektórych częściach ziemi nastąpiły zmiany spowodowane rozwojem 
sekt i nowych ruchów religijnych, których dążenie do utrzymania pokojowych relacji
z Kościołem katolickim bywa niekiedy bardzo słabe lub w ogóle nie istnieje. W roku 
1986 cztery dykasterie Kurii Rzymskiej opublikowały wspólnie raport49, który

48 Por. CIC, kan. 216 i 212; CCEOr, kan. 19 i 15.
49 Por. Zjawisko sekt i nowych ruchów religijnych. Wyzwanie duszpasterskie. Tymczasowy raport 

oparty na odpowiedziach (ok. 75) i dokumentacji otrzymanej 30 października 1985 r. od regionalnych lub 
narodowych Konferencji Episkopatu.
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zwraca uwagę na podstawową różnicę, jaka istnieje między sektami i nowymi rucha
mi religijnymi z jednej strony a Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi z drugiej 
strony. W tej dziedzinie dalsze prace są jeszcze w toku.

100 36. Gdy chodzi o sekty i nowe ruchy religijne, sytuacja jest bardzo złożona i róż
nicuje się w zależności od kontekstu kulturalnego. W niektórych krajach sekty rozwi
jają się w atmosferze kulturalnej głęboko religijnej, gdzie indziej rozwijają się one 
w społeczeństwach coraz to bardziej zsekularyzowanych, ale zachowujących nadal 
jakąś wiarę, a często i zabobonnych. Niektóre sekty są pochodzenia niechrześcijań
skiego i uważają się za takie; inne mają charakter eklektyczny, jeszcze inne deklarują 
się jako chrześcijańskie, ale bądź to zerwały więź ze wspólnotami chrześcijańskimi, 
bądź też ją  jeszcze podtrzymują. Jest rzeczą jasną, iż zadaniem biskupa, Konferencji 
Episkopatu lub Synodu katolickich Kościołów wschodnich jest właściwe rozpoznanie 
tego, jak należy możliwie najlepiej odpowiedzieć wyzwaniu stawianemu przez sekty 
w konkretnym regionie. Trzeba jednak z naciskiem podkreślić fakt, że zasady udziału 
duchowego czy współpracy praktycznej, podane w tymże Dyrektorium, odnoszą się 
wyłącznie do Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, z którymi Kościół katolicki utrzy
muje już kontakty ekumeniczne. Czytelnik tegoż Dyrektorium dostrzeże jasno, że 
jedyną podstawą takiego udziału i takiej współpracy jest uznanie obustronne pewnej 
istniejącej już komunii, nawet jeżeli jest ona niedoskonała, połączone z otwarciem 
się i z wzajemnym szacunkiem spowodowanym tym właśnie uznaniem.

II. STRUKTURY ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
SŁUŻĄCE JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

Wprowadzenie
101 37. Przez swe Kościoły partykularne Kościół katolicki jest obecny w wielu miej

scach i regionach, w których współżyje z innymi Kościołami i Wspólnotami eklezjal
nymi. Regiony te mają własną specyfikę duchową, etniczną, polityczną i kulturalną. 
W wielu przypadkach w regionach tych inne Kościoły i Wspólnoty eklezjalne cieszą 
się wielkim autorytetem religijnym: regiony te odpowiadają często terytorium Synodu 
Wschodnich Kościołów Katolickich lub Konferencji Biskupiej.

102 3 8 . w konsekwencji partykularny Kościół katolicki lub wiele Kościołów partyku
larnych, działających razem, może się znaleźć w sytuacji bardzo korzystnej dla na
wiązania kontaktu na tej płaszczyźnie z innymi Kościołami lub Wspólnotami eklez
jalnymi. Mogą one nawiązywać między sobą owocne kontakty ekumeniczne, korzyst
ne dla ruchu ekumenicznego w swej całości50.

103 3 9 . Sobór Watykański II powierzył w sposób szczególny zadanie ekumeniczne
„biskupom na całym świecie, by je odpowiednio popierali i roztropnie nim kierowa
li”51. Zalecenie to, wprowadzane już często w życie przez poszczególnych bisku-

50 Por. niżej, n. 166-171.
51 DE 4.
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pów, przez Synody Katolickich Kościołów Wschodnich lub przez Konferencje Epis
kopatu, znalazło swój wyraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego. W odniesieniu do 
Kościoła Łacińskiego CIC, kan. 755, stwierdza:

„Par. 1. Do całego Kolegium Biskupiego i Stolicy Apostolskiej należy przede 
wszystkim popieranie ruchu ekumenicznego i kierowanie nim wśród katolików. Jego 
celem jest przywrócenie jedności wśród wszystkich chrześcijan, do czego zobowiąza
ny jest Kościół wolą Chrystusa.

Par. 2. Również biskupi oraz, zgodnie z prawem, Konferencje Episkopatu, mają 
popierać tę jedność i stosownie do różnych potrzeb i pożytku, wydawać praktyczne 
normy, przy uwzględnieniu przepisów wydanych w tej sprawie przez najwyższą 
władzę kościelną”.

Gdy chodzi o katolickie Kościoły wschodnie, CCEOr, kan. 902-904, par. 1 
stwierdza:

Kan. 902: „Ekumenizm, czyli popieranie jedności chrześcijan, dotyczy całego 
Kościoła. Wszyscy wierni, zwłaszcza pasterze, powinni modlić się o tę pełną jedność 
Kościoła, jakiej pragnął Pan, i pracować dla niej z mądrością, uczestnicząc w dziele 
ekumenicznym, wzbudzonym łaską Ducha Świętego”.

Kan. 903: „Katolickie Kościoły wschodnie mają szczególne zadanie popierania 
jedności między wszystkimi Kościołami wschodnimi, przede wszystkim przez mo
dlitwę, przez przykład życia, przez religijną wierność wobec dawnych tradycji Ko
ściołów wschodnich, przez lepsze poznanie wzajemne, przez współpracę i braterskie 
poszanowanie rzeczy i umysłów”.

Kan. 904, par. 1: „W każdym Kościele o własnym prawie inicjatywy ruchu eku
menicznego niech będą starannie popierane przez specjalne dyspozycje prawa party
kularnego, podczas gdy Apostolska Stolica Rzymska kieruje tym ruchem dla całego 
Kościoła”.

40. W świetle tej szczególnej kompetencji w popieraniu i kierowaniu pracą eku
meniczną, sprawą indywidualnej odpowiedzialności biskupów diecezjalnych, Synodów 
Katolickich Kościołów Wschodnich lub Konferencji Biskupich jest ustalanie norm, 
według których osoby lub opisane niżej komisje poprowadzą działalność im przyzna
ną i będą czuwały nad stosowaniem tychże norm. Co więcej, trzeba czuwać nad tym, 
by ci, którym ekumeniczne odpowiedzialności zostaną powierzone, mieli odpowiednią 
świadomość katolickich zasad ekumenizmu i zostali starannie przygotowani do reali
zacji tego zadania.

Diecezjalny delegat do spraw ekumenizmu
41. W diecezjach trzeba, by biskup mianował kompetentną osobę jako diecezjal

nego delegata do spraw ekumenicznych. Osoba ta mogłaby mieć zadanie ożywiania 
diecezjalnej komisji ekumenicznej i koordynowania jej prac, jak o tym wspomniano 
w numerze 44 (bądź też prowadzenia takich prac, gdyby taka komisja nie istniała). 
Będąc bliskim współpracownikiem biskupa i z odpowiednią jego pomocą, osoba ta 
będzie popierała różne inicjatywy modlitewne na rzecz jedności chrześcijan w diece
zji, czuwała nad tym, aby postawy ekumeniczne wpływały na działania diecezji, 
konkretyzowała szczególne potrzeby diecezji i informowała o nich diecezję. Delegat
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ten jest również odpowiedzialny, jako przedstawiciel wspólnoty katolickiej, w jej 
kontaktach z innymi Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi oraz ich kierownikami; 
ułatwia ich kontakty z biskupem miejscowym, duchowieństwem i laikatem na róż
nych płaszczyznach. Będzie on doradcą w dziedzinie ekumenicznej biskupa oraz 
innych instancji diecezjalnych i ułatwi dzielenie się doświadczeniami oraz inicjatywa
mi ekumenicznymi między pasterzami i organizacjami diecezjalnymi. Będzie czuwał 
nad podtrzymywaniem kontaktów z delegatami lub komisjami z innych diecezji. 
Nawet tam, gdzie katolicy stanowią większość, bądź też w diecezjach mających 
bardzo skromny personel i zasoby, zaleca się, aby taki delegat (czy delegatka) die
cezjalny został mianowany celem zrealizowania działań wyżej wzmiankowanych, na 
ile to jest tylko możliwe i stosowne.

Komisja lub sekretariat ekumeniczny diecezji
106 42. Biskup diecezji zorganizuje, poza delegatem diecezjalnym do spraw ekume

nicznych, radę, komisję lub sekretariat mający wcielać w życie dyrektywy lub wska
zania, jakie może on wydać, oraz -  w sposób bardziej ogólny -  popierać działalność 
ekumeniczną danej diecezji52. Tam, gdzie okoliczności tego wymagają, może się 
zjednoczyć ze sobą więcej diecezji, aby utworzyć taką komisję lub sekretariat.

107 4 3 . Komisja lub sekretariat powinien reprezentować całość diecezji i -  ogólnie
rzecz biorąc -  starać się rozumieć członków duchowieństwa, zakonników, zakonnice 
i świeckich, mających różne kompetencje, zwłaszcza zaś osoby posiadające szczegól
ną kompetencję ekumeniczną. Jest rzeczą pożądaną, by przedstawiciele rady kapłań
skiej, rady duszpasterskiej oraz seminariów diecezjalnych lub regionalnych byli także 
członkami komisji lub sekretariatu.

Komisja ta powinna współpracować z instytucjami lub dziełami ekumenicznymi 
już istniejącymi bądź też mającymi być powołanymi do życia, wykorzystując ich 
współudział, gdy tylko nadarzy się po temu okazja. Powinna także być gotowa spie
szyć z pomocą diecezjalnemu delegatowi do spraw ekumenizmu oraz być do dyspo
zycji innych dzieł diecezjalnych lub inicjatyw prywatnych celem wzajemnej wymiany 
informacji i idei. Byłoby rzeczą szczególnie ważną, gdyby istniały kontakty z para
fiami i organizacjami parafialnymi, z inicjatywami apostolskimi, podejmowanymi 
przez członków instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostol
skiego, jak też z ruchami i stowarzyszeniami osób świeckich.

108 4 4 . Poza funkcjami dotąd jej przyznanymi komisja ta powinna:
a) wprowadzić w czyn decyzję biskupa diecezjalnego dotyczącą zastosowania 

nauki i dyrektyw Soboru Watykańskiego II na temat ekumenizmu, jak też dokumen
tów posoborowych, wydanych przez Stolicę Apostolską, Synody Wschodnich Kościo
łów Katolickich i Konferencję Episkopatu;

b) podtrzymywać relacje z terytorialną komisją ekumeniczną (cfr. infra) oraz 
dostosowywać jej rady i sugestie do warunków lokalnych. Gdy sytuacja tego wyma-

52 Por. CCEOr, kan. 904 § 1; CIC, kan. 755 § 2



Dyrektorium ekumeniczne 45

ga, poleca się wysyłać informacje dotyczące pewnych doświadczeń i ich rezultatów, 
jak też inne pożyteczne informacje do Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan;

c) popierać ekumenizm duchowy, zgodnie z zasadami podanymi w soborowym 
Dekrecie o ekumenizmie i w innych miejscach tego Dyrektorium, dotyczących mo
dlitwy, publicznej i prywatnej, o jedność chrześcijan;

d) ofiarować swoją pomoc i wsparcie za pomocą tego rodzaju środków, jak po
mieszczenia oraz seminaria służące formacji ekumenicznej duchowieństwa i świec
kich, odpowiedniemu wcieleniu w życie wymiaru ekumenicznego we wszystkich jego 
aspektach ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w jaki alumni przygotowywani 
są do uwzględnienia tego wymiaru ekumenicznego w przepowiadaniu, katechezie 
i w innych formach nauczania oraz w działalności duszpasterskiej (na przykład 
w duszpasterstwie małżeństw mieszanych) itd.;

e) popierać życzliwość i miłość między katolikami i innymi chrześcijanami, z któ
rymi nie ma jeszcze pełnej komunii eklezjalnej, kierując się sugestiami i dyrekty
wami podanymi nieco dalej (zwłaszcza w numerach 205-218);

f) wziąć w swe ręce inicjatywę i kierować rozmowami oraz naradami z chrześci
janami z innych wyznań, mając w świadomości to, że wypada dostosować się do 
odrębności uczestników i do przedmiotu dialogu53;

g) sugerować ekspertów zaangażowanych w dialog na poziomie diecezji z innymi 
Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi;

h) popierać, we współpracy z innymi organizacjami diecezjalnymi i z innymi chrze
ścijanami, wspólne świadectwo wiary chrześcijańskiej w miarę możliwości, a także 
wspólne działanie w takich dziedzinach, jak wychowanie, moralność publiczna i pry
watna, sprawiedliwość społeczna, sprawy związane z kulturą, z nauką i sztuką54;

i) proponować biskupom wymianę obserwatorów i osób zaproszonych na ważne 
konferencje, Synody, instalację zwierzchników religijnych na inne tego rodzaju okazje.

45. W diecezjach powinno się mobilizować parafie do udziału w inicjatywach 109 
ekumenicznych, podejmowanych na właściwej im płaszczyźnie, a gdy to możliwe, 
powoływać grupy mające urzeczywistnić tę działalność (cfr. infra, nr 67). Powinny
one utrzymywać stałą i ścisłą więź z władzami diecezji, wymieniać z nimi, jak też 
z innymi parafiami i grupami, swoje informacje i doświadczenia.

Komisja ekumeniczna Synodów Wschodnich Kościołów Katolickich
i Konferencji Episkopatu
46. Każdy Synod Wschodnich Kościołów Katolickich i każda Konferencja Episko- HO 

patu, zgodnie z własną procedurą, powołują komisję episkopatu ds. ekumenizmu
z odpowiednimi ekspertami, mężczyznami i niewiastami, wybranymi spośród ducho
wieństwa, zakonników, zakonnic i świeckich. W miarę możliwości komisję tę będzie 
wspierał stały sekretariat. Komisja ta, której metodę pracy określają statuty Synodów 
lub Konferencji, będzie miała na celu przedkładanie sugestii natury ekumenicznej

53 Por. DE 9 i 11; Refleksje i sugestie dotyczące dialogu ekumenicznego.
54 Por. DE 12; DM 12; Współpraca ekumeniczna na płaszczyźnie..., nr 3.
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oraz podawanie konkretnych sposobów działania, zgodnych z prawodawstwem, dyrek
tywami oraz prawomocnymi istniejącymi zwyczajami kościelnymi, uwzględniając 
przy tym konkretne możliwości danego regionu. Trzeba brać pod uwagę wszystkie 
okoliczności miejsca i osób na danym terenie, ale uwzględniać zarazem wymiar 
Kościoła powszechnego. W przypadku, gdy mała liczba członków Konferencji Bisku
piej nie pozwoli na utworzenie takiej komisji episkopatu, trzeba, by przynajmniej 
jeden biskup został mianowany jako odpowiedzialny za zadania ekumeniczne, wska
zane infra w n. 47.

47. Funkcje tej komisji obejmują to, co zostało wymienione wyżej w numerze 44, 
w miarę, jak wiążą się one z kompetencją Synodów Wschodnich Kościołów Katolic
kich lub Konferencji Biskupiej. Komisja winna jednak zająć się także innymi zada
niami, z których podajemy kilka w formie przykładów:

a) wcielić w życie normy instrukcji Stolicy Świętej w tej dziedzinie;
b) doradzać i asystować biskupom, którzy tworzą komisję ekumeniczną w swojej 

diecezji, oraz pobudzać współpracę między osobami odpowiedzialnymi w diecezji za 
ekumenizm a samymi komisjami, organizując na przykład spotkania okresowe delega
tów i przedstawicieli komisji diecezjalnych;

c) popierać, a tam, gdzie to wypada, wspierać także inne komisje Konferencji 
Biskupiej i Synodów Katolickich Kościołów Wschodnich w uwzględnianiu ekume
nicznego wymiaru pracy tejże Konferencji, jej deklaracji publicznych itd.;

d) wspierać współpracę między chrześcijanami, spiesząc na przykład z pomocą 
materialną i duchową tam, gdzie to możliwe, nie tylko istniejącym organizacjom eku
menicznym, ale i przedsięwzięciom ekumenicznym, wymagającym poparcia, w dzie
dzinie nauczania i badań, jak też duszpasterstwa i pogłębienia życia chrześcijańskie
go, zgodnie ze wskazaniami soborowego dekretu o ekumenizmie w numerach 9-12.

e) wprowadzić konsultacje i dialog ze zwierzchnikami Kościołów i z radami 
Kościołów istniejących na płaszczyźnie narodowej lub terytorialnej (ale nie pokrywa
jącej się z diecezją) i tworzyć struktury odpowiednie do tych dialogów;

f) wyznaczyć ekspertów upoważnionych oficjalnie przez Kościół do udziału 
w konsultacjach i w dialogu z ekspertami Kościołów, Wspólnot kościelnych i wspo
mnianych wyżej organizacji;

g) podtrzymywać odniesienia oraz czynną współpracę ze strukturami ekumenicz
nymi, prowadzonymi przez instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia 
apostolskiego, jak też przez inne organizacje katolickie w ramach danego terytorium;

h) organizować wymianę obserwatorów i osób zapraszanych z okazji ważnych 
zgromadzeń kościelnych i innych wydarzeń tego rodzaju na płaszczyźnie narodowej 
lub terytorialnej;

i) informować biskupów danej Konferencji i Synodów o rozwoju dialogów prowa
dzonych na ich terytorium; przekazywać te informacje Papieskiej Radzie ds. Jedności 
Chrześcijan w Rzymie w taki sposób, by wzajemna wymiana zdań i doświadczenia 
oraz owoce dialogu mogły służyć innym dialogom prowadzonym na różnych pozio
mach życia Kościoła;

j) ogólnie rzecz biorąc, podtrzymywać relacje między Synodami Wschodnich 
Kościołów Katolickich lub Konferencji Biskupich w tym, co dotyczy zagadnień eku-
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menicznych, a Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan w Rzymie, jak też z komisja
mi ekumenicznymi innych Konferencji terytorialnych.

Struktury ekumeniczne w innych kontekstach kościelnych
48. Organizmy ponadnarodowe o różnych formach, które zapewniają współpracę 112 

i wzajemne podtrzymywanie więzi między Konferencjami Biskupimi, będą miały tak
że takie struktury, które pozwolą nadać wymiar ekumeniczny ich pracy. Zakres i for
ma ich działalności powinny być określone statutami i regulaminami właściwymi dla 
każdego z tych organizmów oraz dostosowanymi do możliwości danego terytorium.

49. W Kościele katolickim istnieją wspólnoty i organizacje, mające specyficzne 113 
miejsce w przyczynianiu się do apostolskiego życia Kościoła. Chociaż nie uczestni
czą one bezpośrednio w opisanych wyżej strukturach ekumenicznych, to przecież ich 
praca ma często ważki wymiar ekumeniczny i powinna być zorganizowana w odpo
wiednich strukturach zgodnych z celem danej organizacji. Pośród tych wspólnot
i organizacji znajdują się instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apo
stolskiego oraz różne organizacje wiernych katolików.

Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego
50. Ponieważ troska o przywrócenie jedności chrześcijan obejmuje cały Kościół, 114 

duchowieństwo oraz laików55, zakony, zgromadzenia zakonne oraz stowarzyszenia 
życia apostolskiego, z samej natury swego zaangażowania się w Kościół i ze wzglę
du na kontekst, w jakim żyją, mają one szczególną okazję popierać myśl i działania 
ekumeniczne. Zgodnie z własnymi charyzmatami i konstytucjami -  które są niekiedy 
nawet wcześniejsze od podziału chrześcijan -  oraz w świetle ducha i celowości 
danych instytutów, powinny one stosować, w miarę konkretnych możliwości i ograni
czeń podawanych przez reguły ich życia, następujące postawy i działania:

a) uświadamiać sobie ekumeniczną wagę swych własnych szczególnych form ży
cia, jako że nawrócenie serca, świętość osobista, modlitwa publiczna i prywatna oraz 
bezinteresowna służba Kościołowi i światu są samym sercem ruchu ekumenicznego;

b) przyczyniać się do zrozumienia ekumenicznego wymiaru powołania wszystkich 
chrześcijan do świętości życia, stwarzając okazję do rozwijania formacji duchowej, 
kontemplacji, adoracji i wielbienia oraz służby bliźniemu;

c) uwzględniając okoliczności miejsca i osób, organizować spotkania z chrześcija
nami różnych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, mające na celu modlitwę liturgicz
ną, rekolekcje, ćwiczenia duchowe oraz głębsze zrozumienie duchowych tradycji 
chrześcijan;

d) podtrzymywać relacje z klasztorami lub wspólnotami życia wspólnego innych 
Wspólnot chrześcijańskich celem wymiany bogactw duchowych i intelektualnych oraz 
doświadczeń życia apostolskiego, albowiem wzrost charyzmatów zakonnych tych 
Wspólnot może być realnym ich wkładem do całego ruchu ekumenicznego. Mogłoby 
w ten sposób się zrodzić owocne współzawodnictwo duchowe;

55 Por. DE 5
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e) kierować własnymi instytucjami wychowawczymi, tak licznymi i zróżnicowany
mi, mając na uwadze działalność ekumeniczną, zgodnie z zasadami podanymi dalej 
w niniejszym Dyrektorium;

f) współpracować z innymi chrześcijanami we wspólnym działaniu na rzecz spra
wiedliwości społecznej, rozwoju ekonomicznego, polepszenia zdrowia i wychowania, 
ekologii, pokoju oraz pojednania między narodami i wspólnotami.

g) „O ile pozwalają warunki religijne, działalność ekumeniczną należy tak rozwi
jać, aby katolicy po bratersku współpracowali z braćmi odłączonymi, według norm 
Dekretu o ekumenizmie, przez wspólne w danym razie wyznawanie wobec narodów 
wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz przez współpracę zarówno na polu społecz
nym i technicznym, jak też kulturalnym i religijnym, z wykluczeniem jednak wszel
kiego pozoru indyferentyzmu i pomieszania pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji. 
Niech współpracują przede wszystkim dla Chrystusa, swojego wspólnego Pana: Jego 
imię niech ich jednoczy!”56

W wykonywaniu tych działań powinni przestrzegać norm podanych przez biskupa 
diecezji, Synody Katolickich Kościołów Wschodnich lub Konferencje Biskupie, od
nośnie do pracy ekumenicznej, traktowanej jako element ich współdziałania z cało
kształtem apostolstwa na danym terytorium. Będą podtrzymywali ścisłe relacje z róż
nymi komisjami ekumenicznymi, diecezjalnymi lub narodowymi, a tam, gdzie to jest 
wskazane, z Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan.

51. Jest rzeczą bardzo wskazaną, aby w realizacji tej działalności ekumenicznej 
różne instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego mianowa
ły, na poziomie swej władzy centralnej, delegata lub komisję zobowiązaną do popie
rania i zapewniania ich zaangażowania ekumenicznego. Funkcja tych delegatów czy 
komisji będzie polegała na popieraniu formacji ekumenicznej wszystkich członków, 
na wspieraniu specjalnej formacji ekumenicznej doradców do spraw ekumenicznych 
przy odpowiednich autorytetach na płaszczyźnie generalnej i lokalnej tychże instytu
tów i stowarzyszeń, a zwłaszcza na wcielaniu w życie i zapewnieniu działań wyżej 
opisanych (nr 50).

Organizacje wiernych
52. Organizacje wiernych katolików na określonym terytorium czy w danym naro

dzie, jak też organizacje międzynarodowe, mające na przykład na celu odnowę ducho
wą, działalność na rzecz pokoju i sprawiedliwości społecznej, wychowanie na różnych 
płaszczyznach, ekonomiczne wspieranie kraju oraz instytucji itd., niech rozwijają 
ekumeniczne aspekty własnych poczynań. Niech czuwają nad tym, by ekumeniczny 
wymiar ich pracy cieszył się wystarczającą uwagą, a nawet, jeśli zachodzi taka potrze
ba, niech go wyrażą we własnych statutach i strukturach. Wykonując zaś własną 
działalność ekumeniczną, niech pozostają w ścisłej relacji z terytorialnymi i lokalnymi 
komisjami ekumenicznymi oraz -  jeśli okoliczności to sugerują -  z Papieską Radą 
ds. Jedności Chrześcijan, celem pożytecznej wymiany doświadczeń i porad.

56 DM 15, a także 5 i 29; EN 23, 28, 77. Por. też niżej, n. 205-209.
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Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan
53. Na płaszczyźnie Kościoła powszechnego Papieska Rada ds. Jedności Chrzęści- 117 

jan, będąca jednym z dykasteriów Kurii Rzymskiej, ma kompetencję oraz zadanie 
popierania pełnej komunii wszystkich chrześcijan. Konstytucja apostolska Pastor 
bonus (por. wyżej, nr 6) stwierdza, że z jednej strony ta Rada popiera ducha i dzia
łalność ekumeniczną w łonie Kościoła katolickiego, z drugiej zaś podtrzymuje relacje
z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi.

a) Papieska Rada zajmuje się odpowiednią interpretacją zasad ekumenizmu oraz 
środkami umożliwiającymi wprowadzenie ich w praktykę; realizuje postanowienia 
Soboru Watykańskiego II dotyczące ekumenizmu; popiera i towarzyszy grupom 
narodowym oraz międzynarodowym, które pracują na rzecz jedności chrześcijan, 
i stara się koordynować ich pracę.

b) Organizuje oficjalne dialogi z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi 
na płaszczyźnie międzynarodowej; deleguje obserwatorów katolickich na Konferencje 
i zgromadzenia tych instytucji oraz innych organizacji ekumenicznych i zaprasza ich 
obserwatorów na odpowiednie zebrania Kościoła katolickiego, jeśli to zostało uznane 
za stosowne.

54. Aby wypełnić te funkcje, Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan publikuje 118 
od czasu do czasu wskazania i dyrektywy dotyczące całego Kościoła katolickiego.
Co więcej, pozostaje w stałym kontakcie z Synodami Wschodnich Kościołów Kato
lickich i z Konferencjami Biskupimi, z ich komisjami ekumenicznymi oraz z bisku
pami i organizacjami w łonie Kościoła katolickiego. Koordynacja działalności ekume
nicznej całego Kościoła katolickiego wymaga, by te kontakty były wzajemne. Wypa
da więc, aby Rada była informowana o ważnych inicjatywach podejmowanych na 
różnych poziomach życia Kościoła. Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, gdy inicjaty
wy te mają wydźwięk międzynarodowy, jak też gdy ważne dialogi są organizowane 
na płaszczyźnie narodowej czy też terytorialnej z innymi Kościołami czy Wspólnota
mi eklezjalnymi. Wzajemna wymiana informacji i porad wpływa korzystnie na dzia
łalność ekumeniczną na płaszczyźnie międzynarodowej, jak też na innych płaszczyz
nach życia Kościoła. Wszystko, co wzmacnia rozwój harmonii i spójnego działania 
ekumenicznego, przyczynia się także do umocnienia komunii w łonie Kościoła kato
lickiego.

III. FORMACJA EKUMENICZNA W KOŚCIELE KATOLICKIM

Konieczność i cel formacji ekumenicznej
55. „O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak 119 

i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijań
skim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych”57. Uświadamiając sobie 
naturę Kościoła katolickiego, katolicy znajdą w swej wierności wskazaniom Soboru

57 d e  5
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Watykańskiego II środki przyczyniające się do formacji ekumenicznej, zarówno 
każdego z członków, jak i całej wspólnoty, do której należą. Jedność wszystkich 
w Chrystusie stanie się w ten sposób owocem wspólnego wzrastania i dojrzewania, 
albowiem wezwanie Boga do wewnętrznego nawrócenia58 i do odnowy59 w Koś
ciele, które są tak bardzo istotne dla troski o jedność, nie wyklucza nikogo.

Dlatego wszyscy wierni winni się angażować w popieranie wzrastającej wciąż 
komunii z innymi chrześcijanami. Jednak szczególny wkład mogą mieć ci członkowie 
Ludu Bożego, którzy są zaangażowani w formację -  jak przełożeni i nauczyciele 
wyższych instytutów oraz instytucji specjalistycznych. Ludzie oddający się pracy 
duszpasterskiej, zwłaszcza proboszczowie i inni wyświęceni szafarze, mają szczegól
ną rolę do spełnienia w tej dziedzinie. Rzeczą każdego biskupa, Synodu Katolickich 
Kościołów Wschodnich i Konferencji Biskupich jest podać ogólne wskazania doty
czące formacji ekumenicznej.

Dostosowanie formacji do konkretnych sytuacji danych osób
120 56. Ekumenizm wymaga odnowy postawy i pewnej giętkości w stosowaniu metod

dążenia do jedności. Trzeba uwzględniać przy tym różnorodność osób, funkcji i sy
tuacji, a także specyfikę Kościołów partykularnych oraz wspólnot angażujących się 
razem z nimi w dążenie do jedności. W konsekwencji formacja ekumeniczna wymaga 
pedagogii dostosowanej do konkretnych sytuacji życiowych danych osób i grup, 
uwzględniającej przy tym wymóg postępu w dążeniu do ciągłej odnowy i zmiany 
nastawienia.

121 57. Ci wszyscy, którzy zajmują się duszpasterstwem, a więc nie tylko nauczający,
otrzymają w ten sposób stopniową formację, zgodnie z następującymi zasadniczymi 
wskazaniami:

a) Znajomość Pisma św. i formacja doktrynalna są niezbędne od samego począt
ku, łącznie ze znajomością historii oraz sytuacji ekumenicznej kraju, w którym się 
żyje.

b) Znajomość historii podziałów oraz dążeń do pojednania, jak też stanowisk dok
trynalnych innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych pozwala analizować problemy 
w ich kontekście społeczno-kulturalnym i odróżniać w wypowiedziach wiary to, co 
jest prawomocną odrębnością, od tego, czego nie da się pogodzić z wiarą katolicką.

c) Taki sposób patrzenia pozwoli uwzględnić wyniki i wyjaśnienia pochodzące 
z dialogów teologicznych oraz studiów naukowych. Jest także rzeczą pożądaną, by 
chrześcijanie opisywali wspólnie dzieje swych podziałów oraz swych wysiłków w po
szukiwaniu jedności.

d) W ten sposób można uniknąć niebezpieczeństwa interpretacji subiektywnych, 
tak w przedstawianiu wiary katolickiej, jak też w sposobie rozumienia przez Kościół 
katolicki wiary i życia innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych.

58 DE 7.
59 DE 6.
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e) W miarę swego postępu formacja ekumeniczna ukaże jako nierozłączne troskę
0 jedność Kościoła katolickiego oraz o komunię z innymi Kościołami i Wspólnotami 
eklezjalnymi.

f) Troska o tę jedność i komunię zakłada, że katolikom leży bardzo na sercu 
pogłębienie relacji zarówno z chrześcijanami wschodnimi, jak i chrześcijanami wy
wodzącymi się z reformacji.

g) Metoda nauczania -  uwzględniająca konieczność postępu -  pozwala odróżniać 
oraz przydzielać stopniowo przedmiot i odpowiednie treści, zgodnie z różnymi faza
mi formacji doktrynalnej i doświadczenia ekumenicznego.

W ten sposób wszyscy zajmujący się duszpasterstwem pozostaną wierni świętej
1 żywotnej Tradycji, która jest w Kościele źródłem inicjatywy. Potrafią właściwie 
ocenić i przyjąć prawdę tam, gdzie można ją  zawsze znaleźć: „Wszelka prawda, 
z której ona się wywodzi, jest z Ducha Świętego”60.

A. FORMACJA WSZYSTKICH WIERNYCH

58. Troska o jedność znajduje się w samym sercu koncepcji Kościoła. Formacja 
ekumeniczna zmierza do tego, by wszyscy chrześcijanie zostali ożywieni duchem 
ekumenicznym, niezależnie od tego, jaka jest ich misja i konkretna funkcja w świecie 
i w społeczeństwie. W życiu człowieka wierzącego, napełnionego Duchem Chrystusa, 
pierwszorzędne znaczenie ma dar wybłagany przez Chrystusa przed Męką, tzn. „łaska 
jedności”. Tą jednością jest przede wszystkim jedność z Chrystusem w tym jedynym 
ruchu miłości ku Ojcu i bliźniemu. Po wtóre, jest ona głęboką i aktywną komunią 
wiernego z Kościołem powszechnym w Kościele partykularnym, do którego on przy
należy61. Po trzecie, jest ona pełnią widzialnej jedności, do której się dąży razem 
z wszystkimi chrześcijanami innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych.

Środki formacji
59. Słuchanie i studiowanie Słowa Bożego. Kościół katolicki traktował zawsze 

Pismo św., łącznie z Tradycją, jako „najwyższe prawidło swej wiary”; są one „dla 
synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i sta
łym życia duchowego”62. Nasi bracia i siostry z innych Kościołów i Wspólnot 
eklezjalnych z głębokim szacunkiem i miłością odnoszą się do Pisma św. Postawa 
ta prowadzi ich do stałego i pilnego studiowania ksiąg świętych63. Słowo Boże jako 
jedno i to samo dla wszystkich chrześcijan ugruntuje więc stopniowo drogę jedności 
w miarę, jak będzie ono przybliżane z religijną uwagą i w pełnym miłości studium.

“ A m b r o z j a s t c r ,  PL 17, 245.
61 Por. CIC, kan. 209 § 1; CCEOr, kan. 12 § |
62 KO | |
63 Por. DE 21.
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124 60. Przepowiadanie. Trzeba ze szczególną troską podejść do przepowiadania
zarówno podczas, jak też poza kultem ściśle liturgicznym. Jak stwierdza Papież 
Paweł VI, „ponieważ jesteśmy głosicielami Ewangelii, dlatego powinniśmy wobec 
wiernych Chrystusa przedstawiać się nie jak ludzie skłóceni i niezgodni wobec kon
trowersji, które żadną miarą nie budują, ale jako ludzie mocni w wierze, którzy 
pomimo nieporozumień tu i ówdzie powstających umieją spotykać się razem celem 
wspólnego szczerego i rzeczowego badania prawdy”64. Różne okresy roku liturgicz
nego stwarzają dogodne okazje do rozwijania zagadnień jedności chrześcijańskiej, do 
pogłębiania studiów, refleksji i modlitwy.

Przepowiadanie winno zmierzać do ukazania tajemnicy jedności Kościoła oraz, 
w miarę możliwości, do popierania jedności chrześcijan w sposób widzialny. Należy 
w przepowiadaniu unikać jakiegokolwiek niewłaściwego posługiwania się Pismem św.

125 61. Katecheza. Katecheza nie polega tylko na nauczaniu doktryny, ale na wprowa
dzaniu w całe życie chrześcijańskie, w pełne uczestnictwo w sakramentach Kościoła. 
Niemniej, nauka ta może pomagać także w formowaniu autentycznej postawy ekume
nicznej, jak to ukazał w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae (nr 32-33) Jan 
Paweł II, zgodnie z następującymi dyrektywami:

a) Przede wszystkim katecheza winna podać jasno, z miłością oraz w sposób 
zwarty całą naukę Kościoła katolickiego, uwzględniając przy tym porządek i hierar
chię prawd65 oraz unikając takich wyrażeń lub sposobów przedstawiania doktryny, 
które byłyby przeszkodą w dialogu.

b) Mówiąc o innych Kościołach i Wspólnotach eklezjalnych, powinno się ukazy
wać poprawnie i lojalnie ich naukę. Spośród elementów, które budują i ożywiają sam 
Kościół, wiele, a nawet bardzo wiele, i to o wielkim znaczeniu, może się znajdować 
poza widzialnymi granicami Kościoła katolickiego66. Duch Chrystusa nie obawia 
się bowiem posługiwać tymi Wspólnotami jako środkami zbawienia. Czyniąc tak, 
ukazuje się prawdy wiary, uznawane wspólnie przez różne wyznania chrześcijańskie. 
Pomoże to katolikom pogłębić własną wiarę z jednej strony, z drugiej zaś lepiej 
poznać i szanować innych chrześcijan, co ułatwi wspólne poszukiwanie drogi do 
pełnej jedności w całej prawdzie67.

c) Katecheza będzie miała wymiar ekumeniczny, o ile wzbudzi i ożywi prawdzi
we dążenie do jedności i -  co więcej -  spowoduje szczere wysiłki, łącznie z pokor
nym dążeniem do samooczyszczenia się, zmierzające do usunięcia przeszkód na całej 
drodze nie przez łatwe ich pominięcie i ustępstwa na płaszczyźnie doktrynalnej, lecz 
mając na uwadze jedność doskonałą, taką, jakiej pragnie sam Pan, oraz przez te 
środki, jakich On sobie życzy68.

64 EN 77.
65 Por. DE 11; DM 15. Odnośnie do tych rozważań por. Ogólne dyrektorium katechetyczne, n. 27, 43; 

a także niżej, n. 75 i 176.
66 Por. DE 3-4.
67 Por. CT 3; CCEOr, kan. 625.
6 8  C T  3 2 >
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d) Poza tym katecheza będzie miała tenże wymiar ekumeniczny, o ile zajmie się 
przygotowaniem dzieci i młodzieży, a także dorosłych, do życia w kontakcie z inny
mi chrześcijanami, formułując ich w pełni jako katolików szanujących wiarę in
nych69.

e) Można tego dokonać, zwracając uwagę na możliwości wynikające z odróżnie
nia prawd wiary od sposobów ich wyrażania70; przez wzajemny wysiłek zmierzają
cy do poznania i szanowania wartości obecnych w odnośnych tradycjach teologicz
nych; przez jasne ukazywanie, że dialog stworzył nowe relacje, które -  o ile są tylko 
właściwie pojęte -  mogą prowadzić do współpracy i pokoju71.

f) Adhortacja apostolska Catechesi tradendae powinna być uwzględniana przy 
opracowywaniu nowych katechizmów przygotowywanych w Kościołach lokalnych 
pod nadzorem biskupów.

62. Liturgia. Będąc „pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czer
pią ducha prawdziwie chrześcijańskiego”72, liturgia przyczynia się znacznie do jed
ności tych wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa, jest celebrowaniem i czynnikiem 
jedności; tam, gdzie jest właściwie rozumiana, gdzie każdy w pełni w niej uczestni
czy, „w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni życiem swoim wyra
żali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego

a) Ponieważ święta Eucharystia jest przedziwnym sakramentem, „który oznacza 
i sprawia jedność Kościoła”74, jest sprawą bardzo istotną czuwanie nad tym, aby 
była ona należycie sprawowana, tak by uczestniczący w niej wierni „ofiarując niepo
kalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych 
siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili 
się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim 
we wszystkich”75.

b) Byłoby rzeczą dobrą zachowywać wierność modlitwie o jedność chrześcijan, 
zgodnie z wytycznymi podanymi przez niniejsze Dyrektorium, zarówno w chwilach, 
gdy liturgia to sugeruje -  jak na przykład podczas celebracji Słowa czy też we 
wschodnich celebracjach określanych jako Litia i Moleben -  jak też szczególnie 
podczas Mszy św. -  w modlitwie powszechnej -  lub w trakcie litanii nazywanych 
Ekteniami, bądź wreszcie przez odprawianie Mszy wotywnej o jedność Kościoła 
z wykorzystaniem odpowiednich zbiorów tekstów.

Co więcej, jest rzeczą bardzo budującą, gdy się słyszy modlitwy o jedność przy 
różnych okazjach, jak choćby ta związana z tygodniem modlitw o jedność (18-25

69 Por. tamże.
70 Por. DE 6 i KDK 62.
71 W tym, co dotyczy współpracy ekumenicznej w dziedzinie katechezy, zob. CT 33 oraz niżej,

n. 188-191.
72 KL 14.
73 Tamże, 2.
74 DE 2.
75 KL 48.
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stycznia), bądź też z tygodniem od Wniebowstąpienia do Pięćdziesiątnicy, aby Duch 
Święty zechciał utwierdzić Kościół w jedności i apostolskości jego powszechnego 
posłannictwa zbawczego.

127 63. Życie duchowe. W ruchu ekumenicznym konieczne jest dawanie pierwszeń
stwa nawróceniu serca, życiu duchowemu i jego odnowie. „To nawrócenie serca 
i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześci
jan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać 
ekumenizmem duchowym”76. Tak więc w miarę, jak żyje autentycznym życiem 
duchowym, mającym za swe centrum samego Chrystusa Zbawiciela, a za cel chwałę 
Boga Ojca, każdy chrześcijanin może zawsze i wszędzie uczestniczyć w samej głębi 
ruchu ekumenicznego, dając świadectwo Ewangelii Chrystusa swoim życiem77.

a) Katolicy niech dowartościują także pewne czynniki i dobra będące źródłem 
życia duchowego, które znajdują się w innych Kościołach i Wspólnotach eklezjal
nych, a które należą do jedynego Kościoła Chrystusowego; są nimi: Pismo święte, 
sakramenty i inne czynności święte, wiara, nadzieja, miłość i inne dary Ducha78. 
Dary te owocowały na przykład w mistycznej tradycji Wschodu chrześcijańskiego
i w duchowych skarbcach życia monastycznego, w kulcie i pobożności anglikanów, 
w modlitwie ewangelicznej i w różnych przejawach duchowości protestantów.

b) Szacunek ten nie powinien być czysto teoretyczny; jeżeli konkretne warunki 
na to pozwalają, powinna uzupełniać go praktyczna znajomość innych tradycji ducho
wości. W konsekwencji udział w modlitwie oraz pewna forma uczestnictwa w kulcie 
publicznym lub w formach pobożności innych chrześcijan -  zgodnie z istniejącymi 
normami -  mogą mieć wartość formacyjną79.

128 64. Inne inicjatywy. Współpraca w inicjatywach charytatywnych i społecznych -
jak w szkołach, szpitalach, więzieniach itd. -  ma wypróbowaną wartość formacyjną; 
również praca na rzecz pokoju w świecie lub w poszczególnych regionach ziemi, 
gdzie jest on zagrożony; także walka o prawa człowieka i o wolność religijną80.

Działania te, właściwie ukierunkowane, mogą ukazać skuteczność społecznego 
stosowania Ewangelii oraz praktyczną siłę wrażliwości ekumenicznej w różnych 
miejscach. Podejmowana regularnie refleksja nad chrześcijańskimi podstawami takich 
działań, aby zweryfikować ich jakość, płodność oraz poprawić ewentualne błędy, 
będzie również wychowawcza i budująca.

*

Środowiska sprzyjające formacji
129 65. Są to miejsca, w których rozwijają się stopniowo dojrzałość ludzka i chrześci

jańska, zmysł społeczny i komunia. Rodzina, parafia, szkoła, grupy, zrzeszenia i ru
chy kościelne mają tutaj szczególne znaczenie.

76 d e  8.
77 Por. tamże, 7.
78 Por. KK 15 i DE 3.
79 Por. niżej, n. 102-142.
80 Por. niżej, n. 161-218.
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66. Rodzina, nazwana przez Sobór Watykański II „Kościołem domowym”81, jest 
pierwszym miejscem, w którym buduje się codziennie lub osłabia jedność przez 
spotkanie osób różniących się na wiele sposobów, które akceptują się jednak wza
jemnie w komunii miłości; tutaj także trzeba troszczyć się o to, by nie było uprze
dzeń, lecz przeciwnie, szukać we wszystkim prawdy.

a) Świadomość własnej tożsamości i swej misji chrześcijańskiej dysponuje rodzinę 
do tego, by była także wspólnotą dla innych, otwartą nie tylko wobec Kościoła, ale 
także wobec społeczności ludzkiej, gotową do dialogu i do zaangażowania społeczne
go. Podobnie jak Kościół, rodzina powinna być środowiskiem, w którym przekazuje 
się Ewangelię i z którego ona promieniuje; w rzeczy samej, soborowa Konstytucja 
Lumen gentium stwierdza, że w Kościele domowym „rodzice przy pomocy słowa
i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary” (nr 11).

b) Rodziny ukonstytuowane drogą małżeństw mieszanych powinny się starać 
głosić Chrystusa zgodnie z wszystkimi wymogami chrztu, który jest dla nich wspól
ny; mają ponadto delikatne zadanie stawać się budowniczymi jedności82. „Wspólny 
chrzest i dynamizm łaski daje partnerom w tych małżeństwach podstawę i uzasadnie
nie wyrażania ich jedności w dziedzinie wartości moralnych i duchowych”83.

67. Parafia jako wspólnota kościelna, zgromadzona wokół Eucharystii, powinna 
być i uważać się za miejsce autentycznego świadectwa ekumenicznego. Jednym 
z wielkich obowiązków parafii jest więc wychowywanie jej członków w duchu eku
menicznym. Wymaga to pilnej uwagi odnośnie do treści i form przepowiadania, 
zwłaszcza homilii, a także katechezy. Co więcej, wymaga to odpowiedniego progra
mu duszpasterskiego, co z kolei zakłada, że będzie ktoś zobowiązany do animacji
i koordynacji ekumenicznej, przy ścisłej współpracy z proboszczem; ten ostatni 
zajmie się ewentualnie także różnymi formami współpracy z odnośnymi parafiami 
innych chrześcijan. Wymaga to wreszcie, by parafii nie dzieliły polemiki wewnętrz
ne, pewne polaryzmy ideologiczne bądź też wzajemne oskarżenia się chrześcijan 
między sobą, lecz by każdy, zgodnie ze swym duchem i powołaniem, stawał się 
sługą prawdy w miłości84.

68. Szkoła jakiegokolwiek rodzaju i poziomu powinna nadawać wymiar ekume
niczny swemu nauczaniu religijnemu i zgodnie z właściwą sobie formą zmierzać do 
formacji serca i umysłu do wartości ludzkich i religijnych, wychowując do dialogu, 
do pokoju i do relacji interpersonalnych85.

a) Duch miłości, szacunku i dialogu wymaga eliminowania uprzedzeń i słów 
deformujących obraz innych braci chrześcijan. Odnosi się to przede wszystkim do 
szkół katolickich, w których młodzież powinna wzrastać w wierze, w modlitwie oraz 
w nastawieniu do wprowadzania w życie chrześcijańskiej Ewangelii jedności. Trzeba

81 KK 11.
82 Por. EN 71, a także niżej n. 143-160.
83 FC 78.
84 Por. CIC, kan. 529 § 2.
85 Por. DWCh 6-9.
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się troszczyć o to, aby nauczyć ją  autentycznego ekumenizmu, zgodnie z doktryną 
Kościoła katolickiego.

b) Jeśli to możliwe, trzeba też we współpracy z innymi nauczycielami ujmować 
różne dyscypliny, jak na przykład historię i sztukę, w sposób uwypuklający problemy 
ekumeniczne w duchu dialogu i jedności. Jest więc rzeczą pożądaną, aby także na
uczający byli właściwie i odpowiednio informowani o początkach historii i doktry
nach innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, zwłaszcza tych, które znajdują się 
na tym samym terytorium.

133 69. Grupy, zrzeszenia i ruchy kościelne. Życie chrześcijańskie, a zwłaszcza życie
Kościołów partykularnych, ubogaciło się w ciągu dziejów różnorodnością wyrazów, 
planów, duchowości, zgodnych z charyzmatami danymi przez Ducha dla budowy 
Kościoła, ukazując wyraźną różnicę zadań w służbie wspólnoty.

Ci, którzy należą do tych grup, ruchów i zrzeszeń, powinni być przesiąknięci 
duchem prawdziwie ekumenicznym. Jeżeli mają wcielić w swoje życie w świecie 
własne zaangażowanie chrzcielne86, dążąc bądź to do jedności katolickiej poprzez 
dialog i komunię między różnymi ruchami i zrzeszeniami, bądź też przez szerszą
0 wiele komunię z innymi Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi oraz z ruchami
1 grupami wywodzącymi się od nich, trzeba koniecznie, aby te ich wysiłki były 
podejmowane na bazie solidnej formacji oraz w świetle mądrości i roztropności 
chrześcijańskiej.

B. FORMACJA TYCH, KTÓRZY PRACUJĄ 
W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ

| |  Szafarze wyświęceni
134 70. Wśród zasadniczych obowiązków każdego przyszłego szafarza wyświęconego

znajduje się zadanie takiego ukształtowania własnej osobowości, aby w miarę możli
wości mógł on spełniać swą misję wspierania innych w spotykaniu Chrystusa. W tej 
perspektywie kandydat do posługi powinien rozwijać w sobie w pełni zdolności 
ludzkie, dzięki którym dana osoba zasługuje na przyjęcie i staje się wiarygodna dla 
innych, zachowując przy tym własny język i własne umiejętności dialogu, co pozwoli 
ukształtować tą drogą postawę autentycznie ekumeniczną. To, co jest istotne dla tego, 
kto pełni funkcję nauczyciela i pasterza w Kościele lokalnym jako biskup, lub też 
może być zaangażowany w duszpasterstwo jako kapłan, nie jest wcale mniej ważne 
dla diakona, zwłaszcza zaś dla diakonów stałych, powołanych do służby wspólnocie 
wiernych.

135 71. Kiedy szafarz podejmuje jakieś inicjatywy i organizuje spotkania, konieczne
jest, by działał wyraźnie jako wierny Kościołowi, szanując przy tym różne kompeten
cje oraz idąc za wskazaniami, jakie pasterze Kościoła, na mocy swego mandatu, 
ustalają dla ekumenicznego ruchu Kościoła powszechnego i dla każdego Kościoła

86 KK 31
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partykularnego celem współpracy w budowaniu jedności chrześcijan bez uprzedzeń, 
ale i bez niewłaściwych inicjatyw.

a) Formacja doktrynalna
72. Konferencje biskupie niech zadbają o to, by programy studiów uwzględniały 136 

ekumeniczny wymiar każdego przedmiotu oraz przewidywały specyficzne studium 
ekumenizmu. Sprawdzą także czy plany studium są zgodne ze wskazaniami tegoż 
Dyrektorium.

a-l) Ekumeniczny wymiar różnych przedmiotów
73. „Działalność ekumeniczna nie może być inna jak tylko w pełni i szczerze 137 

katolicka, czyli wierna prawdzie, którąśmy otrzymali po Apostołach i Ojcach, i zgod
na z wiarą zawsze przez Kościół katolicki wyznawaną”87.

74. Studenci powinni nauczyć się odróżniać prawdy objawione, które wymagają, 138 
jako takie, pełnego przyjęcia wiarą, od sposobu ich wypowiadania i od doktryn 
teologicznych88. W tym, co dotyczy formułowania prawd objawionych, należy 
uświadamiać sobie to, o czym mówi między innymi deklaracja Kongregacji Doktryny 
Wiary Mysterium Ecclesiae 5: „Prawdy, których Kościół chce rzeczywiście nauczyć
za pomocą formuł dogmatycznych, różnią się niewątpliwie od zmiennych koncepcji 
właściwych dla danej epoki; nie jest jednak rzeczą wykluczoną, że zostały sformuło
wane, nawet przez Magisterium, w pojęciach noszących na sobie ślady takich kon
cepcji. Mając to na uwadze, trzeba stwierdzić, że dogmatyczne formuły Magisterium 
miały zawsze zdolność do przekazywania prawdy objawionej i że -  pozostając nie
zmienione -  będą ją nadal przekazywały tym, którzy dobrze je interpretują”89.
Niech studenci nauczą się zatem odróżniać „sam depozyt wiary, czyli prawdy zawar
te w naszej czcigodnej doktrynie”90, od sposobu, w jaki te prawdy zostały sformu
łowane; odróżniać prawdy, które należy głosić, od różnych sposobów ich przyjmowa
nia i naświetlania; odróżniać Tradycję apostolską od tradycji ściśle kościelnych; 
równocześnie niech się też nauczą uznawać i szanować trwałą wartość formuł dog
matycznych. Od czasu swej formacji filozoficznej studenci powinni być przygotowani 
do dostrzegania prawowitej różnorodności w teologii, wywodzącej się z różnych 
metod i języków, jakimi posługują się teologowie celem wniknięcia w Boże tajemni
ce. Może się w rzeczy samej okazać, że różne sformułowania teologiczne są bardziej 
komplementarne, aniżeli sprzeczne ze sobą.

75. Należy poza tym zawsze szanować „hierarchię prawd” doktryny katolickiej, 139 
której prawdy, chociaż wszystkie wymagają należnego im przyjęcia wiarą, nie zajmu
ją jednak wszystkie jako takie tego samego centralnego miejsca w tajemnicy obja-

87 DE 24.
88 Por. KDK 62; DE 6; Mysterium Ecclesiae (ME), 5.
89 ASS 1973, 402-404.
90 Dyrektorium ekumeniczne, AAS 1970, 705-724.
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wionej w Jezusie Chrystusie, albowiem wiążą się na różne sposoby z tym, co jest 
fundamentem wiary chrześcijańskiej91.

a-2) Ekumeniczny wymiar dyscyplin teologicznych w ogólności
140 76. Ekumeniczne otwarcie się stanowi konstytutywny wymiar formacji przyszłych

księży i diakonów. „Naukę świętej teologii oraz innych dziedzin, zwłaszcza histo
rycznych, należy podawać również i w aspekcie ekumenicznym, by coraz dokładniej 
odpowiadała faktycznemu stanowi rzeczy”92. Ekumeniczny wymiar formacji teolo
gicznej nie powinien być ograniczony do różnych kategorii nauczania. Skoro mówi
my o nauczaniu interdyscyplinarnym -  a nie tylko „wielodyscyplinarnym” -  należy 
wprowadzać w życie współpracę między odnośnymi profesorami oraz wzajemną 
koordynację. W odniesieniu do wszystkich przedmiotów, także podstawowych, można 
by z powodzeniem podkreślić następujące aspekty:

a) elementy dziedzictwa chrześcijańskiego na płaszczyźnie prawdy i świętości, 
które są wspólne dla wszystkich Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, jeżeli nawet 
bywają niekiedy wyrażane zgodnie z odrębną formułą teologiczną;

b) bogactwo liturgii, duchowości i doktryny, właściwe każdej wspólnocie, które 
może mimo to jednak pomagać chrześcijanom w głębszym poznawaniu natury Koś
cioła;

c) zagadnienia będące, w dziedzinie wiary i moralności, przyczyną rozdźwięku, 
które mogą jednak zachęcić do pogłębionych badań Słowa Bożego oraz doprowadzić 
do odróżnienia rzeczywistych sprzeczności od sprzeczności pozornych.

a-3) Ekumeniczny wymiar dyscyplin teologicznych w szczególności
141 7 7 . w każdej dyscyplinie teologicznej przybliżenie ekumeniczne powinno prowa

dzić nas do rozważenia więzi istniejącej między konkretnym przedmiotem a tajemni
cą jedności Kościoła. Co więcej, nauczający winien wpoić wychowankom wierność 
całej Tradycji autentycznie chrześcijańskiej w dziedzinie teologii, duchowości i dys
cypliny kościelnej. Gdy studenci porównają swoje własne dziedzictwo z bogactwem 
chrześcijańskich tradycji Wschodu i Zachodu w ich wyrazie dawnym lub współczes
nym, przekonają się żywo o tej pełni93.

142 7 8 . Takie porównawcze studium jest ważne we wszystkich dziedzinach: w nauce
Pisma św. będącego wspólnym źródłem wiary dla wszystkich chrześcijan; w studium 
Tradycji apostolskiej, którą spotykamy u Ojców Kościoła i u innych pisarzy kościel
nych Wschodu i Zachodu; w liturgii, gdzie różne formy kultu Bożego oraz ich zna
czenie doktrynalne i duchowe zostają naukowo porównane ze sobą; w teologii dog
matycznej i moralnej, szczególnie w tym, co wiąże się z problemami wynikającymi 
z dialogu ekumenicznego; w historii Kościoła, w której powinno się przeprowadzać 
wnikliwe dociekania nad jednością Kościoła i przyczynami podziału; w prawie kano-

91 Por. ME 4, a także n. 61 i 176.
92 DE 10 i CIC, kan. 256 § 2; CCEOr, kan. 350 § 4 i 352 § 3.
93 Por. DE 14-17.
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nicznym, gdzie należy dobrze rozróżniać elementy prawa Bożego oraz te, które się 
wywodzą z prawa kościelnego i mogą podlegać różnym zmianom zależnie od czasu, 
form kultury lub tradycji lokalnych; w końcu zaś w formacji duszpasterskiej i misyj
nej, jak też w studiach socjologicznych, gdzie trzeba zwracać szczególną uwagę na 
sytuację wspólną dla wszystkich chrześcijan stawiających czoło wyzwaniom świata 
współczesnego. W ten sposób pełnia Bożego Objawienia zostanie wyrażona możliwie 
najlepiej i całościowo, my zaś spełnimy lepiej to zadanie, jakie Chrystus powierzył 
swemu Kościołowi w odniesieniu do świata.

a-4) Specjalny kurs ekumenizmu
79. Chociaż wymiar ekumeniczny winien przenikać całą formację teologiczną, jest 

rzeczą szczególnie ważną, by kurs ekumenizmu był realizowany w ramach cyklu 
pierwszego, w momencie jak najbardziej do tego wskazanym. Kurs ten powinien być 
nawet obowiązkowy. Najogólniej rzecz biorąc oraz mając na uwadze konkretne oko
liczności, kurs ten może mieć treść następującą:

a) pojęcia katolickości, jedności organicznej i widzialności Kościoła, oikoumene 
ekumenizmu, z uwzględnieniem ich początków historycznych i aktualnego znaczenia 
z katolickiego punktu widzenia;

b) doktrynalne podstawy działalności ekumenicznej ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na więzi komunii, istniejące obecnie między Kościołami i Wspólnotami eklez- 
jalnymi94;

c) historia ekumenizmu, zawierająca także historię podziałów oraz licznych dążeń
i przedsięwzięć podejmowanych w ciągu wieków, aby przywrócić jedność, a także 
ich osiągnięć i niepowodzeń; również aktualny stan dążenia do jedności;

d) cel i metoda ekumenizmu, różne formy zjednoczenia i współpracy, nadzieja na 
przywrócenie jedności, warunki jedności, pojęcia pełnej i doskonałej jedności;

e) „instytucjonalny” aspekt oraz aktualne życie różnych wspólnot chrześcijańskich; 
dążenia doktrynalne, rzeczywiste przyczyny podziałów, wysiłki misyjne, duchowość, 
formy kultu Bożego, troska o lepsze poznanie teologii duchowości wschodniej95;

f) niektóre bardziej specyficzne problemy, takie jak: wspólny udział w kulcie, 
prozelityzm i irenizm, wolność religijna, małżeństwa mieszane, miejsce świeckich, 
zwłaszcza kobiet, w Kościele;

g) ekumenizm duchowy, a zwłaszcza modlitwy o jedność i inne formy zbliżenia 
się do jedności, o którą modlił się Chrystus.

80. Gdy chodzi o organizację planów i programów studiów, sugeruje się, co 
następuje:

a) Byłoby rzeczą dobrą, gdyby ogólny wstęp do ekumenizmu miał miejsce możli
wie szybko, tak by studenci mogli być wyczuleni od samych początków studiów

94 Por. DE, r. I.
95 Por. tamże, r. III
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teologicznych na ekumeniczny wymiar całych studiów96. Wstęp ten ukazywałby 
podstawowe elementy ekumenizmu.

b) Szczególna część nauki o ekumenizmie znajdowałaby swoje normalne miejsce 
przy końcu pierwszego cyklu studiów teologicznych, albo też przy końcu studiów 
odbywanych w seminariach, tak by studenci, zdobywając szeroką znajomość ekume
nizmu, byli w stanie dokonać pewnej jego syntezy z całą formacją teologiczną. 
Należy dobierać starannie teksty do studiowania i podręczniki; powinny one wiernie 
przedstawiać naukę innych chrześcijan w historii, w teologii i w duchowości, tak by 
można było uczciwie i obiektywnie skonfrontować ją  oraz pobudzić do dalszego 
pogłębienia doktryny katolickiej.

145 81. Może być rzeczą pożyteczną zapraszanie wykładowców i ekspertów wywodzą
cych się z innych tradycji, w ramach pewnych ustaleń dotyczących współpracy mię
dzy instytucjami katolickimi a ośrodkami zależnymi od innych chrześcijan97. Jeżeli 
pojawią się w jakimś seminarium czy konkretnym instytucie pewne szczególne pro
blemy, do biskupa diecezji należy decydowanie -  zgodnie z dyrektywami ustalonymi 
przez Konferencję Episkopatu -  o tym, jakie inicjatywy -  po zweryfikowaniu kwali
fikacji moralnych i zawodowych, niezbędnych dla prelegentów z innych Kościołów
i Wspólnot eklezjalnych -  winno się podjąć pod kierunkiem i odpowiedzialnością 
władz akademickich. W tych wymianach kulturalnych należy dbać o to, by zawsze 
była zapewniona trwałość katolickiego charakteru danego instytutu, jak też jego 
prawo i obowiązek formowania własnych kandydatów oraz nauczania doktryny kato
lickiej zgodnie z normami Kościoła.

b) Doświadczenie ekumeniczne
146 82. W okresie formacji, aby zbliżenie do ekumenizmu nie zostało oderwane od

życia, lecz zakorzeniło się w żywotnym doświadczeniu wspólnot, pożyteczne jest 
organizowanie spotkań i dyskusji z innymi chrześcijanami -  przy zachowaniu norm 
Kościoła katolickiego -  zarówno na płaszczyźnie powszechnej, jak i partykularnej, 
z udziałem zapraszanych przedstawicieli z innych wspólnot, odpowiednio przygoto
wanych zawodowo i religijnie oraz mających ducha ekumenicznego -  cech niezbęd
nych do prowadzenia dialogu szczerego i konstruktywnego. Można by także organi
zować spotkania ze studentami z innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych98. Jed
nak instytuty formacyjne różnią się tak bardzo między sobą, że nie da się ustalić 
jednakowych reguł. W rzeczy samej, rzeczywistość niesie ze sobą różnorakie odcie
nie, zgodnie z różnorodnością krajów lub regionów, jak też odmiennością relacji 
zachodzących między Kościołem katolickim a innymi Kościołami i Wspólnotami 
eklezjalnymi na płaszczyźnie eklezjologii, współpracy i dialogu. Również tutaj wy
móg postępu i adaptacji jest bardzo ważny i nieodzowny. Przełożeni powinni więc

96 Por. wyżej, n. 76-80.
97 Por. niżej, n. 194-195.
98 Por. niżej, n. 192-194.
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się odwoływać do zasad ogólnych oraz przystosowywać je odpowiednio do okolicz
ności i konkretnych okazji.

2. Szafarze i współpracownicy niewyświęceni

a) Formacja doktrynalna
83. Poza szafarzami wyświęconymi współpracują w duszpasterstwie prawomocnie 147 

inne osoby: katecheci, nauczyciele, świeccy animatorzy. W Kościołach lokalnych ukon
stytuowano już dla ich formacji instytuty nauk religijnych, instytuty pastoralne oraz
inne ośrodki formacji i pogłębiania wiedzy. Odnoszą się do nich te same plany i pro
gramy studiów oraz te same normy, które obowiązują w instytutach teologicznych, 
choć dostosowane do poziomu uczestników tychże studiów i do samych studiów.

84. Mając na uwadze pełnoprawną różnorodność charyzmatów i dzieł własnych, 148 
klasztorów, instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego, 
szczególnie ważne jest stwierdzenie, że „wszystkie instytuty powinny brać udział
w życiu Kościoła i przyswajać sobie oraz w miarę sił popierać zgodnie z własnym 
charakterem jego inicjatywy i zamierzenia w takich dziedzinach, jak biblijna, litur
giczna, dogmatyczna, duszpasterska, ekumeniczna”99.

Ich formacja winna uwzględniać wymiar ekumeniczny, począwszy od nowicjatu 
oraz później, w trakcie następnych etapów. Ratio formationis każdego instytutu winna 
przewidywać -  w ścisłym powiązaniu z programami studiów szafarzy wyświęconych
-  zarówno to, by został podkreślony ekumeniczny wymiar różnych dyscyplin, jak też 
by istniał kurs specyficznie ekumeniczny, dostosowany do okoliczności i sytuacji 
lokalnych. Jest również rzeczą ważną, by kompetentny autorytet danego instytutu 
czuwał nad formacją specjalistów od ekumenizmu celem ekumenicznego ukierunko
wania całego instytutu.

b) Doświadczenie ekumeniczne
85. Aby wcielić studia w praktykę, jest rzeczą pożyteczną ożywiać kontakty 149

i wymianę między klasztorami oraz zakonnymi wspólnotami katolickimi i podobnymi 
instytucjami innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych -  wszystko to zaś w formie 
wymiany informacji, pomocy duchowej, a niekiedy i materialnej, jak też w formie 
wymiany kulturalnej100.

8 6 . Mając na uwadze wielką rolę osób świeckich w Kościele i społeczeństwie, 150 
trzeba zachęcać laików odpowiedzialnych za działalność ekumeniczną do rozwijania 
kontaktów i wymiany z innymi Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi, zgodnie
z normami podanymi przez to Dyrektorium.

99 DZ 2.
100 Por. wyżej, n. 50-51
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C. FORMACJA SPECJALISTYCZNA

151 87. Znaczenie formacji do dialogu. Mając na uwadze wpływ wyższych ośrodków
kulturalnych, wydaje się rzeczą oczywistą, że wydziały kościelne i inne wyższe 
instytuty naukowe mają szczególną rolę do spełnienia w przygotowaniu do dialogu 
ekumenicznego, w jego rozwoju oraz w samym postępie jedności chrześcijan, jaką 
tenże dialog pomaga osiągnąć. Pedagogiczne przygotowanie do dialogu powinno 
odpowiadać następującym wymogom:

a) zaangażowanie osobiste i szczere, przeżywane w wierze, bez której dialog nie 
jest już dialogiem między braćmi i siostrami, lecz tylko zwykłym ćwiczeniem akade
mickim;

b) poszukiwanie nowych dróg i środków zmierzających do wprowadzenia wzajem
nych relacji i do przywrócenia jedności opartej na większej wierności Ewangelii i na 
autentycznym wyznaniu wiary chrześcijańskiej w prawdzie i miłości;

c) świadomość, że dialog ekumeniczny nie ma charakteru czysto prywatnego 
między osobami lub poszczególnymi grupami, ale mieści się w zaangażowaniu całego 
Kościoła i powinien w konsekwencji być prowadzony w sposób spójny z nauczaniem
i dyrektywami jego Pasterzy;

d) gotowość do uznania, że członkowie różnych Kościołów i Wspólnot eklezjal
nych mogą nam dopomóc w lepszym zrozumieniu i dokładniejszym przedstawieniu 
doktryny i życia swoich własnych wspólnot;

e) szacunek dla sumienia i osobistego przekonania każdego, kto ukazuje jakiś 
aspekt lub doktrynę własnego Kościoła, bądź też szczególny sposób własnego rozu
mienia Bożego Objawienia;

f) uznanie faktu, że nie wszyscy mieli szansę skorzystać z takiego samego przy
gotowania do uczestnictwa w dialogu, jako że różne są poziomy wychowania, dojrza
łości duchowej i postępu duchowego.

Rola wydziałów kościelnych
152 8 8 . Konstytucja apostolska Sapientia Christiana określa, że poczynając od pierw

szego cyklu wydziału teologicznego powinno się studiować teologię fundamentalną 
z nawiązaniem także do tych problemów, które łączą się z ekumenizmem101.

Również na drugim cyklu „należy starannie wykładać problemy ekumeniczne 
zgodnie z normami podanymi przez kompetentną władzę kościelną”102.

Innymi słowy, będzie rzeczą wskazaną wprowadzić kursy specjalizacji z ekume
nizmu, na których, poza elementami wskazanymi już wyżej w numerze 7 9 , można 
by omawiać to, co następuje:

a) aktualny stan odniesień istniejących między Kościołem katolickim a innymi 
Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi, w oparciu o publikowane wyniki dialogu;

b) studium dziedzictwa i tradycji innych chrześcijan Wschodu i Zachodu;

101 Por. SJCH, Zasady aplikacji, art. 51, 1, b.
102 SJCH, n. 69.
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c) znaczenie Światowej Rady Kościołów dla ruchu ekumenicznego oraz aktualny 
stan odniesień Kościoła katolickiego do tej Rady;

d) rola Rad Kościołów narodowych i ponadnarodowych, ich osiągnięcia i trudności.
Trzeba ponadto przypomnieć, że wymiar ekumeniczny winien być obecny w nau

czaniu i w badaniach teologicznych.

Rola uniwersytetów katolickich
89. Są one również powołane do dawania solidnej formacji ekumenicznej. Wśród 

odpowiednich środków, jakimi mogą się posłużyć, kilka tylko tytułem przykładu:
a) Popierać, o ile przedmiot do tego się nadaje, ekumeniczny wymiar w metodach 

nauczania i badań.
b) Przewidywać kolokwia i dni studiów poświęcone problemom ekumenicznym.
c) Organizować konferencje i zebrania, celem wspólnego odbywania studium, 

pracy lub realizowania działalności społecznej, zachowując przy tym czas na badanie 
chrześcijańskich zasad w działalności społecznej oraz środków służących stosowaniu 
tychże zasad. Okazje takie, gromadząc samych katolików, bądź też katolików i in
nych chrześcijan, powinny -  na ile to możliwe -  pobudzać współpracę z innymi 
instytutami wyższymi, istniejącymi na danym terytorium.

d) W dziennikach i przeglądach uniwersyteckich zarezerwować miejsce na kronikę 
wydarzeń dotyczących ekumenizmu, jak też na bardziej pogłębione studia poświęcone 
zwłaszcza komentowaniu wspólnych dokumentów z dialogów między Kościołami.

e) W kolegiach związanych z uniwersytetami należy bardzo zalecać dobre relacje 
między katolikami i innymi studentami chrześcijańskimi, którzy -  odpowiednio 
prowadzeni -  mogą, dzięki tym relacjom, nauczyć się żyć razem w pogłębionym 
duchu ekumenicznym i być wiernymi świadkami swej wiary chrześcijańskiej.

f) Wypada w sposób szczególny akcentować modlitwę o jedność nie tylko pod
czas tygodnia przewidzianego w tym celu, ale także z innych okazji w ciągu roku. 
Zgodnie z okolicznościami miejsca i osób oraz dostosowując się do norm ustalonych 
dla wspólnych celebracji, można organizować wspólne dni skupienia pod kierownic
twem doświadczonego przewodnika duchowego.

g) Gdy chodzi o wspólne świadectwo, otwiera się bardzo szerokie pole zwłaszcza 
dla dzieł o charakterze społecznym lub dobroczynnym. Studenci powinni być przygo
towani i zdolni do tego -  i to nie tylko studenci teologii, ale także innych wydzia
łów, jak wydziału prawa, socjologii, ekonomii politycznej, którzy przyczynią się swą 
współpracą do ułatwienia i zrealizowania takich inicjatyw.

h) Kapelanom, duszpasterzom akademickim i profesorom powinno szczególnie 
leżeć na sercu wypełnianie swych obowiązków w duchu ekumenicznym, zwłaszcza 
poprzez organizowanie pewnych inicjatyw wyżej podanych. Zadanie to wymaga od 
nich pogłębionej znajomości doktryny Kościoła, odpowiedniej kompetencji w dyscy
plinach akademickich, wielkiej roztropności i poczucia umiaru: wszystkie te właści
wości powinny im pozwolić spieszyć z odpowiednią pomocą studentom w harmoni
zowaniu ich własnego życia wiarą z otwarciem się na innych.
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Rola specjalistycznych instytutów ekumenicznych
154 90. Aby wypełnić swe zadanie ekumeniczne, Kościół potrzebuje odpowiedniej

liczby ekspertów w tej dziedzinie: duchownych, zakonników, świeckich, mężczyzn 
i kobiet. Są oni niezbędni także w regionach o większości katolickiej.

a) Wymaga to odpowiednio wyposażonych instytutów specjalistycznych:
-  odpowiedniej dokumentacji o ekumenizmie, zwłaszcza o toczących się dialo

gach i o programach na przyszłość;
-  ciała profesorskiego, zdolnego i dobrze przygotowanego zarówno w zakresie 

doktryny katolickiej, jak i ekumenizmu.
b) Instytucje powinny się angażować przede wszystkim w badania ekumeniczne 

we współpracy, na ile to możliwe, z ekspertami z innych tradycji teologicznych 
i z ich wiernymi; powinny organizować spotkania ekumeniczne, takie jak konferencje 
i kongresy; powinny także pozostawać w stałym kontakcie z narodowymi komisjami 
ekumenicznymi i z Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan, aby znać na bieżąco 
aktualny stan dialogów międzywyznaniowych i osiągniętego już postępu.

c) Tak uformowani eksperci mogą wzbogacić personel ekumenicznego ruchu 
w Kościele katolickim jako członkowie bądź też kierownicy odpowiedzialnych orga
nizmów diecezjalnych, narodowych lub międzynarodowych, jako profesorowie kursu 
ekumenicznego w instytutach lub ośrodkach kościelnych, bądź też jako animatorzy 
autentycznego ducha i działalności ekumenicznej w swoim otoczeniu.

D. FORMACJA PERMANENTNA

155 9 1 . Formacja doktrynalna i praktyczna nie ogranicza się do okresu formacji, lecz
wymaga od szafarzy wyświęconych i od osób pracujących w posłudze duszpasterskiej 
ciągłej aktualizacji, albowiem ruch ekumeniczny wciąż się rozwija.

Realizując program przewidziany dla dalszej formacji duchowieństwa -  poprzez 
zjazdy i kongresy, rekolekcje, dni skupienia lub studium problemów duszpasterskich
-  biskupi i przełożeni zakonni powinni przykładać wielką uwagę do ekumenizmu, 
opierając się na następujących wskazaniach:

a) Systematyczne nauczanie księży, diakonów, zakonników, zakonnic i osób świe
ckich na temat aktualnego stanu ekumenicznego, w taki sposób, by umieli włączyć 
wymiar ekumeniczny w przepowiadanie, katechezę, modlitwę i w życie chrześcijań
skie w ogólności. Gdyby się to okazało możliwe i wskazane, powinno się zaprosić 
niekiedy szafarza z innego Kościoła, aby omówił on własną tradycję bądź też proble
my duszpasterskie, które są często wspólne dla wszystkich.

b) Gdy nadarza się po temu okazja i za zgodą biskupa diecezji, duchowieństwo 
katolickie oraz osoby zajmujące się duszpasterstwem w diecezji będą mogły uczestni
czyć w zjazdach międzywyznaniowych, mających na celu polepszenie wzajemnych 
relacji oraz rozwiązanie, przy współpracy wszystkich, wspólnych problemów duszpa
sterskich. Realizację tych inicjatyw ułatwia często tworzenie, dla duchownych, rad 
lub stowarzyszeń miejscowych i regionalnych itd., bądź też wstępowanie ich do 
podobnych zrzeszeń już istniejących.
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c) Wydziały teologiczne, instytuty studiów wyższych, seminaria duchowne i inne 
instytuty formacyjne mogą się bardzo przyczynić do formacji permanentnej, bądź to 
organizując kursy studiów dla tych, którzy pracują w posłudze duszpasterskiej, bądź 
też wnosząc swój wkład w postaci personelu nauczającego oraz materiału niezbędne
go dla dyscyplin i kursów prowadzonych przez innych.

d) Co więcej, niezwykle pożyteczne są następujące środki: dokładna informacja 
za pomocą mediów Kościoła lokalnego, a jeśli to możliwe, mediów państwowych; 
wymiana informacji z osobami obsługującymi media w innych Kościołach i Wspól
notach eklezjalnych; systematyczne i stałe relacje z ekumenicznymi komisjami: die
cezjalną lub narodową, tak by wszyscy katolicy zaangażowani w duszpasterstwo 
mieli dostęp do dokładnej dokumentacji na temat rozwoju ruchu ekumenicznego.

e) Wypada poza tym korzystać z różnych form spotkań duchowych, aby pogłębić 
wspólne i szczególne (własne) elementy duchowości. Spotkania takie dadzą okazję 
do refleksji nad jednością oraz do modlitwy o pojednanie wszystkich chrześcijan. 
Przy tego rodzaju spotkaniach udział członków różnych Kościołów i Wspólnot eklez
jalnych może się przyczyniać do wzajemnego zrozumienia oraz do wzrostu komunii 
duchowej.

f) Jest wreszcie rzeczą pożądaną okresowe dokonywanie oceny działalności eku
menicznej.

IV. KOMUNIA ŻYCIA 
I WSPÓLNE PRAKTYKI DUCHOWE OCHRZCZONYCH

A. SAKRAMENT CHRZTU

92. Przez sakrament chrztu osoba zostaje prawdziwie wcielona w Chrystusa 
i w Kościół oraz odrodzona, aby mieć udział w życiu Bożym103. Chrzest wprowa
dza sakramentalną więź jedności, istniejącą między tymi wszystkimi, którzy zostali 
przezeń odrodzeni. Chrzest sam z siebie jest początkiem, zmierza bowiem do nabycia 
pełni życia w Chrystusie. Jest zatem skierowany do wyznania wiary oraz do pełnej 
integracji w ekonomii zbawienia i do komunii eucharystycznej104. Ustanowiony 
przez samego Chrystusa chrzest, przez który uczestniczy się w Jego śmierci i zmar
twychwstaniu, zawiera w sobie nawrócenie, wiarę, odpuszczenie grzechu i dar łaski.

93. Chrztu udziela się za pomocą wody i formuły wskazującej wyraźnie na to, że 
się chrzci w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W konsekwencji niezwykle ważną 
dla wszystkich uczniów Chrystusa jest rzeczą, by chrzest był sprawowany w ten właś
nie sposób przez wszystkich i by różne Kościoły oraz Wspólnoty eklezjalne osiągnęły, 
na ile to możliwe, zgodę co do jego znaczenia i jego ważnego sprawowania.

103 Por. DE 22
104 Por. tamże.
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158 94. Bardzo mocno się zaleca, by dialog dotyczący znaczenia i ważnego sprawo
wania chrztu miał miejsce między autorytetami katolickimi a władzami innych Koś
ciołów i Wspólnot eklezjalnych, na płaszczyźnie diecezjalnej lub Konferencji bisku
pich. Będzie można w ten sposób dojść do wspólnych deklaracji, w których wyrazi
łyby one wzajemne uznanie chrztu, jak też sposobu postępowania w przypadkach, 
w których mogłaby zaistnieć wątpliwość co do ważności danego chrztu.

159 9 5 . Aby dojść do takich uzgodnień, trzeba mieć w świadomości następujące
sprawy:

a) Chrzest przez zanurzenie lub przez polanie, z formułą trynitarną, jest sam 
w sobie ważny. W konsekwencji, jeżeli rytuały, księgi liturgiczne lub ustalone zwy
czaje danego Kościoła czy Wspólnoty eklezjalnej przepisują jeden z tego rodzaju 
sposobów udzielania chrztu, sakrament należy uważać za ważny, chyba że pojawią 
się poważne wątpliwości co do tego, czy szafarz zachował reguły swej własnej 
Wspólnoty lub Kościoła.

b) Niewystarczająca wiara szafarza w tym, co dotyczy chrztu, nigdy nie powodo
wała sama przez się nieważności chrztu. Należy zakładać wystarczającą intencję 
u szafarza, który chrzci, chyba że pojawi się uzasadniony powód do wątpienia, czy 
chciał on czynić to, co czyni Kościół.

c) Jeżeli pojawią się wątpliwości co do samego posłużenia się wodą i sposobu 
jej użycia105, szacunek dla sakramentu oraz dla odnośnych Wspólnot eklezjalnych 
wymaga przeprowadzenia poważnych badań co do praktyki stosowanej przez daną 
Wspólnotę, przed wypowiedzeniem jakiegokolwiek osądu na temat ważności jej 
chrztu.

160 96. Zgodnie z sytuacją lokalną i o ile nadarzy się po temu okazja, katolicy mogą,
w celebracji wspólnej z innymi chrześcijanami, przypomnieć chrzest, który ich jedno
czy, odnawiając wraz z nimi wyrzeczenie się grzechu i swe zaangażowanie w prowa
dzeniu życia w pełni chrześcijańskiego, jakie przyjęli na siebie poprzez obietnice 
chrztu, oraz mobilizując się do współpracy z łaską Ducha Świętego, aby starać się 
zaleczyć podziały istniejące między chrześcijanami.

161 97. Chociaż przez chrzest osoba zostaje wcielona w Chrystusa i w Kościół, doko
nuje się to konkretnie w Kościele lub w określonej Wspólnocie eklezjalnej; chrztu 
nie powinni więc udzielać razem dwaj szafarze należący do różnych Kościołów lub 
Wspólnot eklezjalnych. Zresztą, zgodnie z katolicką tradycją liturgiczno-teologiczną, 
chrzest jest udzielany przez jednego tylko celebransa. Ze względów duszpasterskich 
ordynariusz miejsca może jednak, w wyjątkowych okolicznościach, dozwolić, by 
szafarz jakiegoś Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej uczestniczył w celebracji, wyko
nując czytanie lub odmawiając modlitwę itd. Taka wzajemność jest możliwa tylko 
pod warunkiem, że chrzest sprawowany w innej Wspólnocie nie przeciwstawia się 
ani zasadom, ani dyscyplinie katolickiej106.

105 W odniesieniu do wszystkich chrześcijan trzeba się liczyć z ryzykiem nieważności chrztu udziela
nego przez pokropienie, zwłaszcza zbiorowe.

106 Por. SJCH, Dyrektorium ekumeniczne, ASS 1967, 574-592.
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98. Katolicka koncepcja jest taka, że rodzice chrzestni, w sensie liturgicznym 
i kanonicznym, powinni być członkami Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej, w której 
chrzest jest sprawowany. Nie tylko bowiem biorą na siebie odpowiedzialność za 
chrześcijańskie wychowanie osoby ochrzczonej (lub bierzmowanej) jako rodzice lub 
przyjaciele, ale są także przedstawicielami wspólnoty wiary, poręczycielami wiary 
kandydata i jego pragnienia komunii eklezjalnej.

a) Niemniej, opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy 
rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej Wspólnoty 
eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzest
nym katolickim107. Katolik może spełniać taką samą rolę wobec osoby mającej 
przyjąć chrzest w innej Wspólnocie eklezjalnej.

b) Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem katolickim 
i wschodnimi Kościołami prawosławnymi, wolno dla słusznych powodów dopuścić 
wiernego wschodniego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego 
(lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika pod wa
runkiem jednak wystarczającego zabezpieczenia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy
o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli.

Rolę chrzestnego w chrzcie udzielanym w prawosławnym Kościele wschodnim mo
że pełnić katolik, o ile został zaproszony. W tym przypadku obowiązek czuwania nad 
wychowaniem chrześcijańskim spoczywa w pierwszym rzędzie na chrzestnym (lub 
chrzestnej) będącym członkiem Kościoła, w którym dziecko zostało ochrzczone108.

99. Każdy chrześcijanin ma prawo, ze względu na sumienie, dobrowolnie decydo
wać o wejściu w pełną komunię katolicką109. Praca nad przygotowaniem kogoś, 
kto pragnie być włączony w pełną komunię Kościoła katolickiego, jest sama w sobie 
działalnością różną od działalności ekumenicznej110. Obrzęd chrześcijańskiej inicja
cji dorosłych przewiduje formułę przyjęcia takich osób do pełnej komunii katolickiej. 
Niemniej, w przypadkach tych, podobnie zresztą jak w przypadku małżeństw miesza
nych, katolicka władza kościelna może odczuwać konieczność przeprowadzenia ba
dań, aby uzyskać odpowiednią wiedzę co do ważności chrztu już udzielonego. Prze
prowadzając te badania, należy uwzględnić następujące zalecenia:

a) Ważność chrztu udzielanego w różnych Kościołach wschodnich nie podlega 
najmniejszej wątpliwości. Wystarczy więc ustalić sam fakt chrztu. W Kościołach tych 
sakrament bierzmowania (namaszczenia) jest prawowicie udzielany przez kapłana, 
razem z chrztem. Zdarza się więc często, że w kanonicznym świadectwie chrztu nie 
czyni się najmniejszej wzmianki o udzielonym już bierzmowaniu. Nie upoważnia to 
żadną miarą do powątpiewania, jakoby bierzmowanie nie zostało także udzielone.

107 Por. CIC, kan. 874 § 2. Według wyjaśnienia podanego w Acta Commissionis (Communicationes 
5, 1983, s. 182) wyrażenie communitas ecclesialis nie zawiera w sobie Kościołów wschodnich, które nie 
są w pełnej komunii z Kościołem katolickim. (Notatur insuper Ecclesias orientales orthodoxas in schemate 
sub nomine communitatis ecclesialis non venire).

108 Por. Dyrektorium ekumeniczne z 1967, n. 48; CCEOr, kan. 685 § 3.
109 Por. DE 4; CCEOr, kan. 896-901.
110 Por. DE 4.



68 Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan

b) Gdy chodzi o chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, przed 
zbadaniem ważności chrztu danego chrześcijanina trzeba wiedzieć, czy dane Kościoły 
i Wspólnoty eklezjalne znajdujące się na tym terenie, uzgodniły problem chrztu (jak 
wzmiankowano to wyżej, w numerze 94) i czy chrztu udzielono faktycznie zgodnie 
z tym uzgodnieniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że sam brak formalnego uzgodnienia 
dotyczącego chrztu nie powinien automatycznie prowadzić do wątpliwości co do 
ważności chrztu.

c) W odniesieniu do tych chrześcijan, jeżeli istnieje oficjalne poświadczenie 
kościelne, nie ma najmniejszych powodów, aby wątpić w ważność chrztu udzielonego 
w ich Kościołach lub Wspólnotach eklezjalnych, chyba że w danym konkretnym 
przypadku badanie wykaże istnienie poważnego motywu uzasadniającego wątpliwość 
co do materii, formuły stosowanej w chrzcie, intencji ochrzczonego dorosłego oraz 
szafarza, który udzielał chrztu111.

d) Jeżeli, nawet po długim badaniu, pozostaje poważna wątpliwość co do popraw
nego udzielenia chrztu i uważa się za rzecz konieczną udzielenie chrztu warunko
wego, szafarz katolicki powinien okazać swój szacunek dla doktryny, zgodnie z którą 
chrzest może być udzielony tylko jeden raz, wyjaśniając zainteresowanej osobie 
powody, dla których udziela się jej w tym przypadku chrztu warunkowego, jak też 
znaczenie samego obrzędu chrztu warunkowego; co więcej, obrzęd chrztu warunko
wego winien być sprawowany prywatnie a nie publicznie112.

e) Jest rzeczą wielce pożądaną, by Synody Wschodnich Kościołów Katolickich 
i Konferencje Biskupie podały dyrektywy odnośnie do przyjmowania chrześcijan 
ochrzczonych w innych Kościołach i Wspólnotach eklezjalnych do pełnej komunii 
katolickiej, uwzględniając przy tym fakt, że nie są to katechumeni, a także stopień 
znajomości i praktykowania wiary chrześcijańskiej, przez nich posiadany.

100. Zgodnie z obrzędem chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, tych, któ
rzy po raz pierwszy chcą przylgnąć do Chrystusa, chrzci się zazwyczaj podczas 
Wigilii wielkanocnej. Tam, gdzie sprawowanie tego obrzędu uwzględnia również 
przyjęcie tych, którzy już jako ochrzczeni włączają się w pełną komunię, trzeba 
uwypuklić wyraźnie różnicę między tymi ostatnimi a tymi, którzy nie są jeszcze 
ochrzczeni.

101. W aktualnym stanie naszych relacji ze Wspólnotami eklezjalnymi, wywodzą
cymi się z reformacji XVI w., nie osiągnięto jeszcze zgody co do znaczenia ani 
sakramentalnej natury, ani nawet sprawowania sakramentu bierzmowania. W konsek
wencji, w aktualnych okolicznościach osoby włączające się w pełną komunię Kościo
ła katolickiego, a wywodzące się z tych Wspólnot, powinny przyjąć sakrament bierz
mowania, zgodnie z doktryną i obrzędem Kościoła katolickiego, przed dopuszczeniem 
do komunii eucharystycznej.

jg  Por. CIC, kan. 869 § 2 i wyżej, n. 95
1,2 Por. CIC, kan. 869 § 1 i 3.
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B. UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI I ZASOBACH DUCHOWYCH

Zasady ogólne
102. Chrześcijan można zachęcać do udziału w działaniach i zasobach ducho- 166 

wych, to znaczy do dzielenia się tym dziedzictwem duchowym, jakie mają wspólnie,
w sposób i w stopniu dostosowanym do aktualnego stanu ich podziału113.

103. Wyrażenie „udział w działalności i zasobach duchowych” zawiera w sobie 167 
takie rzeczywistości, jak wspólnotowa modlitwa, udział w kulcie liturgicznym w ści
słym tego słowa znaczeniu, który zostanie opisany niżej, w numerze 116, oraz wspól
ne używanie miejsc i wszystkich nieodzownych przedmiotów liturgicznych.

104. Tym udziałem duchowym powinny kierować następujące zasady: 168
a) Mimo poważnych różnic uniemożliwiających pełną komunię eklezjalną, jasne 

jest, że ci wszyscy, którzy zostali przez chrzest wcieleni w Chrystusa, mają udział 
w wielu elementach życia chrześcijańskiego. Istnieje więc między chrześcijanami 
pewna rzeczywista komunia, która -  jeśli nawet jest niedoskonała -  może być wyra
żana na różne sposoby, łącznie z udziałem w modlitwie i kulcie liturgicznym114, 
jak to zostanie dokładniej podane w paragrafie następnym.

b) Zgodnie z wiarą katolicką, Kościół katolicki został wyposażony w całą prawdę 
objawioną i we wszystkie środki zbawienia -  w darze, który nie może być utraco
ny115. Niemniej, spośród elementów i darów przynależących do Kościoła katolic
kiego (na przykład: spisane słowo Boże, życie łaski, wiara, nadzieja i miłość itd.) 
wiele może istnieć także poza jego widzialnymi granicami. Kościoły i Wspólnoty 
eklezjalne, które nie pozostają w pełnej komunii z Kościołem katolickim, nie są 
bynajmniej pozbawione znaczenia i wartości w tajemnicy zbawienia, albowiem Duch 
Chrystusa nie waha się posługiwać nimi jako środkami zbawienia116. Stosownie 
do różnorodnych sposobów uwarunkowanych sytuacją każdego Kościoła lub Wspól
noty eklezjalnej, ich celebracje mogą ożywiać życie łaski w ich członkach biorących 
w nich udział i umożliwiać im dostęp do wspólnoty zbawienia117.

c) Tak więc udział w działalności i zasobach duchowych powinien odzwierciedlać 
ten podwójny fakt:

-  rzeczywistą komunię w życiu Kościoła, istniejącą już między chrześcijanami 
i wyrażającą się w ich modlitwie i kulcie liturgicznym;

-  niepełny charakter tej komunii, ze względu na różnice wiary i sposobu myśle
nia, które są nie do pogodzenia z nieograniczonym udziałem w dobrach duchowych.

d) Wierność tej złożonej rzeczywistości powoduje konieczność ustalenia norm 
udziału duchowego, uwzględniającego różnorodność sytuacji eklezjalnej, jaka istnieje 
między Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi, o które tutaj chodzi, tak by chrześ-

1.3 Por. DE 8.
1.4 Por. DE 3 i 8; niżej, n. 116.
115 Por. KK 8; DE 4.
116 Por. DE 3.
117 Por. tamże, 3, 15, 22.
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cijanie właściwie oceniali swe wspólne bogactwa duchowe i nimi się cieszyli, ale 
byli też wyczuleni na konieczność przezwyciężenia istniejących jeszcze podziałów.

e) Ponieważ koncelebra eucharystyczna jest widzialnym wyrazem pełnej komunii 
wiary, kultu i wspólnego życia Kościoła katolickiego, wyrażonej przez szafarzy tegoż 
Kościoła, nie jest dozwolone koncelebrowanie Eucharystii razem z szafarzami z in
nych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych118.

169 105. Powinna istnieć pewna „wzajemność”, ponieważ udział w działalności i zaso
bach duchowych, nawet w określonych granicach, stanowi pewien wkład, w duchu 
dobrej woli i miłości, we wzrost i w harmonię między chrześcijanami.

170 106. Mając na uwadze ten wkład, zaleca się konsultacje między kompetentnymi
autorytetami katolickimi a władzami innych Wspólnot, mające na celu zbadanie możli
wości prawowitej wzajemności, zgodnie z doktryną i tradycjami różnych Wspólnot.

171 107. Katolicy powinni okazywać szczery szacunek dla dyscypliny liturgicznej
i sakramentalnej innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, te zaś się zachęca do 
okazywania takiego samego szacunku wobec dyscypliny katolickiej. Jednym z celów 
wzmiankowanej wyżej konsultacji powinno być dążenie do lepszego wzajemnego 
zrozumienia dyscypliny każdego, a nawet do zgody co do sposobu regulowania 
sytuacji, w której dyscyplina jednego Kościoła podważa lub sprzeciwia się wprost 
dyscyplinie innego.

Wspólna modlitwa
172 108. Tam, gdzie to wypada, katolików powinno się zachęcać do łączenia się

z innymi, zgodnie z normami podanymi przez Kościół, celem wspólnego modlenia 
się z chrześcijanami należącymi do innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych. Takie 
wspólne modlitwy są z pewnością środkiem skutecznym do wybłagania łaski jedności 
i stanowią autentyczny wyraz więzów jednoczących nadal katolików z innymi chrze
ścijanami119. Wspólna modlitwa jest sama w sobie drogą prowadzącą do pojedna
nia duchowego.

173 109. Katolikom i innym chrześcijanom zaleca się wspólną modlitwę celem wspól
nego przedstawienia Bogu znoszonych przez nich trudności i kłopotów -  jak na 
przykład pokój, problemy społeczne, miłość wzajemna między ludźmi, godność 
rodziny, skutki ubóstwa, głód i przemoc itd. Podobne do tych przypadków są też 
takie okazje, w których -  stosownie do okoliczności -  naród, region lub wspólnota 
pragnie wyrazić wdzięczność Bogu w sposób wspólnotowy lub błagać Go o pomoc. 
Odnosi się to do dnia święta narodowego; podobnie do okresu klęski czy też publicz
nego nieszczęścia, do dnia wyznaczonego na obchody poświęcone pamięci poległych 
za ojczyznę itd. Taką wspólną modlitwę zaleca się także w trakcie zebrań, na które 
gromadzą się chrześcijanie celem podejmowania studiów lub działania.

174 110. Niemniej, wspólna modlitwa powinna zmierzać przede wszystkim do przywró
cenia jedności chrześcijan. Może ona skupiać się na przykład na tajemnicy Kościoła

118 Por. CIC, kan. 908; CCEOr, kan. 702
1,9 Por. DE 8.
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i jego jedności, na chrzcie jako na sakramentalnej więzi jedności, albo też na odnowie 
życia osobistego i wspólnotowego jako drodze niezbędnej do osiągnięcia jedności.
Taką wspólną modlitwę zaleca się szczególnie podczas „Tygodnia modlitw o jedność 
chrześcijan” lub też w okresie między Wniebowstąpieniem a Pięćdziesiątnicą.

111. Modlitwę taką powinno się przygotowywać, za wspólną zgodą, przy współ- 175 
pracy przedstawicieli Kościołów, Wspólnot eklezjalnych lub innych grup. Wspólnie
też powinno się określić rolę jednych i drugich, odpowiednio dobrać tematy, czytania 
z Pisma św., hymny i modlitwy, które mają być zastosowane.

a) W celebracji tego rodzaju mogą się pojawić wszelkie czytania, modlitwy 
i hymny, które wyrażają to, co jest wspólne dla wszystkich chrześcijan odnośnie do 
wiary lub życia duchowego. Można też dodać zachętę, przemówienie lub medytację 
biblijną, które -  czerpiąc ze wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego -  przyczyniają 
się do wzrostu wzajemnej życzliwości i jedności.

b) Należałoby czuwać nad tym, by przekłady Pisma św., z których się korzysta, 
były do przyjęcia dla wszystkich i stanowiły wierne odzwierciedlenie tekstu orygi
nalnego.

c) Jest rzeczą pożądaną, by struktura tych obchodów uwzględniała różne wzorce 
modlitwy wspólnotowej, w pełnej harmonii z liturgiczną odnową wielu Kościołów 
i Wspólnot eklezjalnych, uwzględniając w sposób szczególny ich wspólne dziedzictwo 
w zakresie hymnów, tekstów zaczerpniętych z lekcjonarzy i modlitw liturgicznych.

d) Przygotowując takie wspólne nabożeństwa katolików z członkami któregoś z Ko
ściołów wschodnich, trzeba brać wnikliwie pod uwagę dyscyplinę liturgiczną, typową 
dla danego Kościoła, zgodnie z tym, o czym będzie mowa niżej, w numerze 115.

112. Chociaż świątynia jest miejscem, w którym dana wspólnota przyzwyczaiła 176 
się sprawować normalnie swoją liturgię, nabożeństwa wspólne, o których była mowa, 
mogą mieć miejsce w świątyni tej lub innej wspólnoty zainteresowanej, z udziałem 
wszystkich uczestników. Niezależnie od tego, jakiekolwiek wybrano by miejsce, po
winno ono podobać się wszystkim, być odpowiednio wyposażone i sprzyjać po
bożności.

113. Przy wspólnym zaangażowaniu obecnych ci, którzy mają pełnić jakąś funkcję 177 
podczas nabożeństwa, mogą ubrać szaty odpowiadające ich randze kościelnej oraz 
naturze tegoż nabożeństwa.

114. W pewnych przypadkach może być rzeczą użyteczną sięgnięcie -  pod kie- 178 
runkiem osób odpowiednio przygotowanych i mających szczególne doświadczenie -
do zasobów duchowego dziedzictwa, w formie rekolekcji, ćwiczeń duchownych, grup 
studiów, oraz wspólne wykorzystywanie tradycji duchowych i bardziej trwałych 
związków (zrzeszeń) celem pogłębienia wspólnego życia duchowego. Trzeba zawsze 
zwracać szczególną uwagę nie tylko na to, co już powiedziano o uznaniu rzeczywis
tych różnic doktrynalnych, jakie faktycznie istnieją, ale też na naukę i dyscyplinę 
Kościoła katolickiego odnośnie do uczestnictwa sakramentalnego.
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179 115. Skoro sprawowanie Eucharystii w Dniu Pańskim stanowi fundament i cen
trum całego roku liturgicznego120, katolicy nie podlegający prawu Kościołów 
wschodnich121 powinni uczestniczyć we Mszy św. w niedzielę i w dni nakaza
ne122. Dlatego nie radzi się organizować posług ekumenicznych w niedzielę oraz 
przypomina się, że jeżeli nawet katolicy uczestniczą w nabożeństwach ekumenicz
nych lub w służbie Bożej sprawowanej przez inne Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, 
obowiązek udziału we Mszy św. w tych dniach pozostaje dla nich w mocy.

Udział w liturgii niesakramentalnej
180 116. Przez kult liturgiczny rozumie się kult sprawowany według ksiąg, zarządzeń

i zwyczajów Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej, któremu przewodniczy szafarz lub 
delegat tegoż Kościoła lub Wspólnoty. Ten kult liturgiczny może mieć charakter 
niesakramentalny bądź też polegać na sprawowaniu jednego lub wielu sakramentów 
chrześcijańskich. Tutaj chodzi o kult liturgiczny niesakramentalny.

181 117. W pewnych okazjach oficjalna modlitwa Kościoła może mieć pierwszeństwo
przed celebracjami ekumenicznymi, okazyjnie wprowadzonymi. Udział w takich 
obrzędach, jak modlitwa poranna lub wieczorna, specjalne wigilie itd., pozwoli oso
bom o różnych tradycjach liturgicznych -  katolikom, prawosławnym, anglikanom 
i protestantom -  lepiej zrozumieć modlitwę innych wspólnot i głębiej uczestniczyć 
w tych tradycjach, które rozwinęły się często na podstawie wspólnych korzeni.

182 118. Gdy chodzi o celebracje liturgiczne sprawowane winnych Kościołach
i Wspólnotach eklezjalnych, radzi się katolikom uczestniczyć w psalmach, responso- 
riach, hymnach i wspólnych gestach Kościoła, który ich zaprosił. Jeśli gospodarze 
to im proponują, mogą oni odczytać dany tekst lub wygłosić homilię.

183 119 . Uczestnicy tego rodzaju celebracji liturgicznej winni zwracać szczególną
uwagę na odczucia duchowieństwa i wiernych wszystkich zainteresowanych wspólnot 
chrześcijańskich, jak też na zwyczaje lokalne, które mogą się zmieniać w zależności 
od czasu, miejsca, osób i okoliczności. W katolickiej celebracji liturgicznej szafarze 
innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych mogą zajmować miejsce i odbierać hono
ry liturgiczne, przysługujące ich randze i roli, o ile uzna się to za celowe i pożądane. 
Przedstawiciele duchowieństwa katolickiego, zaproszeni do udziału w nabożeństwie 
innego Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej, mogą -  o ile będzie to mile widziane 
przez tych, którzy ich przyjmują -  nosić strój i insygnia odpowiadające ich własnej 
funkcji kościelnej.

184 120. Zgadnie z roztropną decyzją Ordynariusza miejscowego, katolicki obrzęd
pogrzebu może być zastosowany w odniesieniu do członków Kościoła niekatolickiego 
lub niekatolickiej Wspólnoty eklezjalnej, pod warunkiem jednak, że nie będzie to

120 Por. KL 106.
121 Por. CCEOr, kan. 881 § 1; CIC, kan. 1247
122 Por. CIC, kan. 1247; CCEOr, kan. 881 § 1
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sprzeczne z ich wolą, że ich własny szafarz nie może być obecny123 i że nie sprze
ciwiają się temu ogólne przepisy prawa124.

121. Błogosławieństw udzielanych zazwyczaj katolikom można też udzielać innym 185 
chrześcijanom na ich prośbę, zgodnie z naturą i przedmiotem danego błogosławień
stwa. Publiczne modlitwy za innych chrześcijan żyjących lub umarłych, w intencjach 
innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych oraz ich potrzeb, a także za ich przywód
ców duchowych, mogą być zanoszone podczas litanii oraz innych wezwań liturgicz
nej służby Bożej, jednak nie w trakcie anafory eucharystycznej. Dawna tradycja 
chrześcijańska w liturgii i eklezjologii pozwala cytować w anaforze eucharystycznej 
wyłącznie imiona osób pozostających w pełnej komunii z Kościołem, który sprawuje 
daną Eucharystię.

Udział w życiu sakramentalnym, zwłaszcza w Eucharystii
a) Uczestnictwo w życiu sakramentalnym razem z członkami różnych Kościołów 

wschodnich
122. Między Kościołem katolickim a Kościołami wschodnimi, które nie pozostają 186 

z nim w pełnej komunii, istnieje zawsze bardzo ścisła łączność w dziedzinie wia
ry125. Co więcej, „przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych 
Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży”, a „Kościoły te mimo odłączenia 
posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na mocy sukcesji apostolskiej, 
kapłaństwa i Eucharystię”126. Stwarza to, zgodnie z koncepcją Kościoła katolickie
go, podstawę eklezjologiczno-sakramentalną do tego, aby dopuścić, a nawet zachęcić 
katolików do uczestnictwa razem z tymi Kościołami w kulcie liturgicznym, a nawet
w Eucharystii „w odpowiednich okolicznościach i za zgodą kościelnej władzy”127. 
Niemniej uznaje się, że ze względu na swą własną koncepcję eklezjologiczną Kościo
ły wschodnie mogą mieć bardziej ograniczającą dyscyplinę w tej dziedzinie i że inni 
powinni ją  uszanować. Wypada więc, by pasterze pouczali starannie swych wiernych 
tak, by ci mieli jasną świadomość szczególnych powodów tego uczestnictwa w kulcie 
liturgicznym oraz odrębności dyscyplinarnych, jakie istnieją w tym przedmiocie.

123. Gdy zachodzi taka konieczność, bądź też prawdziwe dobro duchowe, to 187 
sugeruje i o ile tylko uniknie się wszelkiego niebezpieczeństwa błędu czy indyferen- 
tyzmu, każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafa
rza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia 
chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego128.

124. Mając na uwadze to, że u katolików oraz u chrześcijan wschodnich istnieją 188 
odmienne zwyczaje, gdy chodzi o przystępowanie do Komunii św., spowiedź przed

123 Por. CIC, kan. 1183 § 3; CCEOr, kan. 876 § f
124 Por. CIC, kan. 1184; CCEOr, kan. 887.
125 Por. DE 14.
126 Tamże 15.
127 Tamże.
128 Por. CIC, kan. 844 § 2; CCEOr, kan. 671 § 2.
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Komunią i post eucharystyczny, należy starać się o to, by katolicy nie powodowali 
zgorszenia i nieufności u chrześcijan wschodnich. Katolik pragnący prawowicie 
przyjąć Komunię u chrześcijan wschodnich powinien, na ile to możliwe, uszanować 
dyscyplinę wschodnią i powstrzymać się od niej, o ile dany Kościół rezerwuje komu
nię sakramentalną dla swych własnych wiernych z wykluczeniem wszystkich innych.

189 125. Szafarze katoliccy mogą godziwie udzielać sakramentów pokuty, Eucharystii
i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich, którzy o to proszą z włas
nej inicjatywy i mają wymagane dyspozycje. W tych też przypadkach należy zwracać 
uwagę na dyscyplinę Kościołów wschodnich w odniesieniu do ich własnych wiernych

190oraz unikać wszelkiego, nawet czysto pozornego, prozelityzmu .
190 126. Podczas sprawowania liturgii sakramentalnej w Kościele wschodnim katolicy

mogą czytać przewidziane teksty, o ile zostaną do tego zaproszeni. Chrześcijanin 
wschodni może być też zaproszony do czytania tekstów podczas podobnych nabo
żeństw w świątyniach katolickich.

191 127. Szafarz katolicki może być obecny oraz brać udział w ceremonii małżeństwa
zawieranego zgodnie z przepisami przez chrześcijan wschodnich lub przez dwie 
osoby, z których jedna jest katolikiem, a druga chrześcijanką wschodnią -  w świąty
ni wschodniej, o ile został zaproszony przez kompetentną władzę Kościoła wschod
niego i pod warunkiem, że się dostosuje do norm niżej podanych, dotyczących mał
żeństw mieszanych, tam gdzie one mają swe zastosowanie.

192 128. Osoba należąca do Kościoła wschodniego może być świadkiem małżeństwa
w kościele katolickim. Również osoba należąca do Kościoła katolickiego może być 
świadkiem małżeństwa sprawowanego zgodnie z regułami w Kościele wschodnim. 
We wszystkich tych przypadkach sposób ich postępowania powinien być zgodny 
z ogólną dyscypliną dwóch zainteresowanych Kościołów, dotyczącą zasad udziału 
w takich małżeństwach.

b) Uczestnictwo katolików w życiu sakramentalnym razem z chrześcijanami in
nych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych

193 129. Sakrament jest działaniem Chrystusa i Kościoła przez Ducha130. Jego spra
wowanie w konkretnej wspólnocie jest znakiem jego jedności w wierze, kulcie i ży
ciu wspólnotowym. Będąc ich znakami, sakramenty, a szczególnie Eucharystia, są 
też źródłem jedności wspólnoty chrześcijańskiej oraz życia duchowego, a także środ
kami ich rozwoju. W konsekwencji komunia eucharystyczna wiąże się nierozdzielnie 
z pełną komunią eklezjalną i z jej widzialnym wyrazem.

Równocześnie Kościół katolicki naucza, że ze względu na chrzest członkowie 
innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych znajdują się w realnej, chociaż niedosko
nałej, komunii z Kościołem katolickim131, że „chrzest stanowi sakramentalny węzeł 
jedności trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi [...] i że całkowicie

129 Por. CIC, kan. 844 § 3; CCEOr, kan. 671 § 3 i wyżej, nr 106
130 Por. CIC, kan. 840; CCEOr, kan. 667.
I I  Por. DE 3.
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zmierza do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie” 132. Eucharystia jest dla ochrzczo
nych pokarmem duchowym, który ich uzdalnia do przezwyciężenia grzechu i do 
życia życiem samego Chrystusa, do głębszego wcielenia w Niego i do bardziej inten
sywnego udziału w całej ekonomii Jezusa Chrystusa.

W świetle tych dwóch zasad podstawowych, które należy zawsze brać razem pod 
uwagę, Kościół katolicki, w sposób ogólny, dopuszcza do komunii eucharystycznej 
oraz do sakramentów pokuty i namaszczenia chorych wyłącznie tych, którzy pozosta
ją  w jedności jego wiary, kultu i życia eklezjalnego133. Z tych samych względów 
Kościół uznaje także, że w pewnych okolicznościach, w sposób wyjątkowy i pod 
pewnymi warunkami, można się zgodzić, a nawet zalecić dopuszczenie do tych sa
kramentów chrześcijan innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych134.

130. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci szafarze katoliccy mogą udzielić 194 
tych sakramentów w warunkach niżej podanych (nr 131). W innych przypadkach 
zaleca się usilnie, by biskup diecezji, uwzględniając normy, które mogły być już 
podane w tej dziedzinie przez Konferencję Episkopatu lub przez Synody Kościołów 
wschodnich, dał wskazania ogólne, pozwalające ocenić sytuację w przypadku wielkiej
i naglącej konieczności oraz zweryfikować warunki niżej podane (nr 131)135. Zgod
nie z prawem kanonicznym136, te ogólne wskazania powinny być ustalone po kon
sultacji z kompetentną władzą, przynajmniej lokalną, innego Kościoła lub zaintereso
wanej Wspólnoty eklezjalnej. Szafarze katoliccy ocenią poszczególne przypadki 
i będą udzielać tego sakramentu zgodnie z tymi normami tam, gdzie one istnieją.
W przeciwnym razie ocenią je zgodnie z normami tegoż Dyrektorium.

131. Warunki, według których szafarz katolicki może udzielać sakramentów 195 
Eucharystii, pokuty i namaszczenia chorych osobie ochrzczonej, znajdującej się
w sytuacji podanej wyżej (nr 130), są następujące: chodzi o to, by osoba ta nie miała 
możliwości udania się, celem otrzymania upragnionego sakramentu, do szafarza 
własnego Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej, by prosiła o dany sakrament w pełni 
dobrowolnie, by przejawiała katolicką wiarę w ten sakrament i by była należycie 
dysponowana137.

132. Opierając się na katolickiej nauce o sakramentach i ich ważności, katolik, 196 
w okolicznościach wymienionych powyżej (nr 130-131), może prosić o te sakramenty 
jedynie szafarza Kościoła, w którym sakramenty są ważne, bądź też szafarza, który
-  zgodnie z katolicką nauką o święceniach -  uznany jest za ważnie wyświęconego.

133. Czytanie Pisma św. podczas sprawowania Eucharystii Kościoła katolickiego 197 
wykonywane jest przez członków tegoż Kościoła. W wyjątkowych okazjach i dla

132 DE 22.
133 Por. DE 8; CIC, kan. 844 § § f  CCEOr, kan. 671 § 1.
134 Por. CIC, kan. 844 § 4; CCEOr, kan. 671 § 4.
135 W ustaleniu tych norm należy się odnieść do następujących dokumentów: Instrukcja do komunii 

eucharystycznej w Kościele katolickim (1972) i Nota na temat niektórych interpretacji... (1973).
136 Por. CIC, kan. 844 § 5; CCEOr, kan. 671 § 5.
137 Por. CIC, kan. 844 § 4; CCEOr, kan. 671 § 4.
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słusznej przyczyny biskup diecezji może pozwolić, by członek innego Kościoła lub 
Wspólnoty eklezjalnej pełnił funkcję lektora.

134. W katolickiej liturgii eucharystycznej homilia, stanowiąca część samej litur
gii, zastrzeżona jest kapłanowi lub diakonowi, albowiem jest ona przedstawieniem 
tajemnic wiary i norm życia chrześcijańskiego zgodnie z nauką tradycji katolic
kiej138.

135. Gdy chodzi o czytanie Pisma św. i kazanie głoszone podczas nabożeństw 
innych od celebracji eucharystycznej, powinno się stosować normy wyżej podane 
(nr 118).

136. Członkowie innych Kościołów lub Wspólnot eklezjalnych mogą być świadka
mi w celebracji małżeństwa w kościele katolickim; katolicy zaś mogą być świadkami 
w małżeństwach zawieranych w innych Kościołach i Wspólnotach eklezjalnych.

Udział w innych zasobach życia i działalności duchowej
137. Kościoły katolickie są budowlami konsekrowanymi lub poświęconymi, mają

cymi wielkie znaczenie teologiczno-liturgiczne dla wspólnoty katolickiej. W konsek
wencji są zastrzeżone na ogół dla kultu katolickiego. Niemniej, jeżeli księża, inni 
szafarze lub wspólnoty, nie pozostający w pełnej komunii z Kościołem katolickim, 
nie mają miejsca ani liturgicznych przedmiotów, niezbędnych do godnego odprawia
nia własnych ceremonii religijnych, biskup diecezji może pozwolić im na korzystanie 
ze świątyni katolickiej, a także użyczyć im przedmiotów niezbędnych do ich służby 
Bożej. W podobnych okolicznościach mogą też otrzymać pozwolenie na pogrzeby lub 
odprawianie nabożeństw na cmentarzach katolickich.

138. Z uwagi na rozwój społeczny, szybki wzrost ludności i urbanizację, a także 
ze względów finansowych tam, gdzie istnieją dobre kontakty ekumeniczne i wzajem
ne zrozumienie między wspólnotami, wspólne posiadanie czy użytkowanie miejsc 
kultu przez dłuższy okres może się okazać bardzo pożądane w praktyce.

139. Gdy biskup diecezji do tego upoważnił, zgodnie z normami podanymi ewen
tualnie przez Konferencję Episkopatu lub Stolicę Świętą, trzeba rozważyć starannie 
kwestię przechowywania Najświętszego Sakramentu, tak by uwzględnione zostały 
wytyczne zdrowej teologii sakramentalnej i zachowany został cały należny mu szacu
nek, przy równoczesnym uwzględnieniu różnorodności odczuć tych, którzy będą 
korzystali z danej świątyni, tworząc na przykład jakieś pomieszczenie osobne lub 
kaplicę.

140. Przed podjęciem planów wspólnej budowli, władze zainteresowanych wspól
not powinny uzgodnić najpierw sposób, w jaki ich różne zwyczaje i normy zostaną 
uszanowane, zwłaszcza w tym, co dotyczy sakramentów. Co więcej, należałoby 
dokonać umowy spisanej, wyrażającej jasno i adekwatnie wszystkie problemy, jakie 
mogą powstać w kwestii finansowej oraz w zakresie zobowiązań wynikających 
z praw kościelnych i cywilnych.

138 Por. CIC, kan. 767; CCEOr, kan. 614 § 4
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141. W szkołach i instytucjach katolickich należy dokładać wszelkich wysiłków, 205 
by szanować wiarę i sumienie uczniów lub profesorów przynależących do innych 
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych. Zgodnie z zatwierdzonymi własnymi statutami, 
władze tych szkół i instytucji powinny czuwać nad tym, by członkowie duchowień
stwa innych wspólnot mieli możność wykonywania posługi duchowej i sakramental
nej wobec swych wiernych uczęszczających do takich szkół czy instytucji. W miarę,
jak okoliczności na to pozwalają, można -  za zgodą biskupa diecezji -  rozszerzyć 
to na inne miejsca należące do katolików, nie wyłączając świątyni lub kaplicy.

142. W szpitalach, domach dla osób starszych i tym podobnych instytucjach 206 
kierowanych przez katolików władze powinny zwracać troskliwie uwagę księżom
i szafarzom innych wspólnot na obecność ich wiernych oraz umożliwić im odwiedza
nie tych osób i przynoszenie im pomocy duchowej i sakramentalnej w warunkach 
godnych i podtrzymujących szacunek, nie wyłączając korzystania z kaplicy.

C. MAŁŻEŃSTWA MIESZANE

143. Ta część Dyrektorium ekumenicznego nie zamierza omawiać w sposób wy- 207 
czerpujący wszystkich kwestii pastoralno-kanonicznych, związanych bądź to z samym 
celebrowaniem małżeństwa chrześcijańskiego, bądź też z niezbędną pracą duszpaster
ską w odniesieniu do rodzin chrześcijańskich, albowiem kwestie te należą do działal
ności pasterskiej jako takiej każdego biskupa czy regionalnej Konferencji Biskupów.
To, o czym będzie mowa w dalszym ciągu, uwypukla zagadnienia specyficzne doty
czące małżeństw mieszanych i powinno być rozumiane w tym kontekście. Pojęcie 
małżeństwa mieszanego odnosi się do każdego małżeństwa zawieranego między 
stroną katolicką a osobą ochrzczoną, nie pozostającą jednak w pełnej komunii z Koś
ciołem katolickim139.

144. W każdym małżeństwie podstawowa troska Kościoła polega na podtrzymy- 208 
waniu trwałości i stałości nierozerwalnego węzła małżeńskiego i wynikającego zeń 
życia rodzinnego. Doskonała jedność osób i całkowite dzielenie ze sobą życia -  
stanowiące stan małżeński -  zostają w pełni zabezpieczone, gdy dwoje małżonków 
przynależy do tej samej wspólnoty wiary. Co więcej, praktyczne doświadczenie
i obserwacje wynikające z różnych dialogów między przedstawicielami Kościołów 
i Wspólnot eklezjalnych ukazują, że małżeństwa mieszane niosą często ze sobą, tak 
dla samych małżeństw jak i dla dzieci, trudności w zachowaniu własnej wiary oraz 
w swym zaangażowaniu się chrześcijańskim, jak też w zakresie harmonii życia ro
dzinnego. Z tych względów małżeństwo między osobami tej samej Wspólnoty eklez
jalnej pozostaje nadal celem godnym polecenia i zachęty.

145. Skoro jednak się stwierdza wzrastającą wciąż ilość małżeństw mieszanych 209 
w wielu częściach świata, żywa troska duszpasterska Kościoła rozciąga się także na
pary przygotowujące się do zawarcia takich małżeństw i na małżeństwa już zawarte.

139 Por. CIC, kan. 1124; CCEOr, kan. 813
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Małżeństwa te, jeżeli mają nawet swoje specyficzne trudności, „zawierają wiele 
elementów, które należy doceniać i rozwijać, tak z uwagi na ich wewnętrzną wartość, 
jak również ze względu na ewentualny wkład, który mogą wnieść w ruch ekumenicz
ny. Sprawdza się to szczególnie wtedy, kiedy oboje małżonkowie są wierni swoim 
obowiązkom religijnym. Wspólny chrzest i dynamizm łaski daje partnerom w tych 
małżeństwach podstawę i uzasadnienie wyrażania ich jedności w dziedzinie wartości
moralnych i duchowych”140.

210 146. Przedmiotem stałej odpowiedzialności wszystkich, lecz szczególnie księży,
diakonów i tych, którzy asystują w posługiwaniu duszpasterskim, jest podawanie 
nauki oraz dostarczanie szczególnego wsparcia małżonkowi katolickiemu w jego 
życiu wiarą, a obojgu małżonkom w małżeństwach mieszanych odpowiedniego 
wsparcia w przygotowaniu do małżeństwa, w jego sakramentalnej celebracji oraz 
w wynikającym stąd ich życiu wspólnym. Ta duszpasterska troska powinna uwzględ
niać konkretną sytuację duchową każdego współmałżonka, jego wychowanie w wie
rze i praktykę wiary. Trzeba równocześnie szanować szczególną sytuację każdego 
małżeństwa, sumienie każdego współmałżonka oraz świętość małżeństwa sakramen
talnego jako takiego. Jeśli uzna się to za stosowne, biskupi diecezjalni, Synody 
Katolickich Kościołów Wschodnich lub Konferencje Episkopatu mogą podać bardziej 
dokładne wytyczne odnośnie do tej duszpasterskiej posługi.

211 147 . Aby się przyzwyczaić do takiej odpowiedzialności, trzeba -  gdy sytuacja
tego wymaga -  dokonać, w miarę możliwości, jakiegoś kroku pozytywnego celem 
stworzenia więzów z szafarzem z innego Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej, nawet 
jeśli to nie zawsze przychodzi z łatwością. Ogólnie rzecz biorąc, wzajemne spotkania 
pasterzy chrześcijańskich, mające na celu podtrzymanie tych małżeństw oraz zacho
wanie ich wartości, mogą stanowić znakomity teren współpracy ekumenicznej.

212 148. Ustalając programy nieodzownego przygotowania do małżeństwa, ksiądz lub
diakon oraz ci, którzy im asystują, powinni kłaść nacisk na pozytywne aspekty tego, 
co małżonkowie jako chrześcijanie dzielą wspólnie ze sobą z życia łaski, wiary, 
nadziei i miłości oraz innych wewnętrznych darów Ducha Świętego141. Każdy mał
żonek, kontynuując wiernie swoje zaangażowanie chrześcijańskie i wprowadzając je 
w praktykę, powinien dążyć do tego, co może prowadzić do jedności i harmonii, nie 
pomniejszając przy tym rzeczywistych różnic oraz unikając postawy indyferentyzmu 
religijnego.

213 149. Aby przyczyniać się do większego wzajemnego zrozumienia jedności, każdy
małżonek powinien starać się lepiej poznać przekonania religijne drugiej strony oraz 
naukę i praktyki religijne Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej, do której współmałżo
nek przynależy. Aby dopomóc obojgu małżonkom żyć wspólnym dla nich dziedzic
twem chrześcijańskim, trzeba im przypominać, że wspólnotowa modlitwa jest istotna 
dla ich harmonii duchowej i że czytanie oraz studium Pisma św. mają tu wielkie 
znaczenie. W okresie przygotowawczym wysiłek obojga, zmierzający do tego, by

140 Por. FC 78
141 Por. DE 3.
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zrozumieć tradycje religijno-kościelne każdego z nich, oraz poważne studium istnieją
cych różnic, mogą przyczynić się do uczciwości, do miłości i do większego zrozu
mienia tych rzeczywistości, jak też samego małżeństwa jako takiego.

150. Gdy dla słusznej i rozumnej przyczyny prosi się o pozwolenie na zawarcie 214 
małżeństwa mieszanego, obydwie strony powinny być najpierw pouczone o celach
i istotnych właściwościach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna z dwóch 
stron. Co więcej, od strony katolickiej będzie się wymagało, zgodnie z formą ustalo
ną przez szczególne prawo wschodnich Kościołów katolickich lub przez Konferencję 
Episkopatu, oświadczenia, że jest ona gotowa przezwyciężyć niebezpieczeństwo 
porzucenia wiary i szczerze przyrzeka uczynić, co tylko możliwe, aby wszystkie 
dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Drugą stronę należy 
poinformować o tych przyrzeczeniach i zobowiązaniach142. Równocześnie trzeba 
stwierdzić, że strona niekatolicka może odczuwać podobne zobowiązanie ze względu 
na swe własne zaangażowanie chrześcijańskie. Należy więc zauważyć, że w Prawie 
kanonicznym nie wymaga się od tego drugiego partnera żadnej, pisemnej czy ustnej, 
obietnicy.

W kontaktach z tymi, którzy chcą zawrzeć małżeństwo mieszane, trzeba sugero
wać i popierać dyskusję, a także -  jeśli to możliwe -  decyzję podjętą przed zawar
ciem małżeństwa, na temat chrztu i katolickiego wychowania dzieci, które przyjdą 
na świat.

Ordynariusz miejsca, aby ocenić istnienie, lub nie, „słusznej i rozumnej przyczy
ny” udzielenia zgody na to małżeństwo mieszane, uwzględni między innymi wyraźną 
odmowę strony niekatolickiej.

151. W wypełnianiu obowiązku przekazywania wiary katolickiej swoim dzieciom 215 
rodzic katolicki uszanuje wolność religijną i sumienie drugiego rodzica oraz będzie
się troszczył o jedność i trwałość małżeństwa i o zachowanie komunii rodzinnej.
Jeżeli pomimo tych wszystkich wysiłków dzieci nie zostaną ochrzczone w Kościele 
katolickim, rodzic katolicki nie podpada pod cenzurę prawa kanonicznego143. Nie
mniej spoczywający na nim obowiązek dzielenia ze swymi dziećmi wiary katolickiej 
bynajmniej nie ustaje. Obowiązek ten trwa nadal i może się przyczynić na przykład 
do tego, że odegra on czynną rolę w budowaniu chrześcijańskiej atmosfery ogniska 
domowego; niech więc czyni, co tylko możliwe, słowem i przykładem, aby wspierać 
innych członków rodziny w docenianiu specyficznych wartości tradycji katolickiej; 
niech podejmuje wszelkie możliwe środki, by mógł, dobrze obeznany z własną wiarą, 
być zdolny wykładać ją  i rozmawiać o niej z innymi; niech się modli razem ze swoją 
rodziną o łaskę jedności chrześcijan, takiej jakiej pragnie Pan.

152. Mając jasną świadomość tego, że istnieją różnice doktrynalne, które stoją na 216 
przeszkodzie pełnej komunii sakramentalnej i kanonicznej między Kościołem katolic
kim a różnymi Kościołami wschodnimi, trzeba w duszpasterstwie małżeństw zawiera
nych przez katolików i chrześcijan wschodnich zwracać szczególną uwagę na poprawną

142 Por. CIC, kan. 1125, 1126; CCEOr, kan. 814, 815.
143 Por. CIC, kan. 1366; CCEOr, kan. 1439.
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i solidną naukę wiary podzielanej przez obojga małżonków, jak też na to, że w Koś
ciołach wschodnich są „prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na mocy sukcesji 
apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystia, dzięki którym są dotąd z nami złączone naj
ściślejszym węzłem”144. Prawdziwa uwaga duszpasterska, skierowana na osoby an
gażujące się w takie małżeństwa, może im dopomóc do lepszego zrozumienia, jak ich 
dzieci będą wprowadzane w sakramentalne tajemnice Chrystusa i duchowo nimi żywio
ne. Ich formacja w zakresie autentycznej doktryny chrześcijańskiej oraz w sposobie 
życia chrześcijańskiego powinna być w wielkiej mierze podobna w każdym z Kościo
łów. Różnorodność w dziedzinie życia liturgicznego i pobożności prywatnej może 
przyczyniać się do dodawania zachęty do modlitwy rodzinnej, a nie ją  krępować.

217 153 . Małżeństwo między stroną katolicką a członkiem Kościoła wschodniego jest
ważne, jeżeli celebrował je szafarz wyświęcony zgodnie z określonym obrzędem reli
gijnym, pod warunkiem, że inne przepisy prawa, wymagane do ważności, zostały 
zachowane. W tym przypadku kanoniczna forma celebrowania wymagana jest do 
godziwości145. Kanoniczna forma jest natomiast wymagana do ważności małżeństw 
między katolikami i chrześcijanami innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych146.

218 154 . Z ważnych powodów Ordynariusz miejsca strony katolickiej, nie naruszając
w niczym prawa Kościołów wschodnich147, może po zasięgnięciu rady Ordynariu
sza miejsca, w którym małżeństwo będzie zawierane, dyspensować stronę katolicką 
od zachowania kanonicznej formy małżeństwa148. Wśród powodów dyspensy moż
na wziąć pod uwagę zachowanie harmonii rodzinnej, uzyskanie zgody rodziców na 
małżeństwo, uznanie szczególnego zaangażowania religijnego strony niekatolickiej 
bądź jej więź pokrewieństwa z szafarzem innego Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej. 
Konferencje Episkopatu powinny podać odpowiednie normy, aby taka dyspensa 
mogła być udzielana zgodnie z praktyką wspólną.

219 155 . Nakładany przez niektóre Kościoły lub Wspólnoty eklezjalne obowiązek
zachowania ich własnej formy małżeństwa nie stanowi powodu automatycznej dys
pensy od katolickiej formy kanonicznej. Szczególne sytuacje tego rodzaju powinny 
być przedmiotem dialogu między Kościołami, przynajmniej na płaszczyźnie lokalnej.

220 156. Należy mieć w świadomości to, że jakaś forma publiczna celebracji jest
wymagana do ważności149, o ile małżeństwo jest zawierane z dyspensą od formy 
kanonicznej. Dla podkreślenia jedności małżeństwa nie jest rzeczą dozwoloną spra
wowanie dwóch odrębnych obrzędów religijnych, kiedy to wymiana zgody małżeń
skiej zostałaby wyrażona dwukrotnie, ani też taki obrzęd, w którym by celebrowano 
łącznie lub następczo tego rodzaju wymianę150.

144 DE 15.
145 Por. CIC, kan. 1127 § 1; CCEOr, kan. 834 § 2.
146 Por. CIC, kan. 1127 § 1; CCEOr, kan. 834 § 1.
147 Por. CCEOr, kan. 835.
148 Por. CIC, kan. 1127 § 2.
149 Por. CIC, kan. 1127 § 2.
150 Por. CIC, kan. 1127 § 3; CCEOr, kan. 839.
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157. Za uprzednią zgodą Ordynariusza miejsca kapłan katolicki lub diakon, o ile 221 
tylko został zaproszony, może być obecny, względnie uczestniczyć w jakiejś mierze
w celebracji małżeństw mieszanych, gdy udzielona została dyspensa od formy kano
nicznej. W takim jednak przypadku może mieć miejsce jedna tylko ceremonia, pod
czas której osoba jej przewodnicząca przyjmuje wymianę zgody małżonków. Na 
zaproszenie celebransa kapłan katolicki lub diakon może odmówić dodatkowe i odpo
wiednio dostosowane modlitwy, odczytać Pismo św., powiedzieć krótkie słowa zachę
ty i pobłogosławić związek.

158. Jeżeli małżeństwo tego się domaga, Ordynariusz miejsca może pozwolić, by 222 
kapłan katolicki zaprosił szafarza z Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej strony nieka
tolickiej do udziału w celebrowaniu małżeństwa, do odczytania Pisma św., do wypo
wiedzenia słów krótkiej zachęty i do pobłogosławienia związku.

159. Ponieważ mogą się pojawić pewne problemy dotyczące udziału w Eucharys- 223 
tii, ze względu na obecność świadków lub zaproszonych na uroczystość niekatolików, 
małżeństwo mieszane, sprawowane zgodnie z formą katolicką, odbywa się na ogół 
poza liturgią eucharystyczną. Niemniej dla słusznych powodów biskup diecezji może 
pozwolić na sprawowanie Eucharystii151. W tym ostatnim przypadku decyzję o do
puszczeniu, lub nie, niekatolickiej strony małżeństwa do komunii eucharystycznej 
winno się podjąć zgodnie z ogólnymi normami istniejącymi w tej dziedzinie, za
równo w odniesieniu do chrześcijan wschodnich152, jak też do innych chrześci
jan153, uwzględniając przy tym tę szczególną sytuację przyjmowania sakramentu 
małżeństwa chrześcijańskiego przez dwie osoby ochrzczone.

160. Chociaż małżonkowie w małżeństwie mieszanym mają wspólne sakramenty 224 
chrztu i małżeństwa, udział w Eucharystii może być tu tylko wyjątkowy i powinno
się w każdym przypadku zachowywać normy podane niżej, a dotyczące dopuszczenia 
chrześcijanina niekatolika do komunii eucharystycznej154, jak też normy dotyczące 
udziału katolika w komunii eucharystycznej w innym Kościele155.

V. WSPÓŁPRACA EKUMENICZNA, 
DIALOG I WSPÓLNE ŚWIADECTWO

161. Kiedy chrześcijanie żyją i modlą się wspólnie w sposób opisany w rozdziale 225
IV, dają świadectwo wspólnej wiary oraz chrztu otrzymanego w imię Boga, Ojca 
wszystkich w Jego Synu Jezusie, Odkupicielu wszystkich, i w Duchu Świętym, który 
przekształca i jednoczy wszystkich mocą swojej miłości. Istnieje wiele innych jeszcze 
form współpracy ekumenicznej, opartych na tej wspólnocie życia i na darach ducho-

151 Ordo celebrandi matrimonium, 8.
152 Por. wyżej, n. 125.
153 Por. wyżej, n. 129-131.
154 Por. wyżej, n. 125, 130 i 131.
155 Por. wyżej, n. 132.
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wych, które wyrażają oraz popierają jedność i nadają wagę świadectwu o zbawczej 
mocy Ewangelii, jakie chrześcijanie dają światu. Gdy chrześcijanie współpracują ze 
sobą w studium Pisma św. i jego rozpowszechnianiu, w studiach liturgicznych, w ka
techezie i studiach wyższych, w duszpasterstwie, ewangelizacji, w pełnym miłości 
służeniu światu, który walczy o realizację ideału sprawiedliwości, pokoju i miłości, 
wcielają w życie to, co zalecił Dekret o ekumenizmie:

„W obliczu wszystkich narodów niech wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę 
w Jednego i Troistego Boga, we Wcielonego Syna Bożego, naszego Pana i Zbawicie
la, a wspólnym wysiłkiem we wzajemnym szacunku niech dają świadectwo naszej 
nadziei, która nie zawodzi. Ponieważ w dzisiejszych czasach na szeroką skalę organi
zuje się współpracę w dziedzinie społecznej, wszyscy ludzie powołani są do wspólne
go wysiłku, szczególnie zaś ci, którzy wierzą w Boga, przede wszystkim zaś wszyscy 
chrześcijanie jako naznaczeni imieniem Chrystusa. Współpraca wszystkich chrześcijan 
w żywy sposób wyraża to zespolenie, które ich wzajemnie łączy, i w pełniejszym 
świetle stawia oblicze Chrystusa Sługi”156.

226 162. Chrześcijanie nie powinni zamykać serca na głośne wołanie ludzkich potrzeb
świata współczesnego. Wkład, jaki mogą wnieść we wszystkie dziedziny życia ludz
kiego, w których pojawia się potrzeba zbawienia, jest tym bardziej skuteczny, gdy 
realizują go wspólnie i gdy się widzi, że realizując go, są ze sobą zjednoczeni. Niech 
więc się starają czynić razem to wszystko, na co wiara im pozwala. Brak pełnej 
komunii między różnymi Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi, różnice, jakie 
jeszcze istnieją w nauczaniu wiary i moralności, pamięć ran i dziedzictwo historii 
podziału -  każdy z tych elementów ogranicza to, co chrześcijanie mogą w tej chwili 
wspólnie czynić. Ich wzajemna współpraca może im dopomóc do przezwyciężenia 
tego, co stanowi przeszkodę na drodze do pełnej komunii, do wspólnego wykorzysty
wania własnych zasobów, celem budowania życia i posługi chrześcijańskiej oraz 
dawania wspólnego świadectwa, jakie stąd wypływa, ze względu na posłannictwo 
będące ich wspólnym udziałem.

„W tej jedności misji, o której stanowi przede wszystkim sam Chrystus, Kościół 
i wszyscy chrześcijanie muszą odnaleźć to, co już ich łączy wcześniej, zanim dojrze
je pełne ich zjednoczenie”157.

Formy i struktury współpracy ekumenicznej
227 163. Współpraca ekumeniczna może przyjąć postać udziału różnych Kościołów

i Wspólnot eklezjalnych w programach już ustalonych przez jednego z ich członków 
bądź też formę koordynowania działań niezależnych, którego owocem będzie uniknię
cie dublowania i bezużytecznego zwielokratniania struktur administracyjnych, bądź 
też formę wspólnych inicjatyw i programów. Można tworzyć różnego rodzaju rady 
i komitety, mające postać mniej lub bardziej trwałą, celem ułatwienia kontaktów

156 DE 12.
157 RH 12.
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między Kościołami i innymi Wspólnotami eklezjalnymi oraz popierania wśród nich 
współpracy i wspólnego świadectwa.

164. Katolicki udział we wszystkich formach spotkań ekumenicznych i w planach 228 
współpracy będzie uwzględniał normy ustalone przez miejscową władzę kościelną. 
Ostatecznie do biskupa diecezji należy osądzanie, z uwzględnieniem tego, co zostało
już postanowione na płaszczyźnie regionalnej lub narodowej, stosowności i od- 
powiedniości wszystkich form lokalnej działalności ekumenicznej. Biskupi, Synody 
Katolickich Kościołów Wschodnich i Konferencje Episkopatu będą działały zgodnie 
z dyrektywami Stolicy Świętej, a zwłaszcza z wytycznymi Papieskiej Rady ds. Jed
ności Chrześcijan.

165. Spotkania upoważnionych przedstawicieli Kościołów i Wspólnot eklezjal- 229 
nych, odbywane okresowo lub z racji specjalnych okazji, mogą się wielce przyczynić
do popierania współpracy ekumenicznej. Chociaż same stanowią ważne świadectwo 
zaangażowania tych, którzy biorą czynny udział w popieraniu jedności chrześcijan, 
spotkania takie mogą jeszcze nadać znamię autorytetu realizowanym we współpracy 
działaniom członków Kościołów i wspólnot, jakie reprezentują. Mogą także stworzyć 
dogodną okazję do przebadania szczególnych problemów i zadań współpracy ekume
nicznej, którym trzeba stawić czoło, oraz do podejmowania niezbędnych decyzji 
w zakresie powoływania odpowiednich grup roboczych bądź też ustalania programów 
mających na celu spełnienie tychże zadań.

Rady Kościołów i Rady chrześcijan
166. Rady Kościołów i Rady chrześcijan sytuują się wśród najbardziej stałych 230 

struktur, jakie wprowadzono celem popierania jedności i współpracy ekumenicznej.
Rada Kościołów składa się z Kościołów158 i jest odpowiedzialna wobec Kościołów, 
które ją  tworzą. Rada chrześcijan składa się z innych organizacji i grup chrześcijań
skich, jak też z Kościołów. Istnieją inne jeszcze instytucje mające na celu współpra
cę, podobne do tych Rad, ale działające z innego tytułu. Ogólnie rzecz biorąc, Rady
i podobne im instytucje starają się umożliwić swoim członkom wspólną pracę, zaan
gażowanie w dialog, przezwyciężanie podziałów i nieporozumień, podtrzymywanie 
modlitwy i pracy na rzecz jedności, oraz dać w miarę możliwości świadectwo wspól
nej służby chrześcijańskiej. Należy je oceniać zgodnie z ich działalnością i według 
tego, co same mówią o sobie w swych konstytucjach. Mają one tylko taką kompeten
cję, jaką przyznają im członkowie je tworzący. Ogólnie nie mają żadnej odpowie
dzialności w rozmowach i układach mających na uwadze jedność między Kościołami.

167. Ponieważ pożądaną jest rzeczą, by Kościół katolicki znajdował na różnych 231 
płaszczyznach odpowiedni wyraz swych relacji z innymi Kościołami i Wspólnotami 
eklezjalnymi, i ponieważ Rady Kościołów i Rady chrześcijan zaliczają się do naj
ważniejszych form współpracy ekumenicznej, należy się cieszyć ze wzrastających

158 W tym kontekście pojęcie „Kościół” powinno być ogólnie rozumiane raczej w sensie socjologicz
nym niż w ściśle teologicznym.
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wciąż kontaktów, jakie Kościół katolicki nawiązuje z tymi Radami w wielu częściach 
świata.

232 168. Decyzja o włączeniu się do Rady powinna pochodzić od biskupów regionu
obsługiwanego przez daną Radę, którzy mają także obowiązek czuwania nad katolic
kim uczestnictwem w tych Radach. Gdy chodzi o Rady narodowe, będzie to z reguły 
Synod Katolickich Kościołów Wschodnich lub Konferencja Episkopatu (z wyjątkiem 
takiego miejsca, w którym jest tylko jedna diecezja w danym narodzie). Analizując 
problem przynależności do danej Rady, kompetentne władze -  w trakcie przygotowy
wania swej decyzji -  powinny skontaktować się z Papieską Radą ds. Jedności 
Chrześcijan.

233 169. Wśród wielu czynników, jakie winno się brać pod uwagę w podejmowaniu
decyzji o przyłączeniu się do danej Rady, znajduje się także duszpasterska stosow- 
ność takiego kroku. Trzeba przede wszystkim się upewnić, czy udział w życiu Rady 
da się pogodzić z nauką Kościoła katolickiego i czy nie zatuszuje on w jakiejś mie
rze jego specyficznej i jedynej tożsamości. Podstawową troską winna być jasność 
doktrynalna zwłaszcza w tym, co dotyczy eklezjologii. W rzeczy samej bowiem Rady 
Kościołów i Rady chrześcijan nie stanowią same w sobie początku jakiegoś nowego 
Kościoła, który miałby zastąpić tę komunię, jaka istnieje obecnie w Kościele katolic
kim. Nie uważają się też za Kościoły i nie przypisują sobie władzy, która by im 
pozwalała powierzać posługę słowa lub sakramentów159. Należy zwracać szczegól
ną uwagę na system reprezentacji tychże Rad i na prawo głosu, na stosowane przez 
nie procedury w podejmowaniu decyzji, na sposób dokonywania deklaracji publicz
nych i na stopień autorytetu, przypisywany tymże deklaracjom. Jasne i precyzyjne 
uzgodnienie tych punktów niezbędne jest przed podjęciem jakichkolwiek kroków 
zmierzających do włączenia się w nie w charakterze członka160.

234 n o .  Katolicka przynależność do Rady lokalnej, narodowej lub regionalnej jest
czymś zdecydowanie odmiennym od relacji istniejących między Kościołem katolic-

*

kim a Światową Radą Kościołów. Rada ekumeniczna może bowiem zapraszać wybra
ne Rady „do wspólnej pracy jako Rady zrzeszone”, nie ma jednak żadnego autorytetu 
ani kontroli nad tymi Radami lub też nad swymi Kościołami członkowskimi.

235 171. Sam fakt przyłączenia się do Rady winno się traktować jako przyjęcie na
siebie bardzo poważnych odpowiedzialności. Kościół katolicki powinien być repre
zentowany przez osoby kompetentne i zaangażowane. W wykonywaniu swego manda
tu powinny one znać doskonale granice, poza którymi nie mogą angażować Kościoła 
bez odniesienia się do władzy, która je mianowała. Im bardziej pracy tych Rad 
będzie towarzyszyła uwaga Kościołów, które są w nich reprezentowane, tym znacz
niejszy i skuteczniejszy będzie ich wkład w ruch ekumeniczny.

159 SJCH, Współpraca ekumeniczna, 4 A c.
160 Konferencje Biskupie i Synody Wschodnich Kościołów Katolickich zatroszczą się o to, by nie 

zezwalać na udział katolików w takich Radach, w których znajdują się grupy nie uznawane formalnie za 
Wspólnotę eklezjalną.
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Dialog ekumeniczny
172. Dialog znajduje się w samym sercu współpracy ekumenicznej i towarzyszy 236 

we wszystkich jej formach. Dialog wymaga słuchania i odpowiadania, a także tego,
by się starano zrozumieć i dać się zrozumieć. Oznacza on gotowość do zadawania 
pytań i otwartość na zadawane sobie pytania. Oznacza przekazywanie czegoś o sobie 
oraz zaufanie do tego, co inni mówią o sobie. Każdy ze współrozmówców winien być 
gotowy do coraz to dalszego wyjaśniania i modyfikowania swoich ujęć osobistych 
oraz swych sposobów życia i działania, dając się prowadzić autentyczną miłością 
prawdy. Wzajemność i obustronne zaangażowanie są istotnymi elementami dialogu, 
jak też poczucie, że współrozmówcy są sobie równi161. Dialog ekumeniczny pozwa
la członkom różnych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych dojść do wzajemnego pozna
nia, do zidentyfikowania treści wiary i praktyki, jakie są im wspólne, jak też punktów, 
w których się różnią. Będą się starali zrozumieć korzenie tych różnic oraz właściwie 
ocenić miarę, w jakiej stanowią one rzeczywistą przeszkodę do wspólnej wiary. Gdy 
uznają, że różnice stanowią faktyczną barierę dla komunii, postarają się znaleźć środki 
do ich przezwyciężenia w świetle tych punktów wiary, które są już dla nich wspólne.

173. Kościół katolicki może prowadzić dialog na płaszczyźnie diecezjalnej, na 237 
poziomie Konferencji Episkopatu lub Synodów Wschodnich Kościołów Katolickich,
jak też na płaszczyźnie Kościoła powszechnego. Jego struktura jako powszechnej 
wspólnoty wiary i życia sakramentalnego pozwala mu przedstawiać spójną i zwartą 
pozycję na każdej z tych płaszczyzn. Jeżeli jest tylko współrozmówca w postaci 
Kościoła czy wspólnoty, dialog określa się jako bilateralny; gdy rozmówców jest 
więcej, określa się go mianem multilateralnego.

174. Na poziomie lokalnym istnieją niezliczone okazje wymiany między chrzęści- 238 
janami, poczynając od rozmów nieformalnych, jakie mają miejsce w życiu codzien
nym, poprzez sesje poświęcone wspólnemu badaniu, w perspektywie chrześcijańskiej, 
problemów życia miejscowego lub poszczególnych grup zawodowych (lekarze, pra
cownicy społeczni, rodzice, wychowawcy) aż po grupy studiów nad zagadnieniami 
specyficznie ekumenicznymi. Dialog mogą prowadzić grupy osób świeckich bądź też 
członków duchowieństwa, bądź teologów zawodowych, a także różnorodne agendy 
tychże grup. Niezależnie od tego, czy mają status oficjalny (wynikający z tego, że 
zostały formalnie założone lub uznane przez autorytet kościelny), czy też nie, tego 
rodzaju wymiany powinny być zawsze podejmowane w duchu ściśle kościelnym. 
Uczestniczący w nich katolicy niech czują konieczność dobrego poznania swej wiary
oraz gruntownego zakorzenienia jej w swym życiu i niech się starają trwać w komu
nii myśli i woli z Kościołem.

175. W niektórych dialogach uczestnicy zostają upoważnieni przez hierarchię do 239 
brania w nich udziału nie z tytułu czysto osobistego, ale jako delegowani przedstawi
ciele swego Kościoła. Mandaty tego rodzaju mogą wydawać: Ordynariusz miejsca,
Synod wschodnich Kościołów katolickich lub Konferencja Episkopatu dla swego 
terytorium, względnie Stolica Święta. W przypadkach tego rodzaju katoliccy uczestni-

161 Por. DE 9



86 Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan

cy mają specjalną odpowiedzialność wobec autorytetu, który ich posłał. Aprobata 
tegoż autorytetu jest również konieczna, zanim owoc jakiegokolwiek dialogu zobo
wiąże oficjalnie Kościół.

240 176. Katoliccy uczestnicy dialogu kierują się zasadami odnośnie do doktryny
katolickiej, podanymi przez Unitatis redintegratio:

„Sposób formułowania wiary katolickiej żadną miarą nie powinien stać się prze
szkodą w dialogu z braćmi. Całą i nieskazitelną doktrynę trzeba przedstawić jasno. 
Nic nie jest obce ekumenizmowi, jak fałszywy irenizm, który przynosi szkodę czys
tości nauki katolickiej i przyciemnia jej właściwy i pewny sens. Równocześnie trzeba 
dogłębniej i prościej wyjaśniać wiarę katolicką, w taki sposób i w takim stylu, by 
i bracia odłączeni mogli ją  należycie zrozumieć.

Nadto w dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem z braćmi 
odłączonymi poświęcają się studiom nad Bożymi tajemnicami, a trzymają się ściśle 
nauki Kościoła, powinni kierować się umiłowaniem prawdy oraz odznaczać się nasta
wieniem pełnym miłości i pokory. Przy zestawianiu doktryn niech pamiętają o istnie
niu porządku czy «hierarchii» prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich 
powiązanie z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej. W ten sposób utoruje 
się drogę, która dzięki temu bratniemu współzawodnictwu pobudzi wszystkich do 
głębszego poznania i jaśniejszego ukazania niedościgłych bogactw Chrystuso
wych”162.

Problem hierarchii prawd został również poruszony w dokumencie zatytułowanym: 
Refleksje i sugestie dotyczące dialogu ekumenicznego:

„Nie wszystko sytuuje się na tej samej płaszczyźnie, zarówno w życiu Kościoła, 
jak i w jego nauce; oczywiście, wszystkie prawdy objawione wymagają takiego 
samego przylgnięcia wiarą, zależnie jednak od większej lub mniejszej ich bliskości 
w stosunku do samej podstawy tajemnicy objawionej, sytuują się one różnorodnie 
wobec siebie i mają różne odniesienia do siebie”163.

241 177 . Przedmiotem dialogu może być szeroki wachlarz zagadnień doktrynalnych,
uwzględniający pewien okres, bądź też prosta kwestia ograniczona do ściśle określo
nej epoki; może to być problem duszpasterski lub misyjny, odnośnie do którego 
Kościoły pragną zająć wspólne stanowisko, aby wyeliminować w ten sposób konflik
ty, jakie powstają między nimi, oraz nieść sobie wspólną pomoc i dawać wspólne 
świadectwo. W niektórych zagadnieniach dialog bilateralny może się okazać bardziej 
skuteczny, w innych zaś dialog multilateralny daje lepsze wyniki. Doświadczenie 
dowodzi, że w złożonym zadaniu popierania jedności chrześcijan obydwie formy 
dialogu uzupełniają się nawzajem. Owoce dialogu bilateralnego powinny być jak 
najszybciej przekazane wszystkim innym zainteresowanym Kościołom i Wspólnotom 
eklezjalnym.

242 178. Komisja lub komitet powołany do prowadzenia dialogu na życzenie dwóch
lub wielu Kościołów albo Wspólnot eklezjalnych może dojść do różnych stopni

162 Por. DE 11.
163 Dz. cyt., 4 b, a także DE 11. Również wyżej, n. 6 la, 74, 75, i niżej, n. 181.
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zgodności na dany temat i sformułować wnioski w formie deklaracji. Przed osiągnię
ciem takiej zgodności komisja może uznać niekiedy za rzecz pożyteczną opublikowa
nie deklaracji bądź raportu ukazującego osiągnięte zbieżności, określającego proble
my pozostające w zawieszeniu oraz sugerującego kierunek, w jakim mógłby pójść 
przyszły dialog. Wszystkie deklaracje czy raporty komisji dialogu są przedstawiane 
zainteresowanym Kościołom do aprobaty. Deklaracje dokonane przez komisję dialogu 
mają wartość wewnętrzną ze względu na kompetencję i status ich autorów. Nie 
angażują więc one Kościoła katolickiego tak długo; aż nie zostaną zaaprobowane 
przez właściwe władze kościelne.

179. Gdy kompetentne władze uznają owoce dialogu za gotowe do poddania 243 
ocenie, członkowie Ludu Bożego, zgodnie ze swą rolą i charyzmatem, powinni zo
stać zaangażowani w to postępowanie krytyczne. Wierni są bowiem powołani do 
wykonywania „nadprzyrodzonego zmysłu wiary (sensus fidei)”, który przysługuje 
całemu ludowi, gdy „poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świec
kich” wyraża on powszechną zgodę na prawdy dotyczące wiary i obyczajów. Dzięki 
temu zmysłowi wiary, obudzonemu i ożywionemu przez Ducha Prawdy, i pod prze
wodnictwem świętego magisterium, które pozwala, jeśli się go wiernie słucha, przyj
mować już nie słowo ludzkie, lecz prawdziwie słowo Boga164, Lud Boży przywią
zuje się niezłomnie do wiary przekazanej świętym raz na zawsze165. Wnika w nią 
głębiej, wyjaśniając ją  tak, jak trzeba, i wciela ją  doskonalej w swoje życie166.

Należy podejmować wszelkie wysiłki, aby znaleźć jak najlepszy sposób przekaza
nia owoców dialogu uwadze wszystkich członków Kościoła. Nowe spojrzenie na 
wiarę, nowe świadectwa o jej prawdzie oraz nowe formy wyrazu, rozwinięte w dialo
gu, powinno się im wyjaśniać, na ile to możliwe, tak jak i sam zakres uzgodnień, 
które zostały zaproponowane. Pozwoli to właściwie ocenić reakcje wszystkich, zwra
cając uwagę na ich wierność Tradycji wiary otrzymanej od Apostołów i przekazanej 
wspólnocie wierzących pod przewodnictwem wykwalifikowanych mistrzów. Trzeba 
żywić nadzieję, że ten sposób postępowania zostanie odpowiednio przyjęty przez 
każdy Kościół lub Wspólnotę eklezjalną, będącą partnerem dialogu, jak też przez 
wszystkie Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, które słyszą wezwanie do jedności, i że 
Kościoły będą współpracowały ze sobą w tym wysiłku.

180. Życie wiary i modlitwa wiary, jak też refleksja nad nauką wiary, wchodzą 244 
w ten proces recepcji, dzięki któremu -  pod natchnieniem Ducha Świętego, który 
„rozdziela między wiernych wszelkiego stanu także szczególne łaski” 167 i kieruje
w sposób szczególny posługą tych, którzy nauczają -  cały Kościół uważa za swoje 
owoce dialogu, w procesie słuchania, eksperymentowania, osądzania i życia.

181. Oceniając i przyswajając sobie nowe formy wyrażania wiary, jakie mogą się 245 
pojawić w deklaracjach wywodzących się z dialogu ekumenicznego, bądź też dawne

164 Jud 3.
165 Por. 1 Tes 2, 13.
166 Por. KK 12.
167 Tamże.
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wyrażenia, podjęte na nowo jako bardziej odpowiednie od niektórych nowszych ujęć 
teologicznych, katolicy niech mają w świadomości podane w Dekrecie o ekumeniz
mie rozróżnienie między „sposobem, w jaki nauka Kościoła została ujęta” a „depozy
tem samej wiary”168. Będą się także starali unikać wyrażeń dwuznacznych, zwła
szcza w dążeniu do zgody w kontrowersyjnych tradycyjnie punktach doktryny. 
Uwzględnią również sposób, w jaki sam Sobór Watykański II zastosował to rozróż
nienie w swoim sformułowaniu wiary katolickiej; przyjmą także „hierarchię prawd” 
w nauce katolickiej, o jakiej mówi Dekret o ekumenizmie169.

246 182. Proces recepcji zawiera w sobie refleksję teologiczną typu technicznego nad
Tradycją wiary, jak też nad rzeczywistością duszpasterską i liturgiczną Kościoła 
dzisiejszego. Znaczny wkład w ten proces wynika ze specyficznej kompetencji wy
działów teologii. Całym procesem kieruje oficjalny autorytet nauczycielski Kościoła, 
który jest odpowiedzialny za wydanie ostatecznego osądu odnośnie do deklaracji 
ekumenicznych. Nowe widoki, jakie zostają wówczas przyjęte, wchodzą w życie 
Kościoła i odnawiają w pewnym sensie to, co przyczynia się do pojednania z innymi 
Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi.

Wspólna praca dotycząca Biblii
247 183. Słowo Boże przekazane w Piśmie św. ożywia życie Kościoła na różne sposo

by170 i jest „znakomitym narzędziem w potężnym ręku Bożym do osiągnięcia tej 
jedności, którą Zbawca wskazuje wszystkim ludziom”171. Szacunek dla Pisma św. 
stanowi fundamentalną więź jedności między chrześcijanami i więź ta trwa nawet 
wówczas, gdy Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, do jakich oni przynależą, nie są 
w pełnej komunii ze sobą. Wszystko, co tylko można uczynić, aby członkowie Koś
ciołów i Wspólnot eklezjalnych czytali Słowo Boże i czynili to -  jeśli możliwe -  
wspólnie (na przykład „Tygodnie Biblijne”), wszystko to wzmacnia tę więź jedności, 
jaka ich już zespala, otwiera ich na jednoczące działanie Boga oraz dodaje mocy 
wspólnemu świadectwu dawanemu zbawczemu Słowu Boga, jakie przekazują światu. 
Publikacja i rozprowadzanie odpowiednich wydań Biblii stanowią uprzedni warunek 
słuchania Słowa. Publikując w dalszym ciągu te wydania Biblii, które odpowiadają 
jego własnym normom i wymogom, Kościół katolicki współpracuje także chętnie 
z innymi Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi celem urzeczywistnienia przekła
dów i publikowania wydań wspólnych, zgodnie z tym, co postanowił Sobór Watykań
ski II i co zostało wyrażone w Prawie Kanonicznym172. Uważa on współpracę eku
meniczną w tej dziedzinie za ważną formę służby i wspólnego świadectwa w Koście
le i dla świata.

168 Por. DE 6 i KDK 62.
169 Por. DE 11.
170 Por. KO, r. VI.
171 DE 1|1
172 Por. CIC, kan. 825 § 2; CCEOr, kan. 655 § 1.



Dyrektorium ekumeniczne 89

184. Kościół katolicki zaangażował się w tę współpracę na wiele sposobów i na 248 
różnych płaszczyznach. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan zainspirowała
w 1969 r. Fundację Katolickiej Federacji Światowej Apostolatu Biblijnego (Katolicka 
Federacja Biblijna), która jest międzynarodową organizacją katolicką o charakterze 
publicznym, mającą na celu duszpasterską realizację Dei verbum r. VI. W tym celu 
byłoby też rzeczą pożądaną popierać tam, gdzie okoliczności na to pozwalają, zarówno 
na płaszczyźnie Kościołów partykularnych, jak też na płaszczyźnie regionalnej, skutecz
ną współpracę między delegatem do ekumenizmu a lokalnymi sekcjami Federacji.

185. Za pośrednictwem generalnego Sekretariatu Katolickiej Federacji Biblijnej 249 
Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan podtrzymuje i rozwija relacje ze światowym 
Związkiem Stowarzyszeń Biblijnych, będących organizacją międzynarodową, wraz
z którym Sekretariat opublikował razem Dyrektywy dotyczące międzywyznaniowej 
współpracy w przekładzie Biblii173. Dokument ten podaje zasady, środki oraz wska
zania praktyczne w zakresie tego rodzaju szczególnej współpracy w dziedzinie biblij
nej, która przyniosła już znaczne wyniki. Podobne relacje i współpraca z instytucjami 
poświęcającymi się publikowaniu i posługiwaniu się Biblią zostały podjęte na wszyst
kich płaszczyznach życia Kościoła. Mogą one ułatwić współpracę między Kościołami 
i Wspólnotami eklezjalnymi na polu misyjnym, w katechezie i nauczaniu religii, jak 
też we wspólnej modlitwie i wspólnym studium. Mogą też doprowadzić do wspólne
go wydania Biblii, którą będą się posługiwać liczne Kościoły i Wspólnoty eklezjalne 
na danym terytorium kulturalnym, albo też do celów bardziej określonych, takich jak . 
studium lub życie liturgiczne174. Współpraca tego rodzaju może stać się antidotum 
na posługiwanie się Biblią w sposób fundamentalistyczny lub w stylu sekciarskim.

186. Katolicy mogą studiować Pismo św. razem z członkami innych Kościołów 250 
i Wspólnot eklezjalnych na różne sposoby i na wielu różnych stopniach, poczynając
od pracy, jaką można wykonywać w grupach sąsiedzkich i parafialnych, po badania 
naukowe, prowadzone przez zawodowych egzegetów. O ile studium takie ma mieć 
wartość ekumeniczną, powinno opierać się, na każdym stopniu, na wierze i ożywiać 
wiarę. Często też pozwoli ono uczestnikom jasno dostrzec, jak stanowiska doktrynalne 
różnych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych oraz ich różne podejścia stosowane 
w używaniu i egzegezie Biblii, prowadzą do odmiennych interpretacji pewnych jej 
ustępów. Dla katolików jest rzeczą pożyteczną, by wydania Biblii, jakimi się posłu
gują, zwracały uwagę na te ustępy, w których w grę wchodzi doktryna Kościoła. 
Powinni bowiem stawić czoło trudnościom i różnicom powodowanym przez ekume
niczne posługiwanie się Pismem św., ze zrozumieniem i lojalnością wobec nauki 
Kościoła. Nie powinno to im jednak przeszkadzać w uznaniu tego, jak bardzo są 
bliscy innym chrześcijanom w interpretacji Pisma św. Potrafią w ten sposób ocenić 
światło, jakie doświadczenie i tradycje różnych Kościołów mogą rzucić na te frag
menty Pisma św., które mają dla nich szczególne znaczenie. Będą też otwarci na

173 Poprawione w 1987 r. wydanie dokumentu z 1968 w SI (SJCH) n. 65, s. 150-156.
174 Zgodnie z normami podanymi w CIC, kan. 825, 827, 838, w CCEOr, kan. 655, 659, 668, i w De- 

cretum Kongregacji Doktryny Wiary Ecclesiae pastorum (19 marca 1975), AAS 1975, 281-284.
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możliwość znalezienia nowych punktów wyjścia w Piśmie św. celem omawiania 
miejsc kontrowersyjnych. Będą się starali odkryć znaczenie Słowa Bożego w odnie
sieniu do tych sytuacji ludzi współczesnych, jakie podzielają razem ze swymi braćmi 
chrześcijanami. Doświadczą w ten sposób z radością jednoczącej mocy Słowa Bożego.

Liturgiczne teksty wspólne
251 187. Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, których członkowie żyją w jednorodnym

środowisku kulturowym, powinni tam, gdzie to jest możliwe, opracowywać wspólnie 
zbiór najważniejszych tekstów chrześcijańskich (Ojcze nasz, Symbol apostolski, 
Credo nicejsko-konstantynopolitańskie, Doksologia trynitarna, Gloria). Zbiór ten 
będzie przeznaczony do regularnego używania przez wszystkie Kościoły i Wspólnoty 
eklezjalne przynajmniej wówczas, gdy modlą się wspólnie przy różnych okazjach 
ekumenicznych. Byłaby również pożądana zgoda co do przekładu Psałterza na użytek 
liturgiczny, a przynajmniej zgoda odnośnie do niektórych psalmów najczęściej uży
wanych. Zaleca się osiągnięcie podobnych uzgodnień odnośnie do wspólnych czytań 
Pisma św., przeznaczonych do użytku liturgicznego. Posługiwanie się modlitwami 
liturgicznymi, jak też innymi, pochodzącymi z czasów Kościoła nie podzielonego, 
może dopomóc w rozwoju ducha ekumenicznego. Godne polecenia są także wspólne 
śpiewniki lub przynajmniej zbiory wspólnych pieśni, włączone do śpiewników róż
nych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych; poleca się też współpracę w rozwoju mu
zyki liturgicznej. Gdy chrześcijanie modlą się wspólnie, jednym głosem, ich wspólne 
świadectwo sięga niebios, ale jest również słyszalne na ziemi.

Współpraca ekumeniczna w dziedzinie katechezy
252 188. W ramach uzupełnienia zwykłej katechezy, jaką ze wszech miar katolicy

powinni otrzymać, Kościół katolicki uznaje, że w sytuacjach pluralizmu religijnego 
współpraca w dziedzinie katechezy może ubogacić jego życie oraz życie innych 
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, jak też umocnić jego zdolność do dawania, 
w miarę aktualnych możliwości, pośród świata, wspólnego świadectwa prawdzie 
Ewangelii. Podstawa tej współpracy, jej warunki i ograniczenia zostały omówione 
w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae: „Takie doświadczenia znajdują swoją 
podstawę teologiczną w elementach wspólnych wszystkim chrześcijanom. Wspólnota 
wiary między katolikami a innymi chrześcijanami nie jest jednak ani pełna, ani 
doskonała; w pewnych wypadkach istnieją nawet głębokie różnice. Z samej swej 
natury ekumeniczna współpraca jest więc ograniczona: nie może nigdy oznaczać 
sprowadzania do wspólnego minimum. Katecheza polega poza tym nie tylko na 
przekazywaniu nauki, lecz na wprowadzaniu w całość życia chrześcijańskiego, z peł
nym udziałem w sakramentach Kościoła. Dlatego tam, gdzie jest już realizowana 
współpraca ekumeniczna w dziedzinie katechezy, należy czuwać, aby zapewnić kato
likom w Kościele odpowiednią formację w zakresie nauki i życia chrześcijań
skiego”175.

175 N. 33
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189. W niektórych krajach forma nauczania chrześcijańskiego, wspólna katolikom 253 
oraz innym chrześcijanom, jest narzucana przez państwo lub przez szczególne oko
liczności, a obejmuje nie tylko książki i zbiory tekstów, ale też ustalaną z góry samą 
treść wykładów. W takich przypadkach nie idzie już o prawdziwą katechezę ani
o książki, które mogą służyć jako katechizmy. Niemniej, nawet takie nauczanie, o ile 
tylko przedstawia lojalnie elementy nauki chrześcijańskiej, ma autentyczny walor 
ekumeniczny. W przypadkach tych, doceniając ewentualną wartość takiego nauczania, 
trzeba mimo wszystko starać się zapewnić dzieciom katolickim katechezę specyficz
nie katolicką.

190. Gdy nauka religii odbywa się w szkołach przy współpracy członków religii 254 
niechrześcijańskich, należy włożyć szczególny wysiłek w zapewnienie tego, by orę
dzie chrześcijańskie zostało przedstawione w sposób uwypuklający tę jedność wiary,
jaka istnieje między chrześcijanami w zakresie podstawowych zagadnień, przy rów
noczesnym wyjaśnieniu różnic dotąd istniejących i kroków podejmowanych w celu 
ich przezwyciężenia.

Współpraca w instytutach nauczania wyższego
191. Jest wiele okazji do współpracy ekumenicznej i wspólnego świadectwa 255 

w trakcie naukowych studiów teologii i dyscyplin z nią związanych. Współpraca taka 
przynosi korzyść badaniom teologicznym. Powiększa jakość nauczania teologicznego, 
dopomagając profesorom w poświęcaniu uwagi ekumenicznemu aspektowi problemów 
teologicznych, jakiej domaga się w Kościele katolickim soborowy Dekret Unitatis 
redintegratio176. Ułatwia także ekumeniczną formację współpracowników duszpa
sterskich (zob. wyżej w r. III). Pomaga chrześcijanom wspólnie omawiać wielkie 
problemy intelektualne, z jakimi spotykają się dzisiaj ludzie, opierając się na wspól
nej podstawie mądrości i doświadczenia chrześcijańskiego. Zamiast akcentować swą 
odrębność, są oni zdolni uznać pierwszeństwo należne głębokiej harmonii wiary oraz 
zrozumieniu, jakie może istnieć pośród różnorodności wyrażeń teologicznych.

W seminariach duchownych i na pierwszym cyklu studiów
192. Współpraca ekumeniczna w studiach i nauczaniu jest pożądana również 256 

w programach początkowej fazy nauczania teologicznego, obowiązujących w semina
riach duchownych i na pierwszym cyklu wydziałów teologicznych, chociaż studium
to i nauczanie nie mają jeszcze takiej formy, jaka jest możliwa na poziomie badań 
oraz u tych, którzy już ukończyli ogólną formację teologiczną. Podstawowym warun
kiem współpracy ekumenicznej na tych wyższych szczeblach, o których będzie mowa 
w numerach 196-203, jest to, by ich uczestnicy zostali dobrze uformowani w swej 
własnej wierze i w tradycji własnego Kościoła. Nauczanie w seminarium lub na 
pierwszym cyklu teologii ma więc na celu dać studentowi taką właśnie podstawową 
formację. Kościół katolicki, podobnie jak inne Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, 
opracowuje program i kursy, które uważa za odpowiednie do osiągnięcia tego celu,

176 Por. n. 10-11.
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oraz wybiera kompetentnych dyrektorów i profesorów. Jest regułą, by profesorowie 
tych kursów doktrynalnych byli katolikami. W konsekwencji, elementarne zasady 
inicjacji ekumenicznej oraz wprowadzenia do teologii ekumenicznej, która stanowi 
nieodzowną część podstawowej formacji teologicznej177, są podawane przez profe
sorów katolickich. Kiedy zaś te podstawowe zamierzenia Kościoła, dotyczące celu, 
wartości i wymogów początkowej formacji teologicznej -  w pełni zrozumiałe i po
dzielane przez wiele innych Kościołów oraz Wspólnot eklezjalnych -  są respektowa
ne, studenci i profesorowie seminariów katolickich i wydziałów teologicznych mogą 
uczestniczyć we współpracy ekumenicznej na różne sposoby.

257 193 . Normy dotyczące popierania i regulowania współpracy między katolikami
i innymi chrześcijanami na poziomie seminarium duchownego oraz pierwszego cyklu 
studiów teologicznych powinny być określone przez Synody Katolickich Kościołów 
Wschodnich i Konferencje Episkopatu, zwłaszcza w tym wszystkim, co dotyczy 
przygotowania kandydatów do święceń. W tej kwestii należy wsłuchać się w głos 
właściwej komisji ekumenicznej. Odpowiednie dyrektywy powinny być zawarte 
w programie formacji księży, ustalonym zgodnie z Dekretem o formacji kapłańskiej 
Optatam totius. Skoro zaś ta forma współpracy ekumenicznej w formacji teologicznej 
może odnosić się także do instytutów formacji, przeznaczonych dla członków zako
nów, wyżsi przełożeni lub ich delegaci powinni mieć własny wkład w redagowaniu 
odpowiednich ustaleń, zgodnie z soborowym Dekretem Christus Dominus178.

258 194. Studenci katoliccy mogą uczestniczyć w kursach specjalnych, prowadzonych
w danych instytucjach, łącznie z seminariami, przez chrześcijan z innych Kościołów 
i Wspólnot eklezjalnych, stosownie do kryteriów ogólnych ekumenicznej formacji 
studentów katolickich oraz poddając się wszelkim normom, jakie mogą być wprowa
dzone przez Synod Wschodnich Kościołów Katolickich lub Konferencję Episkopatu. 
Jeżeli trzeba podjąć decyzję co do tego, czy powinni lub nie, uczestniczyć faktycznie 
w takich kursach specjalnych, należy dokładnie rozważyć pożytek danego kursu 
w ogólnym kontekście ich formacji, jakość oraz ekumenicznego ducha danego profe
sora, poziom wcześniejszego przygotowania samych studentów, ich dojrzałość ducho
wą i psychiczną. Im bardziej wykłady lub kursy zbliżają się w swej tematyce do 
zagadnień doktrynalnych, tym staranniej trzeba będzie oceniać ich odpowiedniość dla 
studentów. Formacja studentów oraz rozwój ich zmysłu ekumenicznego powinny 
dokonywać się stopniowo.

259 195. Na drugim i trzecim cyklu wydziałów oraz w seminariach duchownych, gdy
studenci otrzymali już formację podstawową, można zapraszać profesorów z innych 
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych do przeprowadzania wykładów na temat doktry
nalnych stanowisk Kościołów i Wspólnot, jakie reprezentują, aby uzupełnić tą drogą 
formację ekumeniczną, otrzymywaną aktualnie przez studentów od ich katolickich 
profesorów. Ci (obcy) profesorowie będą mogli prowadzić także kursy natury tech-

177 Por. wyżej. n. 70 i SJCH, List okólny do biskupów na temat nauczania ekumenicznego, n. 6, SI, 
1986, n. 62, s. 214.

178 Por. n. 35, 5-6.
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nicznej, jak na przykład kurs języków, komunikacji społecznej, socjologii religii itd. 
Ustalając normy regulujące tę kwestię, Konferencje Episkopatu i Synody Wschodnich 
Kościołów Katolickich uwzględnią stopień rozwoju ruchu ekumenicznego w swoim 
kraju oraz stan relacji istniejących między katolikami a innymi Kościołami i Wspól
notami eklezjalnymi179. Sprecyzują zwłaszcza sposób, w jaki należy stosować 
w ich regionie katolickie kryteria dotyczące kwalifikacji profesorów, okresu ich 
nauczania oraz ich odpowiedzialności za treść kursów180. Podadzą także wskazania 
dotyczące sposobu zintegrowania nauki otrzymanej przez studentów katolickich pod
czas tych kursów z całością ich programu. Profesorów zapraszanych określi się 
mianem „zapraszanych wykładowców”. Jeżeli okaże się to konieczne, instytucje 
katolickie będą organizowały seminaria lub kursy, mające na celu włączenie we 
właściwy kontekst nauki podawanej przez wykładowców z innych Kościołów lub 
Wspólnot eklezjalnych. Profesorowie katoliccy z kolei, zapraszani w podobnych 
okolicznościach do prowadzenia wykładów w seminariach lub teologicznych szkołach 
innych Kościołów, podporządkują się chętnie tym samym warunkom. Taka wymiana 
profesorów, która szanuje w pełni interesy każdego Kościoła co do podstawowej 
formacji teologicznej jego członków, zwłaszcza zaś tych, którzy mają się stać jego 
szafarzami, jest skuteczną formą współpracy ekumenicznej i daje odpowiednie wspól
ne świadectwo o chrześcijańskim zaangażowaniu się w autentyczne nauczanie w Koś
ciele Chrystusowym.

W instytutach wyższych i w badaniach teologicznych
196. Pole współpracy ekumenicznej otwiera się o wiele szerzej dla tych, którzy 

poświęcają się badaniom teologicznym, jak też dla tych, co nauczają na wyższym 
poziomie od poziomu seminaryjnego czy też cyklu drugiego (instytucjonalnego). 
Dojrzałość uczestników (badaczy, profesorów, studentów) oraz odbyte już wyższe 
studia nad wiarą i teologią własnego Kościoła przydają ich współpracy szczególnej 
pewności i bogactwa, jakich nie można oczekiwać od tych, którzy dopiero co rozpo
częli swą formację w ramach cyklu drugiego lub też w seminarium duchownym.

197. Na poziomie studiów wyższych współpracę zapewniają eksperci, którzy 
wymieniają nawzajem i dzielą się swymi badaniami z ekspertami z innych Kościołów 
i Wspólnot eklezjalnych. Współpracę taką praktykują grupy ekumeniczne i stowarzy
szenia ekspertów wyznaczonych do tego celu. Zapewniają ją, w sposób szczególny, 
różne kategorie odniesień, jakie zaistniały już między należącymi do różnych Kościo
łów instytucjami mającymi na celu studium teologii. Tego rodzaju relacje i współpra
ca, do jakiej te relacje prowadzą, mogą się przyczynić do nadania ekumenicznego 
charakteru całej pracy uczestniczących w tym instytucji. Mogą one dojść do wymiany 
personelu, do wspólnego korzystania z bibliotek, kursów, pomieszczeń i innych 
zasobów dla tym większej korzyści badaczy, profesorów i studentów.

260
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179 Por. SJCH, List okólny..., n. lOa
180 Por. tamże.
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262 198. Współpraca ekumeniczna jest szczególnie zalecana w interesie samych insty
tutów tworzonych, w ramach istniejących już wydziałów teologicznych, celem badań 
i specjalistycznej formacji w zakresie teologii ekumenicznej, jak też w celu pastoral
nego realizowania ekumenizmu; wskazana jest również dla instytutów niezależnych, 
tworzonych w tym samym celu. Chociaż te ostatnie mogą należeć do Kościołów 
partykularnych lub do Wspólnot eklezjalnych, staną się one o wiele bardziej skutecz
ne, jeśli będą czynnie współpracowały z podobnymi instytucjami należącymi do 
innych Kościołów. Z ekumenicznego punktu widzenia byłoby rzeczą pożyteczną, 
gdyby instytuty ekumeniczne miały członków z innych Kościołów lub Wspólnot 
eklezjalnych w swym ciele profesorskim i pośród swoich studentów.

263 199. Tworzenie i administrowanie tymi instytutami i strukturami mającymi na
celu współpracę ekumeniczną w studium teologii powinno być w zasadzie powierzo
ne tym, którzy kierują omawianymi instytucjami, oraz tym, którzy w nich pracują
-  ciesząc się w pełni prawowitą wolnością akademicką. Ich skuteczność ekumeniczna 
domaga się tego, by działali w ścisłym odniesieniu do władz Kościołów i Wspólnot 
eklezjalnych, do których przynależą ich członkowie. Jeżeli instytut zaangażowany 
w takie struktury współpracy należy do wydziału teologicznego, przynależącego do 
Kościoła katolickiego, bądź też został ustanowiony przez Kościół jako instytucja 
oddzielna, mająca własne władze, jego odniesienie do władz Kościoła w działalności 
ekumenicznej zostanie określone w artykułach umowy o współpracę.

264 200. Instytuty międzywyznaniowe, tworzone i administrowane wspólnie przez
niektóre Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, są szczególnie skuteczne w omawianiu 
zagadnień interesujących wszystkich chrześcijan. Wspólne studia takich problemów, 
jak praca misyjna, relacje z religiami niechrześcijańskimi, ateizm i niewiara, posługi
wanie się środkami komunikacji społecznej, architektura i sztuka sakralna, w dziedzi
nie teologii natomiast wyjaśnianie Pisma św., historia zbawienia i teologia pastoralna
-  wszystkie te studia przyczynią się do rozwiązania problemów i do przyjęcia pro
gramów dostosowanych w taki sposób, że może on dopomóc do postępu jedności 
chrześcijan. Odpowiedzialność tych instytutów wobec władz odnośnych Kościołów 
i Wspólnot eklezjalnych powinno się jasno określić w ich statutach.

265 201. Zrzeszenia lub instytuty mogą być tworzone dla wspólnego studium zagad
nień teologicznych i duszpasterskich, realizowanego przez szafarzy różnych Kościo
łów i Wspólnot eklezjalnych. Pod kierunkiem i z pomocą ekspertów z różnych dzie
dzin szafarze ci omawiają i analizują wspólnie aspekty teoretyczne i praktyczne 
swego posługiwania w łonie własnych wspólnot, w jego ekumenicznym wymiarze 
i w jego wkładzie do wspólnego świadectwa chrześcijańskiego.

266 202. Pole studium i badań w instytutach działalności i współpracy ekumenicznej
może się rozszerzyć na całą rzeczywistość ekumeniczną albo też ograniczyć do 
szczególnych problemów, które studiuje się dogłębnie. Jeżeli instytuty specjalizują 
się w studium dyscypliny ekumenizmu (tradycja prawosławna, protestantyzm, Wspól
nota anglikańska, jak też różne problemy wzmiankowane w n. 2 0 0 ), ważne jest, by 
mogły omawiać tę dyscyplinę w kontekście całego ruchu ekumenicznego i wszystkich 
innych problemów wiążących się z tą kwestią.
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203. Zachęca się instytuty katolickie do tego, by stawały się członkami stowarzy- 267 
szeń ekumenicznych, mających na celu popieranie poziomu nauczania teologicznego, 
zapewnienie lepszej formacji tym, którzy się przygotowują do posługiwania duszpas
terskiego, oraz lepszej współpracy między instytucjami nauczania wyższego. Niech 
będą również otwarte na propozycje podawane obecnie tak często przez władze 
niekonfesyjnych uniwersytetów publicznych, aby się zespolić, celem studiowania 
religii, z różnymi instytucjami, które do nich już należą. Przynależność do tych 
stowarzyszeń ekumenicznych i udział w nauczaniu instytutów zrzeszonych powinny 
jednak uszanować prawowitą autonomię instytutów katolickich w dziedzinie progra
mu studiów, doktrynalnej treści przedmiotów nauczanych oraz duchowej i kapłańskiej 
formacji studentów przygotowujących się do święceń.

Współpraca duszpasterska w szczególnych sytuacjach
204. O ile każdy Kościół i Wspólnota eklezjalna zajmuje się duszpasterską troską 268

o swych własnych członków, a budowany jest w sposób niezastąpiony przez szafarzy 
własnych wspólnot lokalnych, to istnieją przecież sytuacje, w których religijnej po
trzebie można by było zaradzić o wiele bardziej skutecznie, gdyby wyświęceni dusz
pasterze lub współpracownicy świeccy różnych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych 
pracowali wspólnie. Taki rodzaj współpracy ekumenicznej może być z powodzeniem 
praktykowany w duszpasterstwie szpitali, więzień, wojska, uniwersytetów, wielkich 
kompleksów przemysłowych. Jest on także owocny w uskutecznianiu obecności 
chrześcijańskiej w świecie środków komunikacji społecznej. Należałoby bardzo sta
rannie koordynować te specyficzne posługiwania ekumeniczne z lokalnymi struktura
mi duszpasterskimi każdego Kościoła i Wspólnoty eklezjalnej. Urzeczywistnia się to
0 wiele łatwiej, jeżeli struktury te są nacechowane duchem ekumenicznym i prakty
kują współpracę ekumeniczną z odpowiednimi jednostkami lokalnymi innych Kościo
łów i Wspólnot eklezjalnych. Posługa liturgiczna, zwłaszcza związana z Eucharystią
1 innymi sakramentami, jest w takich sytuacjach współpracy zapewniona zgodnie 
z normami, jakie każdy Kościół lub Wspólnota eklezjalna ustala dla swych członków; 
dla katolików podaje je rozdział IV tegoż Dyrektorium.

Współpraca w działalności misyjnej
205. Wspólne świadectwo dawane poprzez wszelkie formy współpracy ekumenicz- 269 

nej jest już samo w sobie misyjne. Ruch ekumeniczny szedł w rzeczy samej w parze
z nowym odkryciem przez wiele wspólnot misyjnej natury Kościoła. Ekumeniczna 
współpraca ukazuje światu, że ci, którzy wierzą w Chrystusa i żyją Jego duchem, 
stawszy się dziećmi Boga, który jest Ojcem wszystkich, mogą się starać przezwycię
żać, z odwagą i nadzieją, ludzkie podziały nawet w dziedzinach tak delikatnych, jak 
wiara i praktyka religijna. Podziały istniejące między chrześcijanami są z pewnością 
poważną przeszkodą w owocnym głoszeniu Ewangelii181. Jednak wysiłki podjęte 
w celu ich przezwyciężenia czynią wiele dla zrekompensowania zgorszenia i uwiary-

181 Por. DE 1
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godnienia chrześcijan głoszących, że Chrystus jest Tym, w którym wszystkie osoby 
i rzeczy zespalają się w jedność:

„Ponieważ jesteśmy głosicielami Ewangelii, dlatego powinniśmy wobec wiernych 
Chrystusa przedstawiać się nie jak ludzie skłóceni i niezgodni wobec kontrowersji, 
które żadną miarą nie budują, ale jako ludzie mocni w wierze, którzy pomimo niepo
rozumień tu i ówdzie powstających, umieją spotykać się razem celem wspólnego 
szczerego i rzeczowego badania prawdy. Tak jest: los ewangelizacji łączy się ze 
świadectwem jedności, dawanym przez Kościół. Stąd bierze się powaga obowiązku, 
ale także pociecha”182.

270 206. Ekumeniczne świadectwo może być dawane w samej działalności misyjnej.
Dla katolików podstawą współpracy ekumenicznej z innymi chrześcijanami na mi
sjach są: „chrzest i wspólne nam z nimi dziedzictwo wiary”183. Inne Kościoły 
i Wspólnoty eklezjalne, które prowadzą wiernych do wiary w Chrystusa Zbawiciela 
i do chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego prowadzą do ich rzeczywistej, 
choć niedoskonałej, komunii, jaka istnieje między nimi a Kościołem katolickim. 
Katolicy chcieliby bardzo, by ci wszyscy, którzy są powołani do wiary chrześcijań
skiej, zespolili się z nimi w tej pełni komunii, jaka -  zgodnie z ich wiarą -  istnieje 
w Kościele katolickim; niemniej uznają, że z Opatrzności Bożej niektórzy spędzą 
całe swoje życie chrześcijańskie w Kościołach lub Wspólnotach eklezjalnych, nie 
zapewniających im tej pełnej komunii. Będą więc się starali szanować żywą wiarę 
innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, które głoszą Ewangelię, i będą się cie
szyli z tego, że łaska Boża działa wśród nich.

271 207. Katolicy mogą się wiązać z innymi Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi
-  o ile nie ma tam nic sekciarskiego lub świadomie antykatolickiego w ich pracy 
ewangelizacyjnej |§ w organizacjach i programach przyczyniających się do wspólnego 
podtrzymania działalności misyjnej wszystkich zaangażowanych Kościołów. Jednym 
z konkretnych celów takiej współpracy będzie zapewnienie, że czynniki ludzkie, 
kulturalne i polityczne, które występowały w pierwotnych podziałach między Kościo
łami i naznaczały historyczną tradycję podziału, nie są przenoszone w miejsca, gdzie 
głosi się Ewangelię i zakłada Kościoły. Ci, których Stowarzyszenia Misyjne posyłają 
do niesienia pomocy w zakładaniu i wzroście nowych Kościołów, niech będą szcze
gólnie wyczuleni na tę potrzebę. Biskupi powinni zwracać na to szczególną uwagę. 
Do biskupów należy bowiem określanie, czy jest rzeczą konieczną kłaść szczególny 
nacisk na pewne punkty doktryny lub moralności, w których katolicy różnią się od 
innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, te ostatnie natomiast mogą uznać za 
konieczne takie samo postępowanie w stosunku do katolicyzmu. Mimo wszystko 
powinno się tego dokonywać nie w duchu agresywnym lub sekciarskim, lecz w mi
łości i wzajemnym poszanowaniu184. Nowo nawróconych na wiarę trzeba wycho
wywać starannie w duchu ekumenicznym, tak by „katolicy po bratersku współpraco-

182 EN 77.
183 Tamże.
184 Por. DM 6.
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wali z braćmi odłączonymi, według norm Dekretu o ekumenizmie, przez wspólne 
w danym razie wyznawanie wobec narodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz 
przez współpracę zarówno na polu społecznym i technicznym, jak też kulturalnym 
i religijnym, z wykluczeniem jednak wszelkiego pozoru indyferentyzmu i pomiesza
nia pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji”185.

208. Współpraca ekumeniczna jest szczególnie potrzebna na misjach wobec zde- 272 
chrystianizowanych mas naszego świata współczesnego. Zdolność do dawania wspól
nego świadectwa, przez chrześcijan jeszcze podzielonych, istotnym prawdom Ewan-

I C A
gelii , realizowana od zaraz, może być przemożnym zaproszeniem do ponownego 
szacunku dla wiary chrześcijańskiej w społeczeństwie zsekularyzowanym. Wspólna 
ocena różnych form ateizmu, sekularyzacji i materializmu, które są tak wyraźnie 
obecne w dzisiejszym świecie, jak też samo wspólne zajmowanie się nimi, może się 
okazać wielce pożyteczne dla misji chrześcijańskiej w świecie współczesnym.

209. Trzeba przyznać szczególne miejsce współpracy między członkami różnych 273 
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych w refleksji, która jest wciąż bardzo potrzebna,
nad sensem misji chrześcijańskiej, nad sposobem prowadzenia dialogu o zbawieniu 
z członkami innych religii, jak też nad ogólną kwestią relacji między głoszeniem 
Ewangelii Chrystusowej a kulturami i formami myślenia świata współczesnego.

Współpraca ekumeniczna w dialogu z innymi religiami
210. W świecie dzisiejszym kontakty między chrześcijanami a osobami z innych 274 

religii stają się coraz częstsze. Kontakty te różnią się radykalnie od kontaktów mię
dzy Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi, które mają na celu odbudowanie jedno
ści zamierzonej przez Chrystusa wśród wszystkich Jego uczniów, a które określa się 
słusznie mianem ekumenicznych. W praktyce jednak te ostatnie wpływają głęboko
na tamte, które ze swej strony nie pozostają bez wpływu na relacje ekumeniczne, 
dzięki którym chrześcijanie mogą pogłębić istniejący już między nimi stopień komu
nii. Kontakty te stanowią więc ważną część składową współpracy ekumenicznej. 
Sprawdza się to w szczególny sposób w tym, co się czyni dla rozwoju tych uprzywi
lejowanych relacji religijnych, jakie chrześcijanie mają z narodem żydowskim.

Dla katolików dyrektywy dotyczące ich odniesień do żydów podaje Komisja dla 
religijnych relacji z judaizmem, wytyczne zaś co do ich relacji z członkami innych 
religii -  papieska Rada dla dialogu międzyreligijnego. Nawiązując religijne relacje 
z żydami, a także w swych odniesieniach do członków innych religii, katolicy mogą 
zgodnie z odpowiednimi dyrektywami, znaleźć wiele okazji do współpracy z członka
mi innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych. Istnieje wiele dziedzin, w których 
chrześcijanie mogą współpracować ze sobą, prowadząc dialog i wspólne działania 
z żydami, jak na przykład walcząc wspólnie z antysemityzmem, fanatyzmem religij
nym i sekciarstwem. Współpraca z innymi wierzącymi może zmierzać do uwypukle
nia religijnych aspektów problemów sprawiedliwości i pokoju, do podtrzymania życia

185 Tamże, 15.
186 Por. RH 11.
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rodzinnego, szacunku dla wspólnot mniejszościowych, ale współpraca ta może mieć 
także na uwadze liczne i nowe kwestie dzisiejszej doby. W takich międzyreligijnych 
kontaktach chrześcijanie mogą razem się odwoływać do swych wspólnych źródeł 
biblijnych i teologicznych, przyczyniając się tą drogą do wnoszenia wizji chrześcijań
skiej w ten szeroki kontekst, w sposób popierający równocześnie jedność chrześcijan.

Współpraca ekumeniczna w życiu społecznym i kulturalnym
275 211. Kościół katolicki uważa, że współpraca ekumeniczna w życiu społecznym

i kulturalnym stanowi ważny aspekt pracy na rzecz jedności. Dekret o ekumenizmie 
stwierdza, że taka współpraca wyraża jasno więź, jaka zespala wszystkich ochrzczo
nych187. Dlatego zachęca do niej oraz podaje bardzo konkretne formy tej współ
pracy:

„Współpraca ta, zapoczątkowana już wśród pokaźnej liczby narodów, musi się 
coraz więcej udoskonalać w tych zwłaszcza krajach, które znajdują się na drodze 
rozwoju społecznego i technicznego, a to przez docenianie godności osoby ludzkiej, 
popieranie dobra pokoju, stosowanie Ewangelii do życia społecznego, rozwój wiedzy 
i sztuki w duchu chrześcijańskim czy też stosowanie wszelkich środków zaradczych 
przeciw niedostatkom naszego wieku, takim jak głód i klęski, analfabetyzm i nędza, 
brak mieszkań i nierówny podział dóbr”188.

276 212. Zasadą generalną jest to, że współpracę ekumeniczną w życiu społecznym
i kulturalnym powinno się realizować w ogólnym kontekście poszukiwania jedności 
chrześcijan. Jeśli bowiem nie wiąże się jej z innymi formami ekumenizmu, a zwła
szcza z modlitwą i udziałem w dobrach duchowych, może ona zmieszać się łatwo 
z interesami ideologicznymi lub też czysto politycznymi i stać się w ten sposób 
przeszkodą na drodze do jedności. Podobnie jak wszystkie inne formy ekumenizmu, 
wymaga ona bacznej czujności biskupa miejsca lub Synodu Katolickich Kościołów 
Wschodnich, bądź Konferencji Episkopatu.

277 213. Przez tę współpracę wszyscy wierzący w Chrystusa mogą łatwo się nauczyć
lepszego poznawania siebie nawzajem, odnoszenia się do siebie już z góry z szacun
kiem oraz do przygotowywania drogi do jedności chrześcijan189. Przy wielu okaz
jach Papież Jan Paweł II podkreślał zaangażowanie Kościoła katolickiego we współ
pracę ekumeniczną190. To samo zostało wyrażone we wspólnej deklaracji kardynała 
Jana Willebrandsa i dr. Filipa Pottera, sekretarza generalnego Światowej Rady Koś
ciołów, z okazji wizyty Ojca Świętego w centrum Światowej Rady w Genewie 
w 1984 r . 191 W tej to właśnie perspektywie Dyrektorium ekumeniczne podaje kilka

187 Por. DE 12.
188 Tamże.
189 Por. tamże.
190 Przemówienie do Kurii Rzymskiej z 28 czerwca 1985, A AS 1985, 1148-1159. Por. także Sollicitu- 

do rei socialis, 32.
191 Por. SJCH, SI, n. 55, s. 46-48.
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przykładów współpracy na różnych płaszczyznach, nie uważając przy tym żadną 
miarą ich za wyczerpujące192.

a) Współpraca we wspólnym badaniu kwestii społecznych i etycznych
214. Regionalne lub narodowe Konferencje Episkopatu, we współpracy z innymi 

Kościołami i Wspólnotami eklezjalnymi, a także z Radami Kościołów, mogłyby 
powoływać do życia grupy mające dać wspólny wyraz podstawowym, ludzkim 
i chrześcijańskim, wartościom. Tego rodzaju rozpoznanie, dokonane wspólnie, mogło
by się przyczynić do dostarczenia ważnego punktu wyjścia do ekumenicznego zgłę
biania problemów natury społecznej i etycznej; rozwijałoby też moralno-społeczny 
wymiar tej cząstkowej komunii, jaka jest już udziałem chrześcijan różnych Kościo
łów i Wspólnot eklezjalnych.

Celem tego rodzaju wspólnych studiów jest promocja kultury chrześcijańskiej, 
„cywilizacji miłości” -  tego humanizmu chrześcijańskiego, o jakim papieże Paweł VI 
i Jan Paweł II tak często mówili. Chcąc zbudować taką kulturę, powinniśmy jasno 
określić konstytuujące ją  wartości, jak też to, co jej zagraża. W konsekwencji jasne 
jest, że studium tego rodzaju doprowadzi na przykład do uznania wartości życia, 
sensu pracy ludzkiej, zagadnień sprawiedliwości i pokoju, wolności religijnej, praw 
człowieka i prawa do ziemi. Powinno ono także położyć nacisk na czynniki zagraża
jące w społeczeństwie wartościom podstawowym, jak ubóstwo, rasizm, nadmierna 
konsumpcja, terroryzm, a także to wszystko, co zagraża życiu ludzkiemu na jakim
kolwiek etapie jego rozwoju. Długa tradycja społecznego nauczania Kościoła katolic
kiego może dostarczyć wielu wskazań i inspiracji dla tego rodzaju współpracy.

b) Współpraca w dziedzinie rozwoju potrzeb ludzkich i ochrony stworzenia
215. Istnieje wewnętrzna więź między rozwojem, potrzebami ludzkimi a ochroną 

stworzenia. Doświadczenie nauczyło nas, że rozwój odpowiadający potrzebom ludz
kim nie może wykorzystywać czy nadużywać zasobów naturalnych bez poważnych 
następstw. Odpowiedzialna troska o stworzenie, które odznacza się jako takie szcze
gólną godnością, została powierzona przez samego Stwórcę wszystkim ludom jako 
stróżom stworzenia193. Zachęca się katolików do udziału, na różnych płaszczyz
nach, we wspólnych inicjatywach mających na celu studium i działania dotyczące 
problemów zagrażających godności stworzenia, a także całej rasie ludzkiej. Innym 
przedmiotem takiego studium i działania mogłyby być na przykład niektóre formy 
szybkiej industrializacji i niekontrolowanej technologii, powodujące zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego i mające poważne następstwa, gdy chodzi o równowagę 
ekologiczną, jak choćby wyniszczenie lasów, próby jądrowe, bezsensowne lub złe 
wykorzystywanie zasobów naturalnych, dających lub nie dających się odtworzyć. 
Ważnym aspektem wspólnego działania w tej dziedzinie jest nauczenie ludzi właści-

278
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192 Współpraca ekumeniczna..., 3.
193 Por. RH 8, 15, 16; SRS 26, 34
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wego korzystania z tych zasobów, jak też planowego ich używania oraz ochrony 
stworzenia.

Dziedzina rozwoju, będąca ze swej istoty odpowiedzią na potrzeby człowieka, 
nastręcza wiele możliwości współpracy między Kościołem katolickim a innymi Koś
ciołami i Wspólnotami eklezjalnymi na płaszczyźnie regionalnej, narodowej i lokal
nej. Współpraca taka polegałaby m. in. na działaniach podejmowanych na rzecz 
społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, pokoju, promocji praw i godności kobiety 
oraz bardziej wyrównanego podziału zasobów. W tym sensie byłoby możliwe zapew
nienie wspólnego posługiwania ubogim, chorym, ludziom zepchniętym na margines, 
starszym i tym wszystkim, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwych „struktur 
grzechu”194. Współpracę w tej dziedzinie poleca się szczególnie tam, gdzie wystę
puje silna koncentracja ludności, powodująca poważne konsekwencje w zakresie 
mieszkań, pożywienia, wody, ubrania, higieny i środków medycznych. Ważnym 
aspektem współpracy w tej dziedzinie byłoby zajęcie się problemem emigrantów, 
uciekinierów i ofiar katastrof naturalnych. W przypadkach wielkiej konieczności na 
skalę światową Kościół katolicki zaleca oddanie do wspólnego użytkowania zasobów 
oraz służb -  razem z międzynarodowymi organizmami Kościołów, a to ze względu 
na skuteczność i koszta. Zachęca także do współpracy ekumenicznej z międzynarodo
wymi organizacjami, specjalizującymi się w tej dziedzinie.

c) Współpraca w dziedzinie medycyny
280 216. Cała dziedzina zdrowia stanowi bardzo ważny teren współpracy ekumenicz

nej. W niektórych krajach ekumeniczna współpraca Kościołów w programach zdro
wotnych jest życiowo niezbędna dla zapewnienia odpowiednich środków. Coraz 
częściej jednak współpraca w tej dziedzinie, czy to na polu badań, czy też samej 
troski o zdrowie, wywołuje pewne problemy związane ściśle z etyką lekarską, będące 
jednocześnie wyzwaniem i okazją do współpracy ekumenicznej. Wzmiankowany 
powyżej obowiązek ustalenia podstawowych wartości, stanowiących integralną część 
życia chrześcijańskiego, jest szczególnie pilny, gdy się weźmie pod uwagę gwałtow
ny rozwój takich dziedzin jak genetyka. W tym kontekście wskazania dokumentu 
z 1975 r. o „współpracy ekumenicznej” są szczególnie na czasie: „Zwłaszcza wtedy, 
gdy w grę wchodzą prawa moralne, należy jasno ukazywać doktrynalne stanowisko 
Kościoła katolickiego, a trudności, jakie mogą stąd wynikać dla współpracy ekume
nicznej, trzeba brać pod uwagę z całą uczciwością i lojalnością wobec nauczania 
katolickiego”195.

d) Współpraca w środkach masowego przekazu
281 217. W tej dziedzinie możliwa jest współpraca w zrozumieniu samej natury środ

ków współczesnych, a zwłaszcza tego wyzwania, jakie stawiają one dzisiejszym 
chrześcijanom. Współpraca mogłaby dotyczyć sposobów wprowadzenia zasad chrześ-

194 SRS 36.
195 Dz. cyt., 3 g.
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cijańskich w mass mediach, studium problemów istniejących w tej dziedzinie, jak też 
wychowania ludzi do krytycznego korzystania z mediów. Grupy międzywyznaniowe 
mogą się okazać szczególnie skuteczne w roli komitetów doradczych dla mediów 
publicznych, zwłaszcza gdy idzie o kwestie religijne; mogą być też szczególnie 
pożyteczne w tych krajach, gdzie większość telewidzów, słuchaczy lub czytelników 
przynależy do jednego Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej. „Okazje do tego rodzaju 
współpracy są niemal nieograniczone. Niektóre z nich są oczywiste: wspólne progra
my radiowe i telewizyjne; plany i pomoce wychowawcze, zwłaszcza dla rodziców 
i młodzieży; zgromadzenia i dyskusje profesjonalistów, które mogą mieć także wy
miar międzynarodowy; badawcza współpraca w mediach, zmierzająca zwłaszcza do 
przygotowania zawodowego i wychowania”196. Tam, gdzie istnieją już struktury 
międzywyznaniowe z pełnym udziałem katolików, należałoby je wzmocnić, zwłaszcza 
gdy chodzi o korzystanie z radia, telewizji, jak też w zakresie działalności publicys
tycznej i audiowizualnej. Trzeba również dążyć do tego, by każdy uczestniczący 
w tym organizm miał możność mówienia o własnej doktrynie i o swym konkretnym

• 197życiu .
218. Może być niekiedy rzeczą ważną podejmowanie wzajemnej współpracy bądź 

to przez udział katolickich pracowników mass mediów w inicjatywach innych Kościo
łów i Wspólnot eklezjalnych, bądź też przez udział odwrotny. Współpraca ekume
niczna mogłaby uwzględniać wymiany między międzynarodowymi Organizacjami 
katolickimi a organizacjami komunikacji innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych 
(jak na przykład w ramach obchodów światowego Dnia środków społecznego przeka
zu). Wspólne korzystanie z satelitów i kablowej sieci telewizyjnej mogłoby być 
dobrym przykładem współpracy ekumenicznej198. Jest rzeczą jasną, że tego rodzaju 
współpraca powinna się realizować na płaszczyźnie regionalnej, w porozumieniu 
z komisjami ekumenicznymi, a na płaszczyźnie międzynarodowej -  z Papieską Radą 
ds. Jedności Chrześcijan. Formacja katolickich działaczy w środkach masowego prze
kazu powinna uwzględniać poważne przygotowanie ekumeniczne.

Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II zatwierdził to Dyrektorium 25 marca 
1993 r. Potwierdził je swoją powagą i polecił opublikować.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Kardynał Edward Idris Cassidy
Przewodniczący

Biskup Pierre Duprey
Sekretarz

Tłum.: Lucjan Balter SAC
Sekretarz Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu 
Współpraca: Franciszek Mickiewicz SAC

196 Communio et progressio 99, AAS 1971, 593-656.
197 Współpraca ekumeniczna, 3f.
198 Kryteria współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej w środkach przekazu, l i i  14: „La Documen-

tation Catholique”, 1989, n. 1995, s. 1038-1039.
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PAPIESKA RADA DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej 
1998 r.

Druk: Pontificium Concilium ad Christianorum Unitatem Fovendam, The Ecumenical 
Dimension in the Formation o f those Engaged in Pastorał Work, Typis Vaticanis 1997, 
s. 7-32.

PRZEDMOWA

283 25 marca 1993 r. Jego Świątobliwość, Papież Jan Paweł II, zatwierdził poprawio
ną wersję Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu. 
Swoim autorytetem zaaprobował tekst oraz polecił go opublikować.

Jednym z podstawowych obszarów zainteresowań Dyrektorium jest formacja 
ekumeniczna w seminariach duchownych i na wydziałach teologicznych. W związku 
z tym zdecydowano, że Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, podczas swojej sesji 
plenarnej w 1995 r., powinna przeanalizować oraz wyjaśnić zasady i zalecenia zawar
te w Dyrektorium. W celu przygotowania dyskusji plenarnej podjęto konsultacje ze 
specjalistami prowadzącymi nauczanie różnych przedmiotów w ramach studiów semi
naryjnych oraz na wydziałach teologicznych. W efekcie przedstawiono projekty 
dwóch dokumentów: jeden dotyczył wymiaru ekumenicznego formacji osób zaanga
żowanych w pracę pastoralną, drugi zawierał treść specjalistycznego kursu w zakresie 
ekumenizmu.

Posiedzenie plenarne w 1995 roku poświęcone było w dużej mierze przedyskuto
waniu tych propozycji i sugestii w celu naniesienia poprawek. Biskupi wyraźnie 
zalecali wypracowanie jednego tekstu łączącego treści dwóch projektów. Pracę tę 
wykonano podczas sesji plenarnej i przygotowano tekst, który został poddany wnikli
wej analizie i ostatecznie zatwierdzony. Papieskiej Radzie zlecono przygotowanie 
tekstu do druku. Kongregacja Doktryny Wiary oraz Kongregacja do Spraw Wycho
wania Katolickiego włączyły się w przygotowanie niniejszego dokumentu.

Podczas specjalnej audiencji wieńczącej posiedzenie plenarne Ojciec Święty pod
kreślił znaczenie prac, które doprowadziły do zredagowania tego tekstu: „W sposób 
szczególny studiowaliście problem formacji ekumenicznej w seminariach i na wydzia
łach teologicznych, który to stanowi jedną z podstawowych trosk Dyrektorium. Ze
chcieliście to uczynić w sposób rzeczowy i nowoczesny, uwzględniając wymagania 
nauk pedagogicznych, których nie należy ograniczać jedynie do kursu informującego
o ruchu ekumenicznym. Mam nadzieję, że praktyczne wskazania, o których wspom
nieliście, pozwolą, by wymiar ekumeniczny stał się integralną częścią nauczania
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różnych dyscyplin, dzięki zastosowaniu metody interdyscyplinarnej i poprzez współ
pracę międzywyznaniową, o których mówi Dyrektorium ekumenicznejj§

Ojciec Święty dodał, że tego rodzaju formacja jest „istotnym wyzwaniem dla 
rozwoju badań ekumenicznych oraz ich promocji w instytucjach zajmujących się 
formacją oraz w życiu pastoralnym”.

W związku z powyższym prezentowany tekst jest dokumentem studyjnym, który 
porusza treści zawarte w Dyrektorium ekumenicznym oraz stara się je wyjaśnić. 
Skierowany jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za formację teologiczną i pa
storalną. Ma być pomocny w zapewnieniu odpowiedniej formacji ekumenicznej tym, 
którzy w przyszłości podejmą pracę pastoralną czy nauczanie teologii. W ten sposób 
będą oni mogli lepiej odpowiedzieć na to, czego wymaga życie Kościoła w naszych 
czasach.

Kardynał Edward Idris Cassidy
Przewodniczący
t  Pierre Dupprey 

biskup tytularny Thibaru
Sekretarz

WPROWADZENIE

1. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu obsta
je przy tym, aby wymiar ekumeniczny był w pełni obecny w różnych środkach i 
sposobach prowadzenia formacji pastoralnej1. Niniejszy dokument, opracowany przez 
Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan, jest skierowany do każdego biskupa, do 
Synodów Wschodnich Kościołów Katolickich, do Konferencji Episkopatów, a także 
do wszystkich osób odpowiedzialnych za formację pastoralną. Jego celem jest pomóc 
wyżej wymienionym wypełnić ich zadanie na poziomie lokalnym, krajowym i regio
nalnym2, w zgodzie z zasadami zawartymi w Dekrecie soborowym o ekumenizmie 
Unitatis redintegratio (1964), Dyrektorium (1993) oraz encyklice Ut unum sint 
(1995). Wskazówki zawarte w tym dokumencie podkreślają konieczność formacji 
ekumenicznej wszystkich wierzących w Chrystusa. Koncentrują się one szczególnie 
na tym, co jest niezbędne dla gruntownej formacji ekumenicznej osób przygotowują
cych się do pracy pastoralnej, niezależnie od tego czy osób wyświęconych czy nie, 
a zwłaszcza na zaleceniach, których realizacja zapewni wymiar ekumeniczny w ich 
studiach teologicznych. Celem tego dokumentu jest dokładniejsze wyjaśnienie tych
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1 Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących 
ekumenizmu (Dyrektorium), r. III, tłum. poi. L. Baker, „Communio”, 80 (1994), nr 2, s. 3-93.

2 Por. Dyrektorium, 55 i 72.
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treści, które zawarte są w Dyrektorium, zwłaszcza w III rozdziale. Dokument niniej
szy należy czytać łącznie z cytatami z Dyrektorium zawartymi w przypisach.

2. „O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak i 
ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, 
czy też w badaniach teologicznych i historycznych”3. Sobór Watykański II uczy nas, 
że przywrócenie pełnej, widzialnej jedności między chrześcijanami jest wolą Chrystu
sa i czymś istotnym w życiu Kościoła katolickiego. Jest zadaniem dla wszystkich, 
zarówno świeckich, jak i wyświęconych kapłanów: „Wszyscy wierni winni się anga
żować w popieranie wzrastającej wciąż komunii z innymi chrześcijanami”4. „Zaanga
żowanie ekumeniczne jest imperatywem chrześcijańskiego sumienia oświeconego 
przez wiarę i prowadzonego przez miłość”5. To wymaga od wszystkich przemiany 
serca i zaangażowania w odnowę Kościoła. W konsekwencji formacja w ekumeniz
mie jest sprawą zasadniczą dla tych wszystkich, którzy przygotowują się, aby służyć 
dziełu jedności. „Formacja ekumeniczna zmierza do tego, aby wszyscy chrześcijanie 
zostali ożywieni duchem ekumenicznym, niezależnie od tego, jaka jest ich misja 
i konkretna funkcja w świecie i w społeczeństwie”6. W związku z tym istnieje ko
nieczność zmiany postaw oraz zastosowania elastycznych metod, co przyczyni się do 
kształtowania ducha ekumenicznego.

A. POTRZEBA FORM ACJI EKUM ENICZNEJ DLA W SZYSTKICH W IERNYCH

285 3. W związku z tym, że formacja chrześcijańska jest niezbędna na wszystkich
poziomach i etapach życia chrześcijańskiego, koniecznym wydaje się przemyślenie 
w jaki sposób zapewnić wymiar ekumeniczny w różnych typach formacji. Jednocześ
nie jest czymś niezbędnym, aby ci, którzy spełniają ważne funkcje w prowadzeniu 
takiej formacji, sami otrzymali pogłębioną formację ekumeniczną. Należy pamiętać 
tutaj zwłaszcza o duchownych, członkach Instytutów życia konsekrowanego oraz 
Stowarzyszeń apostolskich, o katechetach i wszystkich bezpośrednio zaangażowanych 
w nauczanie religii oraz o osobach kierujących nowymi ruchami i wspólnotami koś
cielnymi.

4. Wśród zasadniczych środków formacji Dyrektorium wymienia słuchanie i stu
diowanie Słowa Bożego, przepowiadanie, katechezę, liturgię i życie duchowe. Każdy 
z tych środków, pojedynczo, jest niekompletny, jedynie razem przyczynią się do 
ukształtowania ducha ekumenicznego. Dyrektorium zawiera konkretne wskazania 
dotyczące stosowania wspomnianych środków formacji7.

3 d e  5.
4 Dyrektorium, 55.
5 UUS 8; por. także 6-9 oraz 15-16.
6 Dyrektorium, 58.
7 Por. tamże, 59-64.
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5. Podobnie, uwagę należy poświęcić wymaganiom stawianym różnym środowis
kom, wspomnianym przez Dyrektorium, w których ma miejsce formacja. Chodzi 
mianowicie o rodzinę, parafię, szkołę, różne ruchy, stowarzyszenia i grupy8. Na 
przykład Dyrektorium zaleca, aby nauczanie religii we wszystkich szkołach i na 
różnych poziomach posiadało wymiar ekumeniczny oraz jego celem było ukształto
wanie serc i ducha młodych ludzi, ich postaw ludzkich i religijnych, aby ułatwić 
poszukiwania jedności wśród chrześcijan9.

B. FORMACJA EKUMENICZNA STUDENTÓW TEOLOGII,
SEMINARZYSTÓW I PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW NA NIWIE PASTORALNEJ

6 . Poniższe sugestie są przede wszystkim zachętą do pogłębienia formacji ekume- 286 
nicznej kandydatów do kapłaństwa i studentów teologii w czasie ich studiów semina
ryjnych bądź teologicznych. Dyrektorium wyjaśnia jednocześnie, że te same zasady 
winny być zastosowane wobec innych osób zaangażowanych w pracę pastoralną10.

7. „Relacje ekumeniczne są rzeczywistością złożoną i delikatną, wymagają stu
diów i dialogu teologicznego, braterskich relacji i kontaktów, modlitwy i praktycznej 
współpracy. Jesteśmy wezwani do pracy na tych wszystkich płaszczyznach. Ograni
czenie się do jednej tylko z nich, kosztem pominięcia innych, nie przyniesie żadnych 
rezultatów. Musimy zawsze pamiętać o tej globalnej wizji ekumenicznej działalności, 
kiedy przedstawiamy i wyjaśniamy nasze zaangażowanie”11. Stąd też wydaje się 
pożyteczne rozważenie kilku ważnych spraw dotyczących formacji, a które są istotne 
w tego rodzaju pracy:

a) W związku z tym, że formacja ekumeniczna jest wielopoziomowa, przygotowu
jąca do pracy wspomnianej powyżej, powinna nie tylko przekazywać wiedzę w 
postaci informacji, lecz również dostarczać motywacji do ekumenicznego nawrócenia 
i zaangażowania oraz je pobudzać. Formacja ekumeniczna powinna także wzmacniać 
ducha wiary, który uznaje, że ekumenizm „przekracza ludzkie siły i zdolności”12.

b) Dyrektorium mówi o potrzebie pedagogii dostosowanej do „konkretnych sytua
cji życiowych danych osób i grup”13. Należy więc zastosować właściwe metody
zarówno indukcyjne, jak i dedukcyjne.

c) Chociaż formacja doktrynalna zajmuje centralne miejsce w formacji ekumenicz
nej, to zagadnienia duchowe, pastoralne i etyczne również powinny znaleźć w niej 
miejsce.

8 Por. tamże, 65-69.
9 Por. tamże, 68.
10 Por. tamże, 83.
11 J a n  P a w e ł  II, Przemówienie podczas spotkania plenarnego Papieskiej Komisji do Spraw 

Jedności Chrześcijan (1 luty 1991), SI 1991, nr 78(111-1 V), s. 140.
12 DE 24.
13 Dyrektorium, 56.
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d) Formacja doktrynalna w ramach ekumenizmu powinna uwzględniać kontekst, 
w jakim się ona dokonuje. Na szczególną uwagę zasługują sytuacje ekumeniczne 
i wymagania pastoralne charakterystyczne dla danego kraju czy regionu14.

8 . Modele, struktury i rozmiary programów studiów teologicznych adresowanych 
do studentów znacznie się różnią w poszczególnych krajach. Dlatego też niech wy
działy teologiczne, seminaria, nowicjaty zgromadzeń zakonnych oraz inne instytuty 
pastoralne, teologiczne bądź katechetyczne postępują według swoich własnych możli
wości i spełniają swoje zadania. Nie jest pożądany ani też wykonalny zamiar stwo
rzenia jednego projektu, który dałoby się zastosować w każdym programie formacyj
nym. Dalsze dwa rozdziały niniejszego dokumentu zawierają ważne wskazówki na 
temat wdrożenia wymagań Dyrektorium, dotyczących wymiaru ekumenicznego w 
nauczaniu każdej dyscypliny teologicznej oraz specjalistycznego kursu w zakresie 
ekumenizmu.

I. WARUNKI KONIECZNE DLA ZAPEWNIENIA
WYMIARU EKUMENICZNEGO 

WE WSZYSTKICH OBSZARACH FORMACJI TEOLOGICZNEJ

287 9 . Ekumenizm winien być całkowicie włączony w formację teologiczną osób
angażowanych do pracy pastoralnej po to, by pomóc im zdobyć „postawę autentycz
nie ekumeniczną”15. Dyrektorium domaga się wprowadzającego wykładu na temat 
ekumenizmu16. Oprócz tego, i co jest bardziej istotne, Dyrektorium zawiera nowy 
wymóg: refleksja i planowanie ma towarzyszyć każdej wykładanej dyscyplinie, aby 
upewnić się, że wymiar ekumeniczny przenika każdy nauczany przedmiot17. Dyrek
torium wymienia kilka kluczowych elementów, które mogą pomóc osiągnąć ten cel 
oraz formułuje wskazówki na temat podstaw ekumenicznej metodologii. Obecny 
rozdział podejmuje te kwestie.

A. KLUCZOWE ELEMENTY ZAPEWNIAJĄCE WYMIAR EKUMENICZNY
KAŻDEJ DYSCYPLINY TEOLOGICZNEJ

288 10. Dyrektorium zwraca się z prośbą do Synodów Wschodnich Kościołów Katolic
kich oraz do Konferencji Episkopatów, aby zadbały o to, by programy studiów 
uwzględniały ekumeniczny wymiar każdego nauczanego przedmiotu18. Życie w wie
rze oraz modlitwa pod wpływem Ducha Świętego prowadzą do ukształtowania posta-

14 Por. tamże, 82.
15 Por. tamże, 70.
16 Por. tamże, 79-81; zob. także rozdz. II tego dokumentu.
17 Por. tamże, 72-78, 83-84.
18 Por. tamże, 72.
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wy, w jakiej winien być poruszony każdy z tematów, a mianowicie w umiłowaniu 
prawdy, któremu towarzyszy duch miłości i pokory19. Taka postawa, odwołująca 
się do metod prawdziwego dialogu, stanowi właściwy kontekst, w którym wskazane 
przez Dyrektorium kluczowe elementy powinny być przemyślane i zintegrowane z 
każdym przedmiotem, ażeby zapewnić im konieczny wymiar ekumeniczny. Są to 
następujące elementy20:

1) hermeneutyka;
2 ) „hierarchia prawd”;
3) owoce dialogu ekumenicznego.
111 (1) h e r m e n e u t y k a  jest koniecznym narzędziem refleksji ekumenicznej, jeśli 289 

studenci mają się nauczyć odróżniać „depozyt wiary” od sposobu formułowania 
prawd wiary21. Hermeneutykę rozumiemy tutaj jako sztukę poprawnej interpretacji 
i poprawnego przekazywania prawd zawartych w Piśmie św. oraz w dokumentach 
Kościoła: w tekstach liturgicznych, postanowieniach soborowych, pismach Ojców 
i Doktorów Kościoła oraz w innych dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, 
jak również w tekstach ekumenicznych. Co więcej, dialog ekumeniczny, który skłania 
uczestniczące w nim strony do wzajemnych pytań, do wzajemnego zrozumienia oraz 
do wzajemnego wyjaśnienia zajmowanych pozycji, może pomóc określić czy różne 
sformułowania teologiczne są raczej komplementarne aniżeli sprzeczne i dzięki temu 
poszukiwać określeń wiary22, które znalazłyby wzajemne zrozumienie i akceptację.
W ten sposób może powstać wspólny język ekumeniczny.

12. (2) Według Dekretu o ekumenizmie h ie r a r c h ia  p r a w d  stanowi kryterium, 290 
które obowiązuje katolików, kiedy wyjaśniają lub porównują różne doktryny23. Ka
tolickie rozumienie „hierarchii prawd” zostało wyjaśnione w kilku dokumentach 
posoborowych24. Temat ten był również przedmiotem dialogu ekumenicznego25. 
„Hierarchia prawd” może również służyć jako kryterium formacji doktrynalnej
w Kościele, a także może być zastosowana do takich dziedzin, jak życie wewnętrzne
i pobożność ludowa.

13. (3) OWOCE DIALOGÓW26 winny być przedstawione w sposób ogólny, a każdy 291 
z odpowiedzialnych za nauczanie starannie oceni te wyniki dialogów, które dotyczą

19 Por. DE 11, 24; UUS 36; Dyrektorium, 180.
20 Por. Dyrektorium, 74, 75, 78, 181-182.
21 Por. tamże, 181; zob. także 74, 76 oraz UUS 38 i 81.
22 Por. UUS 38; Dyrektorium, 74 oraz DE 17.
23 Por. DE 11. .
24 Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, Refleksje i wskazania odnośnie do dialogu ekumenicznego. Do

kument roboczy do dyspozycji władz kościelnych celem konkretnego zastosowania „Dekretu o ekumeniz
mie", [w:] Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu. Lublin 1982, s. 149-162. Por. 
także Kongregacja Doktryny Wiary, Deklaracja „Mysterium ecclesiae” o doktrynie katolickiej dotyczącej 
Kościoła w obliczu zagrożenia współczesnymi błędami (ME), 4; por. Dyrektorium, 75 oraz UUS 37.

25 Np. Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Szósty 
Oficjalny Raport oraz Aneks B: Pojęcie 1hierarchia prawd|  -  interpretacja ekumeniczna, SiDE 1992, 
nr 2, s. 47-68, 85-93.

26 Por. Dyrektorium, 178-182.
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materiału przez niego nauczanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na znajdujące 
się w uzgodnionych dokumentach rozróżnienia terminologiczne, takie jak: „rozbież
ności” i „zbieżności”, „częściowe uzgodnienie”, „konsensus”, „pełne uzgodnienie”. 
Tego typu ocena, poprzez sprzyjanie nowym intuicjom, może wspomóc proces recep
cji, którym kieruje oficjalny Urząd Nauczycielski Kościoła i na którym spoczywa 
odpowiedzialność za ostateczną ocenę ekumenicznych uzgodnień. Nowe intuicje, 
jakie zostają wówczas przyjęte, „wchodzą w życie Kościoła i odnawiają w pewnym 
sensie to, co przyczynia się do pojednania z innymi Kościołami i Wspólnotami eklez
jalnymi”27. To z kolei może pomóc dokonać „poważnego rozrachunku”, zalecanego 
przez encyklikę Ut unum sint całemu Ludowi Bożemu, albowiem rezultaty dialogów 
„nie mogą pozostać tylko stwierdzeniem komisji bilateralnych, lecz powinny stać się 
wspólnym dziedzictwem”28.

14. W nauczaniu każdej z dyscyplin należałoby zwrócić szczególną uwagę na 
jeszcze inne czynniki, które nie będąc ze swej natury ściśle teologicznymi, mają 
poważne konsekwencje ekumeniczne. Są to na przykład czynniki wypływające z 
kultury i historii.

15. Dyrektorium daje wskazówki w jaki sposób ten wymiar ekumeniczny można 
uwydatnić w różnych przypadkach29. Bardziej szczegółowe rozwiązania pozostawio
no refleksji osób bezpośrednio zaangażowanych w nauczanie konkretnych przedmio
tów, gdyż będą one w stanie powiązać to, co jest wymagane w ich obszarze studiów, 
z potrzebami swojego kraju czy regionu oraz wspólnoty chrześcijańskiej, w której 
żyją. Paragraf dwudziesty niniejszego dokumentu zawiera ważne zalecenia, w celu 
zachęcenia do refleksji nad tym, co zostało wyżej powiedziane.

B. METODOLOGIA EKUMENICZNA 
W KAŻDEJ DYSCYPLINIE TEOLOGICZNEJ

16. W Dyrektorium zawarto ważne wskazania co do podstawowej metody ekume
nicznej, którą należy stosować w nauczaniu każdej dyscypliny teologicznej30. Tego 
rodzaju metoda obejmuje analityczną prezentację:
1) tych elementów, które są wspólne dla chrześcijan;
2 ) punktów, co do których nie ma zgody;
3) wyniki dialogów ekumenicznych.

17. (1) ELEMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN. Należy zw rócić uwagę
na rzeczywistą wspólnotę, która już istnieje między chrześcijanami. Ujawnia się ona 
w szacunku dla Żywego Słowa Bożego, we wspólnie wyznawanej wierze w Trójjedy- 
nego Boga oraz w zbawcze działanie Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowie-

27 Tamże, 182.
28 UUS 80; zob. także, 36-39, 80-81 i rozdział II.
29 Por. Dyrektorium, 77-78.
30 Por. tamże, 76-78, 179-182.
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kiem. Wspólnota ta uwidacznia się także w różnych wyznaniach wiary, które są 
wspólne dla chrześcijan; w jednym sakramencie chrztu, który konstytuuje fundamen
talną więź między chrześcijanami oraz w tym, że prowadzi wszystkich chrześcijan do 
pełnej, widzialnej jedności i wspólnego przeznaczenia w jednym Królestwie Boga31.

Ponadto, każda wspólnota pieczołowicie zachowuje, we właściwy dla siebie spo
sób, „bogactwo liturgii, duchowości i doktryny”32, które wyrażają wspólną wiarę.

Wszystko to może być uwydatnione w ramach określonego nauczania i może 
prowadzić do głębszego zrozumienia misterium Kościoła, a zwłaszcza tego, że jego 
jedność „realizuje się pośród bogatej różnorodności” i że usprawiedliwiona różnorod
ność jest jednym z wymiarów katolickości Kościoła33.

18. (2) PUNKTY, CO DO KTÓRYCH BRAK ZGODNOŚCI. Na takim gruncie będzie moż- 293 
na wyraźnie wskazać, gdzie istnieją rzeczywiste, a nie pozorne, punkty niezgodności.
Należy to zbadać w ramach nauczanych przedmiotów34.

19. (3) w y n ik i  DIALOGÓW e k u m e n ic z n y c h . Przedstawiona wyżej metoda stanowi 294 
podstawę pracy różnych aktualnie prowadzonych dialogów ekumenicznych35. Wyni
ki dialogów powinny być zatem dokładnie wyjaśnione oraz uwzględnione w naucza
niu poszczególnych przedmiotów. W tego rodzaju prezentacji mogą być pomocne 
wskazania zawarte w encyklice Ut unum sint36.

c. z a l e c e n i a  p r a k t y c z n e

20. Mając na uwadze praktyczną realizację propozycji zawartych w poprzednich 295 
rozdziałach A i B, zaleca się władzom kościelnym i akademickim, jako rzecz nie
zwykle pilną, by zachęcały tych, którzy nauczają poszczególnych dyscyplin teologicz
nych (m.in. organizując regularne spotkania specjalistów z danych dziedzin, np. 
biblistów, teologów dogmatycznych, teologów moralnych, liturgistów, historyków 
Kościoła itd.) do:

a) wspólnego zbadania elementów niezbędnych do efektywnego pod względem 
ekumenicznym prowadzenia różnych zajęć akademickich, a także do właściwego 
włączenia wymiaru ekumenicznego do wszystkich poziomów studiów;

b) realizowania programów, które uwzględnią poziom wcześniejszej formacji 
studentów oraz to wszystko, co jest konieczne do ich owocnego uczestnictwa w 
studiach ekumenicznych;

31 Por. DE 14, 22-23; zob. także Dyrektorium, 76a oraz UUS 47-49.
32 Dyrektorium, 76b.
33 Por. tamże, 16 i 76b.
34 Por. tamże, 76c; UUS 36-39.
35 Por. Dyrektorium, 172, 178-182.
36 Por. UUS 81.
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c) popierania współpracy i koordynacji między profesorami różnych dziedzin i 
różnymi instytucjami, tak aby zapewnić interdyscyplinarne nauczanie ekumeniczne, 
zgodnie ze wskazaniami Dyrektorium?1§

d) promowania współpracy, gdzie będzie to słuszne, z profesorami wywodzącymi 
się z innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, na przykład poprzez zapraszanie 
ich do przedstawienia własnych kościelnych tradycji wiary chrześcijańskiej oraz 
sposobów jej przeżywania38.

e) przygotowania dla władz kościelnych i akademickich lokalnych dyrektoriów lub 
wskazówek, które dostosowywałyby ogólne zasady i normy do poszczególnych sy
tuacji39.

21. Ponadto osoby odpowiedzialne za zatrudnienie na wydziałach teologicznych
i w seminariach winny upewnić się, czy zatrudniani nauczyciele i pracownicy nauko
wi są przygotowani do włączenia zintegrowanej metody ekumenicznej do swoich 
przedmiotów.

II. SPECJALNY KURS EKUMENIZMU

296 22. Dyrektorium zaleca nie tylko wprowadzenie ekumenicznego wymiaru i ekume
nicznej metodologii do poszczególnych dziedzin nauczania akademickiego, lecz rów
nież domaga się utworzenia specjalnego kursu ekumenizmu40. Kurs ten powinien:

-  być obowiązkowy41;
-  zgodnie ze statutem uczelni kończyć się egzaminem bądź inną oceną wiedzy 

studentów na temat doktrynalnej treści tego kursu;
-  być połączony z praktycznym doświadczeniem ekumenicznym42.
23. Dyrektorium proponuje dwa etapy kursu:
-  na początku ogólne wprowadzenie w ekumeniczny wymiar studiów;
-  później bardziej szczegółowe nauczanie powinno dostarczyć dokładniejszej 

wiedzy o ekumenizmie „by studenci, zdobywając szeroką znajomość ekumenizmu, 
byli w stanie dokonać pewnej jego syntezy z całą formacją teologiczną”43.

Dyrektorium formułuje jednocześnie wskazania co do wyboru określonych treści 
nauczania44.

24. Dalsze partie dokumentu zawierają sugestie dotyczące:
a) treści ogólnego wstępu do ekumenizmu;
b) tematów, które w drugiej fazie kursu wymagają szczególnego omówienia.

37 Por. Dyrektorium, 76.
38 Por. tamże, 81, 191-195; zob. także 9 la.
39 Por. tamże, 72.
40 Por. tamże, 72, 79-80, 83-84.
41 Por. tamże, 79.
42 Por. tamże, 82, 85-86.
43 Por. tamże, 80.
44 Por. tamże, 79.
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Celem tych sugestii jest pomoc i wsparcie inicjatyw umożliwiających zorganizo
wanie specjalnych kursów ekumenizmu, które muszą być dostosowane do konkret
nych okoliczności i potrzeb.

A. OGÓLNY WSTĘP DO EKUMENIZMU45

25. Celem ogólnego wstępu jest pomoc studentom, aby jasno zrozumieli, że zada
niem ekumenizmu jest przywrócenie pełnej widzialnej jedności wśród wszystkich 
chrześcijan46. Wskazane niżej tematy stanowią niezbędne minimum. Ich treść może 
być poszerzona lub uzupełniona o szczegółowe kwestie, nakreślone poniżej w 
części B.

a) Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego:
-  biblijne podstawy ekumenizmu, z odniesieniem do Konstytucji dogmatycznej

o Kościele 1-4; Dekretu ekumenicznego 2 oraz encykliki Ut unum sint 5-9;
-  katolickie zasady ekumenizmu zawarte w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 

(szczególnie punkty 8 , 14-15); Dekrecie ekumenicznym, rozdział I; Dyrektorium, roz
dział I; Ut unum sint, rozdział I;

-  znaczenie wspólnoty (koinónia), konieczność odnowy i nawrócenia, miejsce 
doktryny, prymat modlitwy;

-  główne czynniki, które doprowadziły do podziału, teologiczne i nieteologiczne 
(np. czynniki historyczne i kulturowe);

-  wysiłki podjęte w historii dla uzdrowienia podziałów.
b) Fundamentalna rola dialogu teologicznego -  encyklika Ut unum sint:
-  formacja do prowadzenia dialogu i zaangażowania w relacje ekumeniczne; 

znaczenie i metody dialogu, z odniesieniem do Ut unum sint 28-39 oraz Dyrektorium 
§ 172-182;

-  doktryna, a także historia, kultura, modlitwa liturgiczna i duchowość, jako 
przedmiot dialogu;

-  ważne terminy i rozróżnienia: oikoumene, wspólne świadectwo, hierarchia 
prawd, uprawniona różnorodność, wielość i komplementarność sposobów wyrażania 
wiary; rozróżnienie między ekumenizmem i dialogiem międzyreligijnym;

-  cele, metody i wyniki wybranych dialogów;
-  zasadnicze problemy, którymi zajmą się dialogi, z odniesieniem do Ut unum 

sint 79.
c) Kilka aktualnych zagadnień ekumenicznych:
-  ekumenizm duchowy i znaczenie modlitwy ekumenicznej;
-  zasady katolickie wzajemnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym i ducho

wym;
-  poszukiwanie jedności a zadania misyjne;

45 Por. tamże, 80a.
46 Por. DE 1; UUS rozdz. I, szczególnie n. 1-14.

297



112 Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan

-  wspólne świadectwo;
-  problemy etyczne;

B. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE DALSZEJ SZCZEGÓLNEJ UWAGI

298 26. Kilka poniżej wymienionych tematów może wymagać bardziej specjalistycz
nych studiów w późniejszym etapie formacji47:

a) Biblijne podstawy ekumenizmu48
Boży zamysł co do jedności Jego Ludu i całego rodzaju ludzkiego:

-  jedność trynitarna Ojca, Syna i Ducha Świętego;
-  jedność stworzenia, zamierzona przez Boga i zniekształcona przez grzech -  

jedność z Bogiem, z innymi ludźmi oraz z całym stworzeniem;
-  przymierze, wybranie i rola Ludu Bożego;
-  życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, aby zgromadzić w jedno rozproszone 

dzieci Boże;
-  modlitwa Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno, tak aby świat uwierzył;
-  Duch Święty, który został nam obiecany i który prowadzi do całej prawdy oraz 

wyposaża w dary duchowe i posługiwania, abyśmy mogli tworzyć Ciało Chrystusa;
-  misja Apostołów, wraz z Piotrem, w służbie jedności;
-  jedność wierzących w oparciu o chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej oraz 

idea koinónia.
b) Katolicyzm w czasie i przestrzeni49

299 Wyznajemy w Credo naszą wiarę w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.
W tym kontekście eklezjologicznym należy zgłębiać następujące zagadnienia:

-  koncepcja oikoumene w Nowym Testamencie i w Kościele pierwotnym;
-  pełna, widzialna jedność jako cel ruchu ekumenicznego50;
-  komunia między Kościołem lokalnym a Kościołem uniwersalnym: uzasadniona 

różnorodność jako wymiar katolickości51;
-  kolegialność episkopalna i synodalna;
-  jedność Kościoła i jedność rodzaju ludzkiego oraz związane z tym kwestie 

rasizmu, kobiet oraz innych pomijanych osób.

47 Por. Dyrektorium, 80b oraz 79.
48 Por. odnośniki biblijne w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (KK) 1-4 oraz w DE 2 i UUS 5-9. 

Zob. także podstawowe słowniki biblijne.
49 Por. Dyrektorium, 79a.
50 Por. DE 1 i 4 oraz UUS 1-14.
51 Dyrektorium, 13-16 oraz Kongregacja do Spraw Jedności Wiary, List do biskupów Kościoła katolic

kiego co do pewnych aspektów Kościoła rozumianego jako wspólnota, 1992.
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c) Podstawy doktrynalne ekumenizmu52
Należy zwrócić uwagę na teologię wspólnoty oraz na więzy wspólnoty już istnie- 300 

jące53, w szczególności:
-  wiara apostolska;
-  Pismo święte;
-  wyznania wiary;
-  chrzest;
-  życie sakramentalne;
-  hymny i modlitwy liturgiczne;
d) Historia ekumenizmu54
Wykład historii ekumenizmu musi wziąć pod uwagę zarówno osiągnięcia, jak 301

i niepowodzenia. Można skupić się na następujących zagadnieniach:
-  jedność i różnorodność w Kościele pierwotnym, np. na podstawie Dziejów 

Apostolskich 15, Listu do Galatów 2 oraz rozwiązania sporu między Piotrem a Pa
włem; pism Ojców Apostolskich, takich jak Klemens Rzymski oraz Ignacy Antio
cheński;

-  podziały, które wciąż trwają:
-  od V stulecia (Efez, Chalcedon);
-  od XI wieku (rozdział między Konstantynopolem a Rzymem);
-  od XVI wieku (Reformacja);
-  rozłamy dokonane w niedalekiej przeszłości (np. powstanie metodyzmu i staro- 

katolicyzmu);
-  próby przywrócenia jedności: Sobór Florencki (1439), Konfesja Augsburska 

(1530), rozmowy mechlińskie (1921-1926);
-  rozwój współczesnego ruchu ekumenicznego oraz na nowo podjęte poszukiwa

nia jedności chrześcijan;
-  utworzenie Światowej Rady Kościołów (ŚRK) oraz wydarzenia poprzedzające;
-  Sobór Watykański II (szczególnie Konstytucja dogmatyczna o Kościele i Dekret

o ekumenizmie) oraz wcześniejsze wydarzenia w katolickim ekumenizmie;
-  dwustronne i wielostronne dialogi teologiczne oraz ich wyniki;
-  uzgodnienia w kwestiach chrystologicznych między Kościołem katolickim i sta

rożytnymi Kościołami Wschodu;
-  biografie osób odgrywających kluczową rolę w historii ekumenizmu.
e) Cel i metoda ekumenizmu55
Katolicy rozumieją jedność jako dar, poprzez który Bóg czyni chrześcijan uczest- 302 

nikami swojej własnej wewnętrznej wspólnoty. Elementami konstytutywnymi katolic
kiego rozumienia jedności są:

-  jedność wiary;

52 Por. Dyrektorium, 79b; zob. także 9-25 oraz 76.
53 KK 15 i DE 13-23; UUS 10-14.
54 Por. Dyrektorium, 79c.
55 Por. tamże, 79d.
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-  jedność w życiu sakramentalnym;
-  jedność w posłudze;
Punktem wyjścia powinien być pierwszy rozdział Dekretu o ekumenizmie56. Po

dobne zagadnienia są obecnie coraz częściej poruszane w innych dokumentach eku
menicznych57.

Różnorodne modele jedności, nad którymi debatuje się w ruchu ekumenicznym, 
mogą być przedstawiane i oceniane w świetle nauczania katolickiego. Są to następu
jące modele:

-  konfederacja;
-  jedność w działaniu i świadectwie;
-  pojednana różnorodność;
-  wspólnota soborowa;
-  Konkordia Leuenberska;
-  model Soboru Florenckiego;
-  jedność organiczna;
-  koinónia eucharystyczna;
Nadzieja na spełnienie słów modlitwy Chrystusa o jedność ożywia zaangażowanie 

Kościoła katolickiego w ekumenizm i dialog oraz znajduje swój wyraz w wielu 
oficjalnych dokumentach Kościoła. Są to np.:

-  Katechizm Kościoła Katolickiego (1992);
-  Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (1993);
-  List apostolski Tertio millennio adveniente (1994);
-  Encyklika Ut unum sint (1995);
-  List apostolski Orientale Lumen (1995);
f) Ekumenizm duchowy

303 Ekumenizm duchowy powinien być uważany za duszę całego ruchu ekumeniczne
go58. Dlatego właśnie jest on istotnym elementem formacji ekumenicznej. Pośród 
tematów, które należy rozważyć, znajdują się następujące:

-  konieczność nawrócenia i świętości życia59;
-  wartość i znaczenie dla ekumenizmu wspólnej modlitwy60;
-  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan;
-  inne formy duchowości, pobożności i modlitwy obecne w różnych tradycjach 

wyznaniowych;
-  pojawienie się duchowości ekumenicznej, na przykład w związku z: wspólnym 

zgłębianiem Biblii i refleksją nad nią oraz ze wspólnymi przekładami Pisma św.61;

56 Por. DE 2-4; KK 14; zob. także Katechizm Kościoła Katolickiego, 815 oraz UUS 9. 77.
57 Np. Światowa Rada Kościołów, Jedność Kościoła jako koinonia: dar i powołanie. Dokument 

Siódmego Zgromadzenia Ogólnego w Canberze (1991), SiDE 1993, nr 1, s. 73.
58 DE 8; por. Dyrektorium, 79g, a także UUS 21-27, 44-45 oraz 82-85.
59 DE 6-7 oraz UUS 15 i 82-83.
60 UUS 21-27 oraz Dyrektorium, rozdz. III, sekcja 3, szczególnie 102-121.
61 Por. Dyrektorium, 183-186 oraz UUS 45.
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wspólnymi tekstami liturgicznymi i zbiorami wspólnych śpiewów62; uczestnictwem 
we wspólnych spotkaniach modlitewnych, takich jak: Światowy Dzień Modlitwy 
Kobiet oraz Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; współpracą ekumeniczną w 
katechezie63;

-  idea wspólnej martyrologii64.
Zakony i zgromadzenia zakonne oraz stowarzyszenia życia apostolskiego mogą 

wnieść ważny wkład w ruch ekumeniczny, uwrażliwiając chrześcijan na powołanie 
do nawrócenia i świętości życia65.

g) Inne Kościoły i wspólnoty kościelne66
Należy też przekazywać ogólne informacje dotyczące głównych wspólnot chrześci

jańskich. Trzeba zwrócić uwagę na Kościoły i wspólnoty kościelne, które prowadzą 
dialog z Kościołem katolickim bądź zajmują ważne miejsce w danym państwie czy 
regionie. Na przykład:

-  Kościół prawosławny;
-  starożytne Kościoły wschodnie (koptyjski, etiopski, syryjski, ormiański) oraz 

Asyryjski Kościół Wschodu;
-  Kościoły i wspólnoty kościelne powstałe w okresie Reformacji (np. anglikanie, 

luteranie, reformowani);
-  wolne Kościoły (np. metodyści, baptyści, uczniowie Chrystusa, zielonoświąt

kowcy).
W tym kontekście powinny być zaprezentowane poszczególne symbole i formuły 

wyznaniowe, takie jak:
-  39 artykułów (anglikanie);
U Konfesja Augsburska (luteranie);
-  Katechizm Heidelberski i Wyznanie Westminsterskie (reformowani);
Można również wspomnieć o nurtach i ważnych akcentach teologicznych, trady

cjach liturgicznych, ustroju i dyscyplinie kościelnej, strukturze władzy i formach 
posługiwania, istniejących w poszczególnych Kościołach, zarówno na Wschodzie, jak
i na Zachodzie.

h) Podstawowe zagadnienia do dalszego dialogu67
-  relacja między Pismem św. jako najwyższym autorytetem w kwestiach wiary 

a Tradycją Świętą, jako niezbędną w interpretacji Słowa Bożego;
-  Eucharystia jako sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, Ofiara uwielbienia złożona 

Ojcu, pamiątka Ofiary i realna obecność Chrystusa oraz uświęcające wylanie Ducha 
Świętego;

-  święcenia jako sakrament do potrójnego posługiwania: biskupiego, kapłańskiego, 
diakońskiego;

62 Por. Dyrektorium, 187 oraz UUS 46.
63 Por. Dyrektorium, 188-190.
64 Por. UUS 83-85.
65 Por. Dyrektorium, 50.
66 Por. tamże, 79e.
67 Por. UUS 79.
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-  Magisterium Kościoła powierzone Papieżowi i biskupom pozostającym z nim 
we wspólnocie, rozumiane jako odpowiedzialność i władza, sprawowane w imię 
Chrystusa w celu nauczania i strzeżenia wiary;

-  Dziewica Maryja jako Matka Boga i Ikona Kościoła, duchowa Matka, która 
wstawia się za uczniami Chrystusa i za całą ludzkością;

-  rozumienie Kościoła;
-  natura i sprawowanie prymatu Biskupa Rzymu68.
i) Szczególne problemy ekumeniczne69

306 Znaczenie tych problemów, a w związku z tym i sposób ich rozwiązywania,
będzie zróżnicowane w zależności od miejsca. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasady i normy Kościoła katolickiego oraz jak one różnią się od zasad i norm innych 
Kościołów. Dotyczy to na przykład następujących zagadnień:

-  wzajemnego uznania chrztu70;
-  współuczestnictwa w kulcie71;
-  udziału w życiu sakramentalnym72;
-  małżeństw mieszanych73;
-  posługiwania i roli kobiet w Kościele74;
-  roli laikatu75.
j) Ekumenizm a misje76

307 Należałoby zbadać relacje istniejące pomiędzy ekumenizmem a działalnością
misyjną Kościoła:

-  jedność chrześcijan a misyjna natura Kościoła: „Aby oni stanowili jedno [...] 
aby świat uwierzył”77;

-  podziały między chrześcijanami jako wielka przeszkoda w głoszeniu Ewan- 
gelii78;

68 W tej ostatniej kwestii por. tamże, 95-96.
69 Por. Dyrektorium, 79f; zob. także rozdział IV.
70 Por. tamże, 92-100.
71 Por. tamże, 102-121.
72 Por. tamże, 104, 122-136.
73 Por. tamże, 143-160.
74 Por. na przykład, tamże, 43, 46; List apostolski papieża Jana Pawła II Mulieris dignitatem z okazji 

Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, [w:] Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 
1997, s. 80-141; List apostolski papieża Jana Pawła II Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłań
skich wyłącznie mężczyznom, [w:] Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 206-209.

75 Por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem; zob. także 
Adhortacja apostolska Papieża Jana Pawła II Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele 
i w świecie (1988).

76 Por. Dyrektorium, 205-209 oraz UUS 98-99.
77 J 17, 21 Por. Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła (DM) 2, 6; zob. także 

encyklika Papieża Jana Pawła II Redemptoris missio (RM).
78 Por. DE 1; DM; zob. także Adhortacja apostolska Papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi o ewange

lizacji w świecie współczesnym; RM 50; Dyrektorium, 250; UUS 99.
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-  chrzest i wspólna wiara podstawą współpracy ekumenicznej na misjach79;
-  działalność misyjna jako ta, która nie kieruje się w stronę innych chrześci

jan80.
k) Ekumenizm a wyzwania współczesności
-  ekumeniczny wymiar problemów etycznych i nowe osiągnięcia naukowe81;
-  inkulturacja wiary;
-  prozelityzm82;
-  teologiczne i pastoralne wyzwania płynące ze strony sekt, kultów i nowych 

ruchów religijnych83;
-  wiązanie wiary z polityką poprzez nacjonalizm i szowinizm;
-  sekularyzacja wewnątrz Kościołów.

79 Por. DM 15; EN 77; Dyrektorium, 206-209 oraz UUS 99.
80 Por. DM 13; DE 4; zob. także bibliografię dotyczącą kwestii prozelityzmu zawartą w przypisie 82.
81 Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Dialog 

ekumeniczny na temat kwestii moralnych. Potencjalne źródła wspólnego świadectwa lub podziału, SiDE 
1996, nr 2, s. 123-136.

82 Stwierdzenia na temat prozelityzmu można znaleźć w następujących dokumentach: Sobór Watykań
ski II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, 4; Papież P a w e ł  VI i Patriarcha S z e n u- 
d a III, Wspólna deklaracja (10 maja 1973), SI 1991, nr 76(1), s. 9-10; Zasady poszukiwania jedności 
między Kościołem katolickim a koptyjskim Kościołem ortodoksyjnym oraz Protokół jako aneks do Zasad 
(23 czerwca 1979), SI, 1991, nr 76(1), s. 31-33; J a n  P a w e ł II, List do biskupów kontynentu euro-

*

pejskiego na temat stosunków między katolikami i prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i 
Wschodniej, [w:] Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 368-374; Papieska Komisja 
Pro Russia, Zasady ogólne i wskazania praktyczne dla koordynowania pracy ewangelizacyjnej i zaangażo
wania ekumenicznego Kościoła katolickiego w Rosji i w innych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw 
(1 czerwca 1992 r.), „Więź” 1993, nr 3, s. 111-118: zob. także: Międzynarodowy dialog katolicko-baptys- 
tyczny (1984-1988), Raport z tych rozmów'. Wezwanie do dania świadectwa Chrystusowi w dzisiejszym 
świecie, rozmowy międzynarodowe, SI 1990, nr 72(1), s. 5-14; szczególnie s. 9-11; Dialog pomiędzy 
Kościołem katolickim a Kościołami ewangelikalnymi w sprawie misji (1977-1984). Raport, SI 1986, nr 
60(1-11), s. 78-107, szczególnie 105; Międzynarodowa Komisja Mieszana do dialogu teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym, Uniatyzm, metoda unijna przeszłości a obecne 
poszukiwanie pełnej wspólnoty, [w:] W. H r y n i e w i c z ,  Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawo- 
sławny 1980-1991, Warszawa 1993, s. 70-78; Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i 
Światowej Rady Kościołów, Wyzwanie prozelityzmu a powołanie do wspólnego świadectwa, SiDE 1996 
nr 2, s. 137-149; zob. także: Dyrektorium, 23.

83 Konferencje Episkopatów i Synody Wschodnich Kościołów Katolickich powinny zapewnić jasną 
naukę w tym względzie, zwłaszcza tam, gdzie działanie sekt i nowych ruchów religijnych jest najmocniej 
odczuwane. Chociaż Kościół katolicki rozróżnia między Kościołami a wspólnotami kościelnymi, to jednak 
bezpośrednio nie zajmuje się w Dyrektorium sektami i nowymi ruchami religijnymi (por. 35-36). Zob. 
Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, Sekretariat dla Niechrześcijan, Papieska Rada ds. Kultury, Sekty bądi 
nowe ruchy religijne: wezwania pastoralne, SI 1986, nr 61(111), s. 158-169; Grupa Robocza ds. Nowych 
Ruchów Religijnych, Watykan, Sekty i Nowe Ruchy Religijne. Antologia tekstów Kościoła katolickiego 
1986-1994, Washington: United States Catholic Conference, 1995 (dostępne w różnych wersjach języko
wych).
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C. UWAGI DOTYCZĄCE TEKSTÓW I PODRĘCZNIKÓW EKUMENICZNYCH

309 27. W nauczaniu ekumenizmu należy wykorzystać podstawowe katolickie doku
menty ekumeniczne, wspomniane już powyżej, a także teksty i dzieła pochodzące 
z innych Kościołów, wiernie przedstawiające ich naukę. To wszystko po to, aby 
„można było uczciwie i obiektywnie skonfrontować ją  oraz pobudzić do dalszego 
pogłębienia doktryny katolickiej”84. Wybrane dzieła powinny dotyczyć Kościołów, 
które są bliższe przedmiotowi wykładów. W związku z tym podstawowe będą nastę
pujące pozycje źródłowe:

-  słowniki ekumeniczne, konkordancje oraz studia porównawcze na określone 
tematy;

-  historyczne i współczesne teksty wyznaniowe;
-  dokumenty, raporty i uzgodnienia wypracowane w ramach dwustronnych

i wielostronnych dialogów ekumenicznych;
-  podręczniki dotyczące historii ruchu ekumenicznego.

W przypisach załączono przykłady niezbędnej bibliografii85.

D. DALSZE ZALECENIA

310 28. Autentyczna formacja ekumeniczna nie może pozostać tylko na poziomie
akademickim, lecz powinna obejmować także doświadczenia ekumeniczne86. 
W związku z tym zaleca się:

84 Dyrektorium, 80b.
85 s ł o w n i k i  e k u m e n i c z n e ,  k o n k o r d a n c j e .  s t u d i a  p o r ó w n a w c z e .  Na przykład: Y. C o n g a r 

(zbiór.), Vocabulaire oecumeniąue, Paris 1970; H. K r u g e r (zbiór.), Ókumenelexikon, Francfort, Lem- 
beck-Knecht, 19862; N. L o s s k y (zbiór.) Dictionary o f  the Ecumenical Movement, Genóve-Grand 
Rapids-Londres 1997; Vocabulaire theologiąue orthodoxe, Paris 1985.
-  HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE TEKSTY WYZNANIOWE, na przykład: The Book o f Common Payer (Książka 
wspólnych modlitw) oraz Les Trente -  neuf Articles (39 artykułów)-. Pisma wyznaniowe Kościoła ewange- 
licko-luterańskiego: Katechizm Heidelberski; Wyznanie szwajcarskie (Confessio Helvetica) Ewangelischer 
Erwachsenen-Katechismus (EKD); Pisma wyznaniowe i katechizmy Kościoła prawosławnego (np. Dieu est 
vivant, Paris 1987).
-  DOKUMENTY, RAPORTY. UZGODNIENIA DWUSTRONNYCH I WIELOSTRONNYCH DIALOGÓW EKUMENICZNYCH.

Bibliografia dotycząca dwustronnych dialogów, w które zaangażowany jest Kościół katolicki, są opubliko
wane w cytowanym już biuletynie Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, np. SI 1991, nr 82(1), 
s. 41-48; SI 1995, nr 89(11-111), s. 97-99. Wiele dokumentów i deklaracji zostało opublikowanych w innych 
językach (np. wer. franc. w: Documentation catoliąue; wer. poi. Biuletyn Ekumeniczny. Studia i Dokumenty 
Ekumeniczne). Por. S. C. N a p i ó r k o w s k i  OFMConv, Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólno- 
kościelny dialog katolicko-luterański. Część 1: lata 1965-1981, Lublin 1985; W. H r y n i e w i c z  OMI, 
Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, Warszawa 1993. -  PODRĘCZNIKI HISTORII 

RUCHU EKUMENICZNEGO, np.: R. R o u s e, S. C. N e i 1 1 (red.), History o f  the Ecumenical Movement, 
1517-1948, Genćve, 19863; H. E. F e y (red.), The Ecumenical Advance A History o f  the Ecumenical Mo- 
vement, 1948-1968, Genćve 19862; J. E. D e s s e a u x, 20 Siecles d ’Histoire Oecumeniąue, Paris 1983.

86 Por. tamże, 82, 85-86.
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-  poznawanie innych Kościołów oraz udział w kulcie sprawowanym przez inne 
tradycje chrześcijańskie;

~ organizowanie spotkań z wiernymi z innych Kościołów i wspólnot kościelnych, 
którzy również studiują i przygotowują się do pracy pastoralnej;

-  szukanie sposobności do wspólnej modlitwy z innymi chrześcijanami, szczegól
nie -  ale nie tylko -  podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan;

U organizowanie dni wspólnych studiów i dyskusji, które umożliwią poznanie 
nauki i życia innych chrześcijan;

-  zapraszanie, w określonych sytuacjach, wykładowców i specjalistów z innych 
tradycji chrześcijańskich87.

29. Istnieją ważne zagadnienia pastoralne i praktyczne, których nie należy pomijać 
w formacji ekumenicznej, zwłaszcza w przypadku seminarzystów. Jeżeli nie jest 
możliwe, by włączyć je w sposób wystarczający do specjalnego wykładu na temat 
ekumenizmu -  zwłaszcza w wypadku tych, którzy będą wyświęceni -  należy wrócić 
do nich w okresie przygotowań do diakonatu. Dotyczy to następujących tematów:

-  praktycznych wskazówek na temat wzajemnego uznania chrztu; ekumenicznych 
nabożeństw; gościnności sakramentalnej; przygotowania do ślubu, udzielania go
i opieki duszpasterskiej w przypadku małżeństw mieszanych; pogrzebów; problemów 
wynikających z aktywności sekt i nowych ruchów religijnych;

-  znajomości ekumenicznych zarządzeń i wytycznych, zawartych w kanonach 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, dokumentach Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześci
jan, szczególnie w Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących eku
menizmu (1993), zaleceniach wypracowanych przez Konferencje Episkopatów i Syno
dy Katolickich Kościołów Wschodnich oraz przez biskupów diecezjalnych;

-  informacje na temat organizacji ekumenicznych na poziomie lokalnym, regional
nym i krajowym, np. diecezjalne komisje ekumeniczne, Rady Kościołów oraz dialo
gów ekumenicznych na poziomie regionalnym lub krajowym.

30. Powyższe wskazówki dotyczą przede wszystkim formacji tych, którzy przygo
towują się do posługi pastoralnej. Dyrektorium zawiera jednocześnie ważne zalecenia 
dotyczące permanentnej formacji wyświęconych kapłanów oraz osób zaangażowanych 
na niwie pastoralnej, co jest sprawą żywotną dla zapewnienia nieustannego rozwoju 
ruchu ekumenicznego88.

Tłumaczenie: Jadwiga Leśniewska

87 Por. tamże, 81, 191-203. Konkretne spotkania zależą oczywiście od sytuacji lokalnej, możliwości 
każdego z Kościołów oraz od tego czy dostępni są specjaliści.

88 Por. tamże, 91.
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KONGREGACJA DO SPRAW NAUKI WIARY

Katolicka odpowiedź na Raport końcowy 
Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej

6 grudnia 1991 r.

Druk: OR, 6 grudnia 1991 r. wydanie codzienne włoskie, s. 10.

OCENA OGOLNA

311 Kościół katolicki przyjmuje z zadowoleniem Raport końcowy ARCIC I i wyraża
wdzięczność członkom Międzynarodowej Komisji, którzy opracowali ten dokument. 
Raport jest wynikiem głębokich studiów przeprowadzonych przez partnerów dialogu 
nad niektórymi zagadnieniami wiary i świadczy o osiągnięciu zbieżności, a nawet 
zgodności w niektórych kwestiach, co przed rozpoczęciem prac komisji mogło się 
wielu ludziom wydawać nieosiągalne. Jako taki stanowi on ważny kamień milowy 
nie tylko w stosunkach między Kościołem katolickim a Wspólnotą Anglikańską, lecz 
także w procesie ekumenicznym jako całości.

Kościół katolicki uważa jednak, że nie można jeszcze stwierdzić, iż osiągnięta 
została istotna zgodność we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem studiów 
Komisji. Między anglikanami a katolikami pozostają jeszcze ważne różnice dotyczące 
kluczowych zagadnień doktryny katolickiej.

Celem poniższych „uwag wyjaśniających” jest przedstawienie szczegółowego 
wykazu zagadnień, w których występują różnice czy niejasności stanowiące poważną 
przeszkodę w przywróceniu pełnej komunii w wierze i w życiu sakramentalnym. 
Uwagi te są owocem ścisłej współpracy między Kongregacją ds. Nauki Wiary a Pa
pieską Radą ds. Jedności Chrześcijan, bezpośrednio odpowiedzialną za dialog; dialog 
ten, jak wiadomo, jest kontynuowany w ramach ARCIC II.

Kościół katolicki ma nadzieję, że jego ostateczna ocena wyników osiągniętych 
przez ARCIC I będzie bodźcem do dalszych studiów -  w tym samym braterskim 
duchu, jaki charakteryzował ten dialog w przeszłości -  nad istniejącymi jeszcze 
rozbieżnościami, które trzeba wziąć pod uwagę, jeśli jedność, jakiej Chrystus pragnie 
dla swych uczniów, ma zostać przywrócona.



UWAGI WYJAŚNIAJĄCE

Przed omówieniem tych części Raportu końcowegoy które muszą stać się przed- 312 
miotem dalszych studiów -  nie są bowiem całkowicie do przyjęcia w świetle niektó
rych prawd nauki katolickiej i dlatego nie pozwalają nam mówić o osiągnięciu zasad
niczej zgodności -  wydaje się rzeczą słuszną i sprawiedliwą wspomnieć o pewnych 
innych dziedzinach, w których autorzy Raportu osiągnęli godny uwagi postęp. Jest 
oczywiste, że członkowie komisji poświęcili wiele czasu, modlitwy i refleksji tema
tom, które mieli wspólnie przestudiować, i stąd należy im się wdzięczność i uznanie 
za sposób, w jaki wykonali swoje zadanie.

Najistotniejszy postęp w kierunku jednomyślności zdołali członkowie komisji 313 
osiągnąć w dziedzinie nauki o Eucharystii. Stwierdzają oni wspólnie, „że Eucharystia 
jest ofiarą w znaczeniu sakramentalnym, z tym, że należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie 
jest to powtórzenie ofiary historycznej” (Eucharistic Doctrine: Elucidation -  EE, 5). 
Oczywista jest też zgodność co do rzeczywistej obecności Chrystusa: „Przed modlit
wą eucharystyczną na pytanie: «co to jest?» człowiek wierzący odpowiada: «to jest 
chleb». Po modlitwie eucharystycznej na to samo pytanie odpowiada: «to jest praw
dziwe Ciało Chrystusa, chleb życia»” (EE, 6). Kościół katolicki raduje się, że takie 
wspólne stwierdzenie stało się możliwe. Niemniej, jak będzie o tym mowa niżej, 
oczekuje pewnych wyjaśnień, które pozwolą mieć pewność, że wypowiedzi te są 
rozumiane w sposób zgodny z nauką katolicką.

Na temat posługi kapłańskiej i święceń oraz różnicy między kapłaństwem po- 314 
wszechnym wszystkich ochrzczonych a kapłaństwem sakramentalnym stwierdzono 
wyraźnie: „Są to dwie różne rzeczywistości, z których każda na swój sposób wiąże 
się z najwyższym kapłaństwem Chrystusa” (Ministry and Ordination: Elucidation -  
MOE, 2). Posługa płynąca ze święceń „nie jest rozszerzeniem powszechnego kapłań
stwa chrześcijańskiego, lecz należy do innej dziedziny darów Ducha” (MO 13). 
Święcenia określone są jako „akt sakramentalny” (Ministry and Ordination -  MO,
15), a płynąca z nich posługa jako istotny element Kościoła: „Nowy Testament 
ukazuje, że kapłaństwo służebne odgrywało istotną rolę w życiu Kościoła w pierw
szym wieku, a my wierzymy, że posługa tego rodzaju jest częścią planu, jaki Bóg 
powziął wobec swego ludu” (MOE, 4). Ponadto „Eucharystii przewodniczy jedynie 
wyświęcony szafarz” (MOE, 12). Wszystko to świadczy o zgodności stanowisk i jest 
szczególnie ważne dla przyszłego rozwoju dialogu anglikańsko-rzymskokatolickiego.

Zarówno tezy dotyczące Eucharystii, jak i posługi płynącej ze święceń potwier
dzają sakramentalną koncepcję Kościoła, wykluczając wszelką czysto „kongregacjo- 
nistyczną” wizję chrześcijaństwa. Można zatem uznać, że członkowie komisji po
świadczają wspólnie ciągłość wiary i praktyki, która ma swoje źródło w Nowym 
Testamencie i rozwinęła się pod kierownictwem Ducha Świętego w ciągu dziejów
chrześcijaństwa.

Przechodząc do zagadnienia władzy w Kościele trzeba zauważyć, że autorzy 315 
Raportu końcowego nie twierdzą, jakoby osiągnęli istotną zgodność. Co najwyżej 
udało się im uzyskać pewną zbieżność stanowisk, która jest dopiero pierwszym 
krokiem na drodze do jednomyślności, a z kolei do jedności. Ale również w tej
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dziedzinie można dostrzec pewne pozytywne oznaki, otwierające drogę do dalszego 
postępu w przyszłości. Jak stwierdziła Kongregacja ds. Nauki Wiary w swoich Uwa
gach z r. 1982 na temat Raportu końcowego, „należy podkreślić wagę faktu, że 
anglikanie uznają, iż «prymat Biskupa Rzymu nie pozostaje w sprzeczności z Nowym 
Testamentem i stanowi część Bożego zamysłu w tym, co dotyczy jedności i po
wszechności Kościoła»” (por: Authority in the Church -  A, II, 7). Jeśli dodamy do 
tego wypowiedź Jego Eminencji abpa Ruńcie podczas wizyty złożonej Papieżowi 
Janowi Pawłowi II w roku 1989 oraz wzmiankę o nieomylności w A II, 29, to może
my wyrazić radość, że trwający przez wieki antagonizm ustąpił miejsca rozsądnemu 
dialogowi i wspólnej refleksji teologicznej.

Choć osiągnięcie tak daleko idącej zgodności czy zbieżności w sprawach o dużym 
znaczeniu dla wiary Kościoła katolickiego jest faktem pomyślnym, wydaje się oczy
wiste, że w innych dziedzinach istotnych dla doktryny katolickiej nie udało się ko
misji anglikańsko-rzymskokatolickiej osiągnąć pełnej zgody czy choćby częściowej 
zbieżności poglądów.

Sami autorzy Raportu przyznają, że takie nie rozwiązane problemy istnieją, a do
tyczy to szczególnie wspomnianego już katolickiego dogmatu o nieomylności papie
ża. W rozdziale Władza w Kościele czytamy: „Pomimo zgodności poglądów co do 
potrzeby powszechnego prymatu w zjednoczonym Kościele anglikanie nie akceptują 
tezy, iż z urzędem Biskupa Rzymu związany jest nieodłącznie dar Bożej pomocy w 
orzekaniu, którego mocą jego formalne rozstrzygnięcia można uznać za pewne, zanim 
jeszcze zostaną one przyjęte przez wiernych (n. 31).

Raport końcowy przypomina warunki nieomylnego orzeczenia określone przez 
Sobór Watykański I, ale następnie prezentuje rozbieżne rozumienie tej kwestii przez 
katolików i anglikanów: „Kiedy warunki te są w sposób oczywisty spełnione, katoli
cy rzymscy wnioskują, że orzeczenie jest wolne od błędu i że zawarte w nim twier
dzenie jest prawdziwe. Natomiast anglikanie uważają, że jeśli twierdzenie przedsta
wione do akceptacji nie jest w sposób widoczny i prawowity interpretacją wiary 
biblijnej, zgodną z prawowierną tradycją, należy orzeczenie takie przed jego przyję
ciem zbadać i ocenić” (n. 29).

316 Podobnie komisja nie zdołała osiągnąć rzeczywistej zgodności w przedmiocie
dogmatów maryjnych. W punkcie A II, 30 stwierdza się co prawda, że „katolicy
i anglikanie zgadzają się w wielu sprawach, o których orzekają dogmaty o Niepoka
lanym Poczęciu i o Wniebowzięciu”, ale w tym samym rozdziale czytamy, że „dog
maty o Niepokalanym Poczęciu i o Wniebowzięciu stanowią szczególny problem dla 
tych anglikanów, którzy nie uważają, jakoby ścisłe definicje zawarte w tych dogma
tach miały dostateczne oparcie w Piśmie świętym. Dla wielu anglikanów władza 
nauczania Biskupa Rzymu, niezależna od soboru, stała się trudniejsza do przyjęcia 
właśnie wskutek faktu, że jej mocą te tezy mariologiczne zostały ogłoszone jako 
dogmaty wiążące wszystkich wiernych. Anglikanie zapytują również, czy w ewen
tualnej przyszłej unii między naszymi dwoma Kościołami musieliby się zgodzić z 
tymi dogmatycznymi orzeczeniami”.

Zarówno ta, jak kilka innych wypowiedzi w Raporcie końcowym, wskazuje na 
potrzebę dalszych poważnych studiów nad posługą Piotrową w Kościele. Poniższe
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cytaty z Raportu odzwierciedlają bardziej pozytywne ostatnio podejście anglikanów 
do tej kwestii, ale ukazują również zastrzeżenia, jakie istnieją jeszcze po stronie 
Wspólnoty Anglikańskiej:

-  „Wiele zastrzeżeń anglikańskich skierowanych jest raczej przeciwko sposobowi 
sprawowania prymatu Biskupa Rzymu i szczególnym roszczeniom z jego strony niż 
przeciwko powszechnemu prymatowi jako takiemu (Authority in the Church Elucida- 
tion -  AE, 8);

-  „Stosunki między naszymi wspólnotami w przeszłości nie zachęcały anglikanów 
do refleksji nad pozytywnym znaczeniem prymatu Biskupa Rzymu w życiu Kościoła 
powszechnego. Tym niemniej, anglikańscy teologowie stwierdzali niejednokrotnie, 
że w zmienionych okolicznościach Kościoły Wspólnoty Anglikańskiej mogłyby uznać 
rozwój prymatu Biskupa Rzymu jako dar Bożej Opatrzności -  innymi słowy jako 
skutek kierownictwa Ducha Świętego w Kościele” (A II, 13);

-  „Pomimo zgodności poglądów co do potrzeby powszechnego prymatu w zjedno
czonym Kościele anglikanie nie akceptują tezy, iż z urzędem Biskupa Rzymu związa
ny jest nieodłącznie dar Bożej pomocy w orzekaniu, którego mocą jego formalne 
rozstrzygnięcia można uznać za pewne, zanim jeszcze zostaną one przyjęte przez 
wiernych” (A II, 31).

Nauczycielska władza Kościoła jest bardzo pozytywnie przedstawiona w rozdziale 
Władza w Kościele, 24-27. Czytamy tam, że „w pewnych momentach Kościół może 
w sprawach doktrynalnie istotnych wydawać decydujące orzeczenie, które staje się 
częścią jego nieustającego świadectwa. [...] Celem tej posługi nie może być dodawa
nie czegoś do treści Objawienia, lecz tylko przypomnienie i podkreślenie jakiejś 
ważnej prawdy”. Ponadto w punkcie „Władza w Kościele: Wyjaśnienie n. 3” znajdu
jemy wyraźne stwierdzenie, że przyjęcie wyrażonej w orzeczeniu prawdy przez Lud 
Boży „nie tworzy prawdy ani nie uprawomocnia decyzji”. Jak jednak wspomnieliśmy 
już mówiąc o prymacie, wydaje się, że w innym miejscu Raport końcowy uważa 
„akceptację wiernych” za konieczny warunek uznania, że jakieś rozstrzygnięcie dok
trynalne papieża czy soboru ekumenicznego jest wolne od błędu (A II, 27 i 31). Dla 
Kościoła katolickiego gwarancją pewności orzeczonej prawdy nie jest uznanie ze 
strony wiernych, że prawda ta jest zgodna z Pismem świętym i Tradycją, lecz samo 
autorytatywne orzeczenie autentycznych nauczycieli.

Mówiąc o władzy soborów ekumenicznych (AE, 3), ARCIC I stwierdza, że zakres 
ich orzeczeń doktrynalnych dotyczy „doktryn fundamentalnych” i „głównych prawd
o zbawieniu”. Kościół katolicki wierzy, że sobór lub papież, nawet działając samo
dzielnie, może nauczać -  w razie potrzeby w sposób ostateczny -  w zakresie całej 
objawionej przez Boga prawdy.

Dalszą trudność stwarza stanowisko na temat zależności między eklezjalnym 
charakterem jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej a jej włączeniem do wspólnoty kato
lickiej przez unię ze Stolicą Rzymską. Powołując się -  w sposób nie całkiem ścisły
-  na Lumen gentium (n. 8) oraz Unitatis redintegratio (n. 13) Raport stwierdza: 
„Sobór Watykański II pozwala uznać, że Kościołowi nie pozostającemu we wspólno
cie ze Stolicą Rzymską może z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego nie 
brakować niczego, z wyjątkiem tego, że nie należy on w sposób widzialny do pełnej
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komunii chrześcijańskiej, która trwa w Kościele rzymskokatolickim” (A, II, 12). Otóż 
Sobór Watykański II naucza, że Kościołowi nie pozostającemu we wspólnocie z Bis
kupem Rzymu brakuje czegoś więcej niż tylko widzialnego znaku jedności z Kościo
łem Chrystusowym, który istnieje w Kościele rzymskokatolickim.

318 Sposób, w jaki ARCIC I mówi o roli Piotra w gronie Dwunastu -  „szczególne
miejsce” (A II, 3), „miejsce szczególnej wagi” (A II, 5) -  nie wyraża pełni katolic
kiej wiary w tej kwestii. Definicja dogmatyczna Soboru Watykańskiego I stwierdza, 
że prymat Biskupa Rzymu jest elementem zamierzonej przez Boga struktury Kościo
ła; Biskup Rzymu dziedziczy prymat od Piotra, który otrzymał go „wprost i bez
pośrednio” od Chrystusa (DS 3055); (por. Lumen gentium, 22). Z katolickiego punktu 
widzenia nie można więc zgodzić się z podaną w rozdziale Władza w Kościele inter
pretacją, według której z określenia ius divinum Soboru Watykańskiego I „nieko
niecznie wynika, że prymat powszechny jako stała instytucja został ustanowiony 
bezpośrednio przez Jezusa podczas Jego ziemskiego życia” (n. 11). Kościół katolicki 
widzi w prymacie następców Piotra coś, co zostało pozytywnie zamierzone przez 
Boga i wyrosło z woli i ustanowienia Jezusa Chrystusa.

Jak wyraźnie widać, pomimo znacznej zbieżności stanowisk w tej sprawie pełna 
zgodność co do charakteru i znaczenia prymatu Biskupa Rzymu nie została osiągnię
ta. Jak wskazał Papież Jan Paweł II podczas wizyty w Światowej Radzie Kościołów 
12 czerwca 1984 r., posługa Piotrowa winna stać się przedmiotem dyskusji prowa
dzonej „w duchu całkowitej szczerości i przyjaźni”, a to ze względu na jej wielką 
wagę dla katolików oraz na trudność, jaką stanowi ona dla innych chrześcijan.

Nie ma wątpliwości, jak już wspomniano, że odnośnie do Eucharystii oraz kapłań
stwa służebnego osiągnięty został większy postęp. Jednakże z katolickiego punktu 
widzenia niektóre stwierdzenia i sformułowania dotyczące tych elementów doktryny 
wymagają głębszego wyjaśnienia.

319 w tym, co dotyczy Eucharystii, wiara Kościoła katolickiego znalazłaby w Raporcie
końcowym wyraźniejsze odzwierciedlenie, gdyby stwierdzono w nim jednoznacznie:

-  że Kościół, czyniąc to, co Chrystus polecił czynić swoim apostołom podczas 
Ostatniej Wieczerzy, uobecnia w Eucharystii ofiarę, która dokonała się na Kalwarii. 
Uzupełniałoby to -  nie zaprzeczając mu -  zawarte w Raporcie końcowym stwierdze
nie, że Eucharystia nie powtarza ofiary Chrystusa ani też nic do niej nie dodaje 
(Eucharistic Doctrine -  E, 5; EE 5);

-  że ofiara Chrystusa zostaje uobecniona ze wszystkimi jej skutkami, co potwier
dzałoby charakter przebłagalny ofiary eucharystycznej, która może być sprawowana 
również za zmarłych. Dla katolików „cały Kościół” musi obejmować zmarłych. 
Modlitwę za zmarłych można znaleźć we wszystkich kanonach Mszy św., a przebła
galny charakter Mszy św. jako ofiary Chrystusa, która może być ofiarowana za 
żywych i umarłych, włącznie z konkretną zmarłą osobą, stanowi składnik wiary 
katolickiej.

Stwierdzenia, że Eucharystia jest „prawdziwym darem z siebie, który Chrystus 
składa swemu Kościołowi” (E 8) oraz że chleb i wino „stają się” ciałem i krwią 
Chrystusa (EE 6), można niewątpliwie interpretować zgodnie z wiarą katolicką. Nie 
wystarczają one jednak do usunięcia wszelkiej niejasności co do sposobu rzeczywis-
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tej obecności, będącej wynikiem substancjalnej zmiany w elementach. Kościół kato
licki uważa, że Chrystus w Eucharystii uobecnia się sakramentalnie i substancjalnie, 
kiedy pod postaciami chleba i wina te rzeczywistości ziemskie zostają przemienione 
w rzeczywistość Jego ciała i krwi, duszy i Bóstwa.

Na temat przechowywania Eucharystii czytamy w Raporcie, że „są ludzie, którzy 
uważają jakąkolwiek formę adoracji Chrystusa w przechowywanym Sakramencie za 
nie do przyjęcia” (EE 9). Z rzymskokatolickiego punktu widzenia stwierdzenie to 
budzi niepokój. Cytowana część rozdziału Doktryna eucharystyczna: Wyjaśnienia 
stara się rozproszyć wszystkie wątpliwości tego rodzaju, trudno jednak oprzeć się 
przekonaniu, że jest to dziedzina, w której brak jeszcze rzeczywistej jednomyślności 
między anglikanami a rzymskimi katolikami.

Korzystnym uzupełnieniem Raportu końcowego byłyby też bardziej jednoznaczne 
wypowiedzi na temat kapłaństwa służebnego, a mianowicie:

-  że jedynie ważnie wyświęcony kapłan może być szafarzem, który w zastępstwie 
Chrystusa sprawuje sakrament Eucharystii. Nie tylko powtarza on słowa opisujące 
ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, wypowiada słowa konsekracji 
i prosi Ojca o zesłanie Ducha Świętego, aby przez nie nastąpiła przemiana darów, 
lecz czyniąc to składa w sposób sakramentalny odkupieńczą ofiarę Chrystusa;

-  że to sam Chrystus ustanowił sakrament święceń jako obrzęd, który przekazuje 
kapłaństwo Nowego Przymierza. Byłoby to uzupełnieniem ważnego stwierdzenia 
zawartego w rozdziale „Posługa i święcenia” (13), gdzie czytamy, że wyświęcony 
szafarz sprawując Eucharystię „pozostaje w sakramentalnej relacji do tego, co czynił 
sam Chrystus składając swoją ofiarę”. Takie wyjaśnienie byłoby tym ważniejsze, że 
dokument ARCIC nie mówi nic o charakterze święceń kapłańskich, które pociągają 
za sobą upodobnienie do kapłaństwa Chrystusa. Charakter święceń kapłańskich ma 
zasadnicze znaczenie dla katolickiego rozumienia różnicy między kapłaństwem słu
żebnym a powszechnym kapłaństwem ochrzczonych. Ponadto jest on ważny dla 
uznania święceń za sakrament ustanowiony przez Chrystusa, a więc nie za zwykłą 
instytucję kościelną.

Sama komisja, w rozdziale Posługa i święcenia: Wyjaśnienie 5, wspomina o wy
darzeniach, jakie nastąpiły w obrębie Wspólnoty Anglikańskiej, po ustanowieniu 
ARCIC | |  w  związku z dopuszczeniem do święceń kapłańskich kobiet. Raport końco
wy stwierdza, iż członkowie komisji sądzą, „że święcenia te nie zmieniają w niczym 
zasad, na których opiera się osiągnięta przez komisję zgodność doktrynalna; dotyczy 
ona bowiem genezy i charakteru kapłaństwa służebnego, nie zaś kwestii, kto może 
czy kto nie może zostać wyświęcony”. Stanowisko Kościoła katolickiego w tej spra
wie zostało przedstawione w korespondencji z arcybiskupem Canterbury, w której 
stwierdza się wyraźnie, że problem podmiotu święceń jest związany z charakterem 
tego sakramentu. Dlatego różnice opinii w tej kwestii muszą mieć wpływ na zgod
ność osiągniętą co do kapłaństwa i święceń.

Raport końcowy ARCIC I nie podejmuje bezpośrednio problemu sukcesji apostol
skiej, ale nawiązuje do tej problematyki w rozdziałach Posługa i święcenia, 16 oraz 
Posługa i święcenia; Wyjaśnienie 4. Istotne znamiona tego, „co w naszych dwóch 
tradycjach oznaczają święcenia w ramach sukcesji apostolskiej”, ukazane są w MO
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16; stwierdza się tam, że „ponieważ powierzona jest im (biskupom konsekratorom) 
troska o inne Kościoły, ich udział w konsekracji oznacza, że nowy biskup i jego 
Kościół pozostają we wspólnocie Kościołów. Poza tym, ponieważ są oni przedstawi
cielami swoich Kościołów, wiernymi nauce i misji apostołów, oraz członkami kole
gium biskupiego, ich udział zapewnia również historyczną ciągłość tego Kościoła 
z Kościołem apostolskim i jego biskupa z pierwotną posługą apostolską”. Z katolic
kiego punktu widzenia te wypowiedzi wymagają dalszego wyjaśnienia. Otóż Kościół 
katolicki widzi w sukcesji apostolskiej zarówno nieprzerwaną linię święceń bisku
pich, która prowadzi przez wieki od Chrystusa poprzez apostołów aż do dzisiejszych 
biskupów, oraz nieprzerwaną ciągłość nauki chrześcijańskiej od Chrystusa po tych, 
którzy dzisiaj nauczają w jedności z kolegium biskupów i jego Głową, Następcą 
Piotra. Jak stwierdza Lumen gentium, nieprzerwane linie sukcesji biskupiej i naucza
nia apostolskiego pozostają ze sobą w relacji przyczynowej: „Wśród tych rozmaitych 
posług, od najdawniejszych czasów sprawowanych w Kościele, pierwsze miejsce, jak 
świadczy tradycja, zajmuje urząd tych, którzy ustanowieni biskupami, dzięki sukcesji 
sięgającej początków, rozporządzają latoroślami wyrosłymi z nasienia apostolskiego. 
A w ten sposób, jak to stwierdza św. Ireneusz, przez tych, którzy przez Apostołów 
ustanowieni zostali biskupami, i przez ich następców aż do nas samych w całym 
świecie widoczna jest i zachowana tradycja apostolska” (n. 20). Problem ten stanowi 
więc samo sedno dyskusji ekumenicznej i dotyczy w istotny sposób wszystkich te
matów, którymi zajmuje się ARCIC I: rzeczywistości Eucharystii, sakramentalnego 
charakteru kapłaństwa służebnego, natury prymatu Biskupa Rzymu.

321 Na koniec należy jeszcze wyrazić opinię o stanowisku Raportu końcowego
w sprawie roli Tradycji w interpretacji Pisma świętego. To prawda, że temat ten nie 
był przez Komisję bezpośrednio podejmowany; w Raporcie znajdują się jednak 
stwierdzenia, które nie mogą tu pozostać bez komentarza. Jak dobrze wiadomo, 
według nauki katolickiej metoda krytyczno-historyczna nie jest wystarczającą podsta
wą dla interpretacji Pisma świętego. Interpretacji tej nie można oddzielać od żywej 
Tradycji Kościoła, który otrzymał orędzie Pisma świętego. Wydaje się, że Raport 
końcowy nie bierze tego pod uwagę w swojej interpretacji tekstów nowotestamento- 
wych dotyczących św. Piotra; stwierdza bowiem, że „nie stanowią one dostatecznej 
podstawy”, na której można by oprzeć prymat Biskupa Rzymu. Podobnie, nawiązując 
do nieomylnych orzeczeń Biskupa Rzymu, Raport końcowy wyraża pogląd, że orze
czenia takie powinny być „w sposób widoczny i prawowity interpretacją wiary biblij
nej, zgodną z prawowierną Tradycją” (A II, 29). Niewątpliwie zatem potrzebne są 
dalsze studia nad Pismem świętym, Tradycją i Magisterium oraz nad ich wzajemną 
relacją; według bowiem nauki katolickiej Chrystus udzielił Kościołowi pełnej władzy, 
która pozwala mu przy nieprzerwanej i skutecznej pomocy Ducha Świętego słowo 
Boże wiernie zachowywać, wyjaśniać i rozpowszechniać (por. Dei verbum, 9-10).
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KONKLUZJA

Celem powyższych uwag nie jest bynajmniej pomniejszenie uznania dla doniosłej 322 
pracy dokonanej przez ARCIC I, lecz wskazanie tych problemów w obrębie spraw 
omawianych w Raporcie końcowym, które wymagają jeszcze wyjaśnienia lub dal
szych studiów, zanim będzie można powiedzieć, że wypowiedzi zawarte w tym 
dokumencie są w pełni zgodne z katolickim nauczaniem na temat Eucharystii i ka
płaństwa służebnego.

Znaczny postęp, jaki osiągnięto w dziedzinie władzy w Kościele, ukazuje, jak 
istotny jest ten problem dla przyszłego dialogu rzymskokatolicko-anglikańskiego. 
Wartość porozumienia osiągniętego w innych sprawach będzie w znacznej mierze 
zależeć od autorytetu gremium, które ją  ewentualnie zaaprobuje.

Można wysunąć zarzut, że niniejsza odpowiedź nie posługuje się w wystarczają
cym stopniu metodą ekumeniczną, według której ku zgodności poglądów zmierza się 
krok po kroku, nie usiłując osiągnąć jej od razu. Trzeba jednak pamiętać, że Kościół 
rzymskokatolicki został poproszony o wyraźną odpowiedź na pytanie: Czy uzgodnie
nia zawarte w Raporcie są zgodne z wiarą Kościoła katolickiego? Nie oczekiwano 
więc zwykłej oceny ekumenicznego tekstu, lecz oficjalnej opinii o zgodności różnych 
wypowiedzi z wiarą Kościoła.

Wyrażamy nadzieję, że odpowiedź ta przyczyni się do postępu dalszego dialogu 
między anglikanami a katolikami w duchu wspólnej deklaracji Papieża Jana Pawła II
i abpa Roberta Ruńcie podczas spotkania w Rzymie w r. 1989. Czytamy w niej: 
„Zobowiązujemy się uroczyście w imieniu własnym oraz tych, których reprezentuje
my, zabiegać o przywrócenie widzialnej jedności i pełnej kościelnej wspólnoty -  
w przekonaniu, że dążąc do czegoś innego zdradzilibyśmy zamysł naszego Pana, 
który pragnął jedności swego ludu”.
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KONGREGACJA DO SPRAW NAUKI WIARY

323 List Kongregacji Nauki Wiary
do J. E. Biskupa Wschodniej Anglii Alaina C. Clarka 

w sprawie dialogu ze Wspólnotą anglikańską -  21 marca 1982 r

Przekład: OR 1982, nr 3, s. 17.

Czcigodny Księże Biskupie,
Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymskokatolicka (ARCIC), złożona z 

biskupów i teologów wyznaczonych przez obie wspólnoty, po dwunastu latach wspól
nej pracy przekazała swoim odnośnym władzom Relację końcową, zawierającą wyni
ki prowadzonych przez siebie badań teologicznych oraz nieustannych modlitw. Rezul
taty te dotyczą ważnych zagadnień nauki o Eucharystii, posługi kapłańskiej i święceń 
oraz władzy w Kościele.

Na prośbę Ojca Świętego, Kongregacja Nauki Wiary przestudiowała Relację 
końcową ARCIC i wyraża przekonanie, iż jest ona ważnym wydarzeniem ekumenicz
nym, stanowiącym doniosły krok w kierunku pojednania pomiędzy Wspólnotą angli
kańską i Kościołem katolickim.

W duchu szczerości -  tym samym, który charakteryzuje prace ARCIC -  a także 
powodowana pragnieniem przyczynienia się do jasności, która jest tak niezbędna w 
autentycznym dialogu, Kongregacja musi dać wyraz swemu przekonaniu, iż jeszcze 
nie można stwierdzić, że zostało osiągnięte naprawdę „istotne” porozumienie na 
temat całości zagadnień, które były przedmiotem studiów Komisji.

Rzeczywiście, jak wskazuje sama Relacja, istnieje szereg punktów, które przez 
Kościół katolicki uznane są za dogmaty, które zaś jako takie nie mogą, lub mogą 
tylko częściowo, być przyjęte przez naszych braci anglikanów. Co więcej, niektóre 
sformułowania Relacji ARCIC mogą wciąż jeszcze powodować różne interpretacje, 
podczas gdy niektóre z nich wydają się trudne do pogodzenia z doktryną katolicką. 
Wreszcie, uznając, że Komisja mieszana miała pełne prawo ograniczenia się do 
zasadniczych zagadnień, wokół których koncentrowały się w przeszłości poważne 
różnice pomiędzy naszymi obydwoma Wspólnotami, trzeba zaznaczyć, że także i inne 
kwestie muszą być zbadane wspólnie i w tym samym duchu po to, ażeby została 
osiągnięta ostateczna zgoda, mogąca zagwarantować prawdziwe pojednanie.

Stąd, według oceny naszej Kongregacji, należy uczynić wszystko, ażeby zapewnić 
kontynuację tak szczęśliwie podjętego dialogu, by były prowadzone dalsze prace 
badawcze, zwłaszcza jeśli chodzi o te punkty, w których dotychczasowe rezultaty 
tego wymagają, oraz by owe badania objęły również inne kwestie, niezbędne dla 
przywrócenia pożądanej przez Boga jedności kościelnej.
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Kongregacja Nauki Wiary prześle więc szczegółowe uwagi dotyczące Relacji 
końcowej ARCIC do wszystkich Konferencji Episkopatów, jako swój przyczynek do 
kontynuacji tego dialogu.

Łączę się z Księdzem Biskupem w modlitwie o to, by Duch Święty natchnął nasze 
wspólne wysiłki i kierował nimi tak, by wszyscy „stanowili jedno” (J 17, 21 i 23).

Rzym, 21 marca 1982 r.
Oddany szczerze w Chrystusie

Joseph kard. Ratzinger

ŚWIĘTA KONGREGACJA DLA KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

Dekret dotyczący formacji katolickich duchownych wschodnich
2 maja 1995 r.

Przekład: Ire per mundum, t. II/2: Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów 
wschodnich. Dokumenty, Warszawa 1996, s. 297-309.

Pamiętając o tym, że papieże ustawicznie przypominali konieczność zachowania 
i przywrócenia pełnej wschodniej tożsamości, właściwej każdemu Kościołowi sui 
iuris, i że Sobór Watykański II potwierdził z naciskiem obowiązek tej ochrony (por.
Orientalium Ecclesiarum, 6 );

-  zważywszy, że Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich nakazuje, aby 
„obrządki Kościołów wschodnich, jako dziedzictwo powszechnego Kościoła Chrystu
sowego -  w którym lśni tradycja pochodząca od Apostołów poprzez Ojców i które 
potwierdza boską jedność w różnorodności, znamienną dla wiary katolickiej -  były 
ściśle przestrzegane i popierane” (kan. 39) i że, określiwszy obowiązki hierarchów 
w tym względzie, Kodeks ten postanawia, iż „wszyscy inni duchowni i wszyscy 
członkowie instytutów życia konsekrowanego zobowiązani są wiernie przestrzegać 
własnego obrządku i osiągać coraz lepszą jego znajomość oraz doskonalsze zachowy
wanie go” (kan. 40, par. 2);

-  ze względu na to, że formacja kandydatów na świętych szafarzy, należących 
do Kościołów wschodnich, stanowi pierwszorzędne narzędzie dla osiągnięcia tego 
celu i że sami Papieże zadbali o ustanowienie w Rzymie seminariów i kolegiów 
przeznaczonych do formacji katolickich kandydatów wschodnich do święceń;

-  wziąwszy pod uwagę, iż Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich ustala, 
w kanonach 328-356, zasady i normy formacji duchownych oraz nakazuje w tym 
celu wydanie programu kształcenia duchownych (kan. 330), a ponadto nakazuje, aby 
„alumni, nawet jeśli zostali przyjęci do seminarium innego Kościoła sui iuris, albo

324
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do seminarium wspólnego dla większej liczby Kościołów sui iuris, byli formowani 
według własnego obrządku”, ganiąc jakiekolwiek zwyczaje przeciwne (kan. 343);

-  stwierdziwszy jednak, że -  z powodu różnych okoliczności -  zdarza się, iż 
takim zadaniem formacji katolickich duchownych wschodnich zajmują się po części 
instytucje, które czynią to z godnym pochwały nakładem środków, ale w kontekście 
nauczania mającego na celu pogłębienie przede wszystkim tradycji zachodniej, tak 
iż napotykamy na brak specyficznej formacji wschodniej.

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich, wypełniając powyższe normy Kodeksu 
Kanonów Kościołów Wschodnich, ustala, że:

lj  Wszyscy seminarzyści wschodni, wysłani na pierwszy cykl formacyjny do 
instytucji nie należącej do katolickich Kościołów wschodnich, zobowiązani są odbyć 
uzupełniający rok studiów, który należy umieścić jako trzeci rok sześciolecia przewi
dzianego przez kan. 348 par. 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Będzie 
on mógł zastąpić rok duszpasterski, wymagany do prezbiteratu przez Konstytucję 
Apostolską Sapientia Christiana (art. 74 par. 2).

Kursy tego roku uzupełniającego będą miały na celu danie ogólnego wprowadze
nia w studia wschodnie, wdrażając alumnów w tę specyficzną metodę teologiczną, 
do której nawiązuje kan. 340 par. 3 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, tak, 
aby studia teologiczne w latach następnych miały z nim powiązanie.

2. Formacja każdego seminarzysty w aspektach językowych, historycznych, patry
stycznych i liturgicznych własnego Kościoła sui iuris winna być przedmiotem troski 
hierarchy, od którego ten student zależy, poprzez przygotowanie programu osobistego 
czy grupowego, który będzie musiał zostać zatwierdzony przez Kongregację dla 
Kościołów Wschodnich.

Sformułowanie programu dla wszystkich alumnów wschodnich przebywających 
w Rzymie w kolegiach czy instytutach Kościołów sui iuris, do których należą, zosta
je jednak przekazane ich rektorom, z zatwierdzeniem Kongregacji dla Kościołów 
Wschodnich.

3. Kandydaci do święceń, którzy zostali wysłani na zasadniczy kurs studiów do 
Rzymu -  jak również, gdy studiują gdzie indziej, jeśli uczęszczane studia akademi
ckie stwarzają ku temu okazję -  zobowiązani są oprócz tego, co zostało ustalone 
w poprzednich numerach, do włączenia do własnego programu studiów pewnych 
kursów dotyczących tradycji wschodnich, jak to zostało wskazane w n. 4 Norm 
wykonawczych niniejszego Dekretu.

4. Celem pożytecznego włączenia w środowisko studiów wymaga się, aby każdy 
student uzyskał wystarczającą znajomość języka i kultury miejsca, do którego się 
udaje. Należy ją  uzyskać przed studiami poza ojczyzną, zgodnie z tym, co zostało 
wskazane w n. 5 Norm wykonawczych.

Bez żadnego względu na cokolwiek przeciwnego.

Z siedziby Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

Rzym, 2 maja 1995.
Kard. Achille Silvestrini9 Prefekt 

t  Miroslav S. Mar u syn, Sekretarz
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NORMY WYKONAWCZE

| |  Kursy roku uzupełniającego mają na celu danie ogólnego wprowadzenia do 325 
studiów wschodnich. Przedmiotem szczególnej uwagi będą następujące ważniejsze 
przedmioty: Metodologia studiów Wschodu chrześcijańskiego; Wstęp do teologii 
wschodniej z uwzględnieniem linii wspólnych, zasadniczej specyfiki każdego Kościo
ła czy obrządku, rozwoju historycznego teologii; Geografia i historia Wschodu chrze
ścijańskiego; Egzegeza patrystyczna; Sztuka sakralna; Ekumenizm; Kościoły wschod
nie a świat współczesny; Relacja między teologią a filozofią na Wschodzie; Naucza
nie Stolicy Apostolskiej i Soborów na temat katolickich Kościołów wschodnich.

2. Seminarzyści wschodni, których dotyczy Dekret, gdyby nie mogli skorzystać 
z kursów przewidzianych na rok uzupełniający, winni udać się do Rzymu albo do 
innego wyznaczonego miejsca celem uczęszczania na te kursy.

3. W roku uzupełniającym będą mogli uczestniczyć, jeśli zezwoli im na to ich 
hierarcha i będzie to do pogodzenia z ich możliwościami logistycznymi i organiza
cyjnymi, również katoliccy seminarzyści wschodni, którzy uważaliby to za pożytecz
ne dla ich formacji, nawet gdyby studiowali w instytutach formacyjnych własnego 
Kościoła sui iuris.

4. Oprócz uczęszczania na rok uzupełniający oraz specyficznego programu opra
cowanego przez własne kolegium czy dom formacyjny (Dekret, § 1 i 2b), kandydaci 
do święceń, którzy zostali wysłani na zasadniczy kurs studiów do Rzymu, zobowią
zani są włączyć do własnego programu studiów po jednym kursie z liturgii wschod
nich i wschodniego prawa kanonicznego oraz przynajmniej trzy kursy fakultatywne 
lub seminaria z dyscyplin wschodnich, wybranych na uczęszczanym uniwersytecie 
czy uczelni, albo -  gdyby ten instytut ich nie uwzględniał -  zapożyczając je z inne
go uniwersytetu czy uczelni. Obowiązek ten rozciąga się -  tam, gdzie to możliwe
-  również na katolickich alumnów wschodnich studiujących w innych miejscach.

5. Gdy chodzi o przygotowanie językowe oraz o prawidłowe i pożyteczne włącze
nie w kulturę i środowisko seminarzystów wysłanych za granicę, konieczne jest, aby 
zadbać o to z góry na początku samych studiów z pomocą środków, jakie w związku 
z tym rozporządzi każdy hierarcha.

Od katolickich seminarzystów wschodnich w Rzymie wymaga się:
a) uczęszczania na intensywny kurs języka włoskiego, zorganizowany przez Kon

gregację dla Kościołów Wschodnich w miesiącach letnich, poprzedzających rozpoczę
cie pierwszego roku akademickiego w Wiecznym Mieście i na kursy nieintensywne 
w ciągu dwóch pierwszych lat akademickich pobytu w Rzymie. Od kursów tych będą 
mogli zostać zwolnieni ci, którzy wykażą, składając uprzednio egzamin, że opanowali 
w odpowiedniej mierze język włoski;

b) uczęszczania na kurs propedeutyczny, również w lecie poprzedzającym pierw
szy rok w Rzymie, celem wprowadzenia w życie i kulturę na Zachodzie, przyswoje
nia sobie terminologii właściwej studiom, jakie ma się podjąć, oraz poznania sztuki 
i historii religijnej Rzymu.

Tłum. Aleksander Kowalski
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KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

Refleksje i wytyczne dotyczące studiów nad Kościołami wschodnimi 
6 stycznia 1987 r.

Przekład: „Zeszyty Naukowe KUL”, 31(1988), nr 3, s. 79-84.

Eminencje,
Ekscelencje,
Czcigodni Rektorzy Seminariów,
Czcigodni Rektorzy i Dziekani Wydziałów Kościelnych,

326 Wobec wzrostu teologicznych i pastoralnych kontaktów z Kościołami wschodnimi
w okresie po Soborze Watykańskim II, a zwłaszcza za pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II, Kongregacja Wychowania Katolickiego pragnie skierować w formie tego 
Pisma okólnego do odpowiedzialnych za formację kapłańską kilka refleksji dotyczą
cych studiów nad Kościołami wschodnimi.

1. Przy wielu okazjach i w rozmaitych okolicznościach papież Jan Paweł II mówił
0 konieczności wzajemnego zrozumienia i postawie miłości między katolikami trady
cji łacińskiej a chrześcijanami, katolikami i prawosławnymi, należącymi do różnych 
wspólnot chrześcijańskiego Wschodu. Wskazując na brak zrozumienia, który jest 
częstym zjawiskiem, oraz na nieznajomość duchowych tradycji i wartości, które na
leżą do dziedzictwa wielu chrześcijan w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, 
w Afryce i w Indiach, Papież podkreślił doniosłość tychże dla życia oraz dobra ca
łego Kościoła i stwierdził wyraźnie, że „Kościół musi uczyć się oddychać na nowo 
swoimi obydwoma płucami, wschodnim i zachodnim” (Przemówienie do członków 
Kurii Rzymskiej, 28 czerwca 1985: „L*Osservatore Romano” z dn. 29 VI 1985, s. 5).

Te stwierdzenia Ojca Świętego ilustrują sytuację w życiu Kościoła, która domaga 
się poważnej i głębokiej refleksji od pasterzy i odpowiedzialnych za intelektualną
1 duchową formację młodych pokoleń Kościoła. Konieczność takiej refleksji staje się 
jeszcze pilniejsza, gdy się zważy na wzrost i częstotliwość wzajemnych kontaktów 
między chrześcijanami Wschodu i Zachodu w naszym stuleciu. Aby pobudzić tę re
fleksję, Kongregacja Wychowania Katolickiego przedkłada niniejsze uwagi i wska
zówki.

2. Na początku tego stulecia zaistniała masowa emigracja ludzi z Europy Wschod
niej i Bliskiego Wschodu na kontynenty obu Ameryk. Uległa ona jeszcze dalszemu 
nasileniu przez nowe fale migracyjne po Drugiej Wojnie Światowej. W najnowszych 
czasach bolesne wydarzenia na Bliskim Wschodzie doprowadziły do wykorzenienia
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między innymi setek tysięcy chrześcijan, którzy wyemigrowali z krajów ojczystych. 
W konsekwencji tych faktów spotyka się miliony chrześcijan wszystkich tradycji 
wschodnich w Europie Zachodniej, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
w licznych krajach Ameryki Łacińskiej oraz w Australii. Niektóre wspólnoty można 
spotkać nawet w Afryce oraz w Indiach. Nie są oni już dalekimi krewnymi, ale brać
mi i siostrami, którzy żyją obok katolików tradycji zachodniej w różnych regionach 
świata.

Fakt ten stwarza nowe problemy natury pastoralnej dotyczące wychowania chrześ
cijańskiego i formacji duchowej, życia religijnego w rodzinie, małżeństw mieszanych 
między katolikami różnych obrządków, jak też między katolikami a prawosławnymi 
oraz duszpasterstwa grup wyizolowanych itd.

Należy postawić pytanie jak dalece znane jest życie liturgiczne i duchowe oraz 
stare tradycje chrześcijańskie tych nowych sąsiadów? Należy podjąć poważny wysi
łek, aby taką znajomość zdobywać i upowszechniać oraz wyciągać z tego odpowied
nie konsekwencje duszpasterskie.

3. Nasze stulecie było świadkiem zauważalnego wzrostu publikacji pism teolo
gicznych, liturgicznych i ascetycznych Ojców oraz mistrzów duchowych chrześcijań
skiego Wschodu. Ich dzieła ukazują się w licznych językach, czy to w formie nauko
wej, czy popularnej. Wielu chrześcijan podejmuje praktykowanie „modlitwy serca”, 
nauczanej przez duchowych autorów wschodnich; wspólnoty zakonne, dążąc do 
odnowy własnego życia wspólnotowego, sięgają do pisarzy Wschodu i Zachodu.

Można postawić jednak pytanie na ile te skarby wspólnej tradycji katolicy rzeczy
wiście rozumieją i poprawnie sobie przyswajają. Czy nie traktuje się ich niekiedy po
wierzchownie, tak iż ma się do czynienia z ruchami krótkotrwałymi i przejściowymi? 
Czy też podejmuje się poważny trud, aby je studiować gruntownie, tak by stały się 
właściwymi środkami wzrostu w modlitwie oraz w życiu osobistym i wspólnotowym?

4. Okres Soboru Watykańskiego II i lata następne odznaczały się intensywnym 
działaniem na rzecz odnowy i reformy w Kościele katolickim. Tenże Sobór w dekre
cie Orientalium Ecclesiarum ukazał znaczenie katolickich Kościołów wschodnich, 
poparł rozwój ich wspólnot oraz podkreślił właściwą rolę, jaką mają odgrywać w 
życiu Kościoła powszechnego. W Dekrecie o ekumenizmie (Unitatis redintegratio, 
rozdz. 3A) Sobór przedstawił wartość bogatych skarbów chrześcijańskich zawartych 
we wspólnej tradycji, którą katolicy nadal podzielają z prawosławnymi, pomimo 
faktu, iż obecnie brak między nimi pełnej wspólnoty eklezjalnej. Tenże Dekret zwra
ca uwagę na konieczność znajomości i szacunku dla tej tradycji w celu efektywnego 
działania na rzecz odbudowania pełnej wspólnoty w wierze, w sprawowaniu sakra
mentów i w życiu wspólnotowym.

5. Sobór, wypracowując swoje decyzje i zachęcając katolickich teologów oraz 
nauczycieli, wyraził jednocześnie głębokie przekonanie, iż autentyczne i pogłębione 
studium Tradycji Kościoła Chrystusowego nie może ignorować partykularnych trady
cji różnych Kościołów chrześcijańskich, w tym także Kościołów wschodnich. Wraca
jąc do zasadniczych źródeł wiary, teolog Kościoła partykularnego znajduje nie tylko 
osobiste ubogacenie poprzez doświadczenie „innych”, ale za pomocą takiej metody 
powraca on do własnych korzeni.
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W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, mimo dużej różnorodności form wyrazu 
i języka, istniała równocześnie wspaniała harmonia duchowa, tak iż zasadnicze poję
cia wiary zostały wyrażone w językach różnych narodów w sposób, który może 
służyć za przykład dla całego chrześcijaństwa. Studiując je w szerokim kontekście 
historycznym, rozumie się lepiej naukę wiary, gdyż rozumie się ją  jako pochodzącą 
z prawdziwie żywego środowiska.

6. Inny problem, który wyakcentował Sobór Watykański II (np. Lumen gentium, 
Gaudium et spes, Ad gentes), to pytanie, w jaki sposób należy orędzie Ewangelii 
zaszczepić w rodzihiych tradycjach różnych narodów. Tę potrzebę inkulturacji pod
kreślił ostatni Nadzwyczajny Synod Biskupów (Raport końcowy, D, 4). Kościoły 
wschodnie posiadają długą tradycję w tej dziedzinie nauczania ludów chrześcijań-

♦

skich, począwszy od chwili chrztu, „wychwalać Boga w ich własnym języku” (Ży
wot św. Konstantyna-Cyryla, XVI, ln). W licznych krajach Wschodu posuwała się 
ta inkulturacja niekiedy tak daleko, że doszło do transformacji oraz identyfikacji 
życia kulturalnego ze sposobem życia chrześcijańskiego. Studium tego procesu może 
służyć za przykład i drogowskaz dla tych, którzy podejmują obecnie proces podobny. 
Jest ono w stanie ukazać drogi, które doświadczenie stuleci potwierdziło jako właści
we i które różnią się od powierzchownych adaptacji, mogących jedynie zakłócić ten 
proces, a nawet zdeformować samą wiarę.

Takie porównawcze studium może być pożyteczne również dla innych dziedzin 
refleksji teologicznej i pastoralnej: przy odnowie i adaptacji liturgii, przy dyscyplinie 
kanonicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek między różnymi wspólnotami, przy 
historii Kościoła, szczególnie jeśli traktuje ona o tym, co chrześcijan jednoczy i o 
tym, co do ich podziałów doprowadziło lub nadal je utrzymuje.

7. Refleksja nad tymi faktami i uwagami prowadzi do spontanicznego pytania: 
jakie konkretne kroki można podjąć w duchu pozytywnej reakcji na tę ewolucję, tak 
aby: 1. zmniejszać a nawet unikać napięć między katolikami łacińskimi a wschod
nimi i by ci ostatni mogli odgrywać znaczniejszą rolę w życiu całego Kościoła;
2. pobudzać i stymulować dążenie do pełnej wspólnoty eklezjalnej między katolikami 
i prawosławnymi, zapoznawać studentów katolickich z dialogiem między obu tymi 
Kościołami; 3. cały Kościół w swoim wysiłku na rzecz odnowy i adaptacji do po
trzeb współczesności mógł się uczyć z doświadczeń przeszłości oraz z wielości form 
(pluriformizm) tradycji chrześcijańskich, które stanowią cząstkę jego historii i jego 
dziedzictwa.

8. Pełna odpowiedź na to pytanie wymagałaby współpracy różnych dykasterii 
Stolicy Świętej oraz odpowiednich organów katolickich Kościołów partykularnych. 
W zakresie swojej własnej kompetencji i odpowiedzialności Kongregacja Wychowa
nia Katolickiego przedkłada niniejsze wytyczne.

9. Papieski Instytut Studiów Wschodnich (Orientale), erygowany prawie 70 lat 
temu w Rzymie, stanowi centrum badań i studiów akademickich nie tylko dla chrześ
cijan wschodnich, lecz także obrządku łacińskiego. Oferuje on programy o charakte
rze wprowadzającym i specjalistycznym w zakresie teologii, liturgii, duchowości i 
historii. Posiada także własny Wydział wschodniego prawa kanonicznego. Zapotrze
bowanie na dobrze wykształconych specjalistów na tym polu staje się, w kontekście
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wyżej przedstawionych zjawisk, dzisiaj o wiele większe niż dawniej. Stąd też Kon
gregacja ta usilnie zachęca biskupów i przełożonych, aby popierali oni duchownych 
i świeckich, którzy kwalifikują się do studiów wyższych na Papieskim Instytucie 
Wschodnim i aby po ukończeniu tych studiów powierzano im odpowiednią pracę w 
instytucjach diecezjalnych i zakonnych. Seminaria, instytuty kształcące diakonów lub 
katechetów oraz instytuty pedagogiczne osiągnęłyby z pewnością lepsze wyniki, 
gdyby mogły liczyć na systematyczną pomoc wykwalifikowanych specjalistów w 
dziedzinie studiów nad chrześcijańskim Wschodem.

10. W seminariach oraz na wydziałach teologicznych byłoby korzystne organizo
wanie dla studentów wykładów w zakresie podstawowych wiadomości o Kościołach 
wschodnich, ich zasadach teologicznych oraz ich tradycjach liturgicznych i ducho
wych. We wszystkich seminariach, w których zgodnie z Optatam totius (nr 16) na 
pierwszym miejscu znajdują się studia biblijne, należy umożliwić także pełne i rze
czywiste poznanie Ojców Kościoła wschodnich i zachodnich. Doniosłe dziedzictwo 
teologiczne Wschodu powinno stanowić istotną część wszystkich traktatów, na któ
rych wywiera ono szczególne piętno i odpowiednio je kształtuje, aby ubogacić nie 
tylko studia studentów obrządku łacińskiego, ale by zaszczepić im także większy 
szacunek dla Kościołów wschodnich. Teologiczne i duchowe bogactwo tego dziedzi
ctwa objawia się szczególnie w doktrynie o Trójcy Świętej, chrystologii, pneumatolo- 
gii, w nauce o łasce i o stosunku między „naturą” a „nadnaturą”, w sposobie rozu
mienia „Filioąue”, w eucharystycznej naturze Kościoła oraz w „misterium” celebro
wanym w liturgii. Wykłady takie winny być prowadzone przez specjalistów i przy
stosowane do sytuacji lokalnej. Powinny one przygotowywać studentów do dialogu 
intelektualnego oraz rozwiązywania problemów pastoralnych, które mogą się poja
wiać, gdy współżyją ze sobą różnorodne wspólnoty religijne, np. w dziedzinie dusz
pasterstwa małżeństw mieszanych oraz o różnych obrządkach. Gdzie to jest możliwe, 
formacja ta powinna obejmować bezpośredni kontakt ze wschodnimi wspólnotami 
chrześcijańskimi, z ich życiem liturgicznym. Studentom należy pomóc w poznaniu 
i rozumieniu różnorodności liturgicznej oraz kulturowej istniejącej w obrębie oriental
nych Kościołów katolickich.

11. Na wydziałach prawa kanonicznego należy zarezerwować odpowiednie miejsce 
na studium prawa wschodniego, a także na studium zasadniczych elementów aktual
nego prawa prawosławnego. Ich rozumienie jest konieczne nie tylko dla tych, którzy 
mają nauczać tego przedmiotu, lecz również dla tych, którzy będą pracować jako 
konsultorzy lub oficjałowie w kuriach diecezjalnych, ośrodkach kształcenia pastoral
nego itp.

12. W katolickich szkołach wyższych oraz uniwersytetach należy troskliwie 
uwzględnić w ogólnym planie studiów niektóre elementy teologii wschodniej. Tam, 
gdzie istnieje odpowiednia liczba nauczycieli oraz studentów wschodnich, należy w 
sposób szczególny nie tylko troszczyć się o ich potrzeby pastoralne, ale również 
zagwarantować im odpowiednią formację akademicką, zgodną z ich tradycjami reli
gijnymi oraz kulturalnymi. Gdzie przemawiają za tym okoliczności, można utworzyć 
specjalne wydziały lub instytuty, aby zainteresowanym zapewnić specjalną formację 
akademicką.
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13. W różnych, wyżej wspomnianych, instytucjach szczególną troskę należy zwró
cić na wyposażenie bibliotek w odpowiednie publikacje książkowe, czasopisma oraz 
inne niezbędne do pracy materiały.

14. Przy realizacji podanych tutaj wytycznych Kongregacja zaleca, stosownie do 
sytuacji lokalnej, aby popierać współpracę między władzami oraz uczonymi kato
lickimi i prawosławnymi -  zgodnie ze wskazaniami Dyrektorium ekumenicznego 
(część II, rozdz. IV). %

15. Jest rzeczą oczywistą, iż pomimo postępu na tym polu, istnieje wśród katoli
ków tradycji łacińskiej wielka jeszcze potrzeba uzupełnienia znajomości narodów, 
tradycji oraz Kościołów chrześcijańskiego Wschodu. Zostało to uznane już kilkadzie
siąt lat temu przez papieży Benedykta XV i Piusa XI, gdy erygowali oni i rozbudo
wali Papieski Instytut Wschodni, jak również wielokrotnie wyraźnie zachęcali katoli
ków do poszerzania znajomości i rozumienia tychże kwestii. Ich troskę podjęli też 
późniejsi papieże i wyrażali we wspólnych deklaracjach, jak np. deklaracja papieża 
Pawła VI i prawosławnego patriarchy koptyjskiego Szenudy III (1973). Kongregacja 
Wychowania Katolickiego poprzez podane w powyższym tekście refleksje i wytyczne 
pragnie konkretnie nawiązać do tych często powtarzanych, a do chwili obecnej nadal 
ważnych, spraw.

Mamy nadzieję, że wytyczne te spotkają się z ciepłym przyjęciem ze strony 
profesorów i studentów oraz wydadzą upragnione owoce.

Życzymy wam, Eminencje, Ekscelencje oraz Czcigodni Rektorzy Seminariów, 
Rektorzy i Dziekani wydziałów kościelnych obfitego błogosławieństwa Bożego oraz 
zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

William Kard. Baum, prefekt 
Abp Javierre Ortas Antonio M., sekretarz

Tłum. ks. Stanisław Józef Koza, Jan Sergiusz Gajek MIC
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Zasady ogólne i wskazania praktyczne 
dla koordynowania pracy ewangelizacyjnej 

i zaangażowania ekumenicznego Kościoła katolickiego w Rosji 
i w innych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw

1 czerwca 1992 r.

Przekład: „Więź” 1993, nr 3, s. 111-118.

W PROW ADZENIE

Kościół otrzymał od Chrystusa misję głoszenia wszystkim ludom Ewangelii zba
wienia. Jako lud mesjański został on ustanowiony przez Chrystusa wspólnotą życia, 
miłości i prawdy. Przez Niego także został ustanowiony „narzędziem zbawienia 
wszystkich i posłany jest do całego świata, jako światłość świata oraz sól ziemi” 
(por. Mt 5, 13-16) (KK 9).

Jako sakrament zjednoczenia Boga z człowiekiem Kościół jest znakiem i zaczy
nem jedności całej ludzkości. Zaprasza on każdego do korzystania z obfitości darów 
Bożych, które pochodzą ze zbawczej ofiary Chrystusa i z wylania Ducha Świętego, 
który odnawia oblicze Ziemi. Wypełniając misję powierzoną mu przez Chrystusa, 
Kościół katolicki spotyka inne wspólnoty, które idą za Chrystusem -  zwłaszcza 
Kościoły prawosławne, z którymi łączy go wielka część kościelnego dziedzictwa.

Nie wszyscy ci, do których w określonym miejscu adresowane jest przesłanie 
Ewangelii, przyjmują je w ten sam sposób. Są wierni, którzy należą do Kościoła 
katolickiego, są bracia i siostry innych wyznań i tradycji chrześcijańskich, a także 
są tacy, którzy, choć otrzymali to przesłanie, nie przyjęli go, ale stali się niewierzą
cymi czy ateistami. Troską Kościoła katolickiego objęci są wszyscy, zgodnie z ich 
indywidualną sytuacją.

Wskazania zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą szczególnych sytuacji na 
terytorium byłego Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej. Biorą one również 
pod uwagę wielowiekową obecność Kościoła prawosławnego, a także bolesną historię 
tych narodów pod panowaniem systemu komunistycznego. Przepisy prawa państwo
wego w zakresie wolności religii pozwalają obecnie Kościołom na wykonywanie ich 
posłannictwa z nowym poczuciem odpowiedzialności nie tylko za tych, którzy dozna
wali cierpień, ale również za tych, którzy poszukują prawdy i drogi zbawienia. Nie 
jest wyrazem współzawodnictwa, lecz wspólnego poszanowania dla jedności, której 
życzył sobie Chrystus, to, że Kościół katolicki i Kościół prawosławny powołane są

327
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do realizowania swoich misji i czynienia tego w taki sposób, aby ich świadectwo, 
zarówno w działaniach osobnych, jak i wspólnych, w pełni odpowiadało woli Chrys
tusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, przy poszanowaniu sumienia każdej jednost
ki oraz uznaniu swobodnej dystrybucji charyzmatów Ducha Świętego.

L ZASADY OGÓLNE

Reorganizacja hierarchii katolickiej
I  Po 70 latach panowania oficjalnego ateizmu w dawnym Związku Radzieckim, 

wspólnoty katolickie obrządku łacińskiego, bizantyjskiego i ormiańskiego w szczegól
ny sposób potrzebują nowej ewangelizacji.

Potrzeby te wymagały starannej reorganizacji hierarchii lokalnej, łącznie z miano
waniem biskupów i administratorów apostolskich dla wspólnot łacińskich na Białoru
si, w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, a także uznania i missio canonica tych 
biskupów Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, których wyświę
cono potajemnie oraz ustanowienia ordynariatu dla katolików obrządku ormiańskiego.

Prawo i obowiązek zapewnienia opieki duszpasterskiej
328 2. Biskupi i administratorzy apostolscy mają więc prawo i obowiązek zaspokaja

nia duchowych potrzeb katolików powierzonych ich opiece duszpasterskiej. Muszą 
oni sami zadbać o zapewnienie obecności kapłana w różnych wspólnotach, w taki 
sposób, aby nawet mniej liczebne z nich otrzymywały, przynajmniej sporadycznie, 
posługę kapłana przy celebracji Eucharystii i innych sakramentów, a także korzystały 
z potrzebnego im nauczania religijnego.

Doprawdy, uwaga św. Pawła zawarta w jego Liście do Rzymian pozostaje zawsze 
aktualna: „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli 
uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? 
[...] Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo 
Chrystusa” (Rz 10, 14-17).

Aby prowadzić tę pracę ewangelizacyjną, do czasu gdy będzie dostateczna liczba 
miejscowego duchowieństwa, biskupi i administratorzy apostolscy powinni starać się 
nawiązać konieczną współpracę z Konferencjami Episkopatów i zakonami w innych 
krajach. Powinni oni również zwracać uwagę na potrzeby językowe swoich wiernych, 
tak aby przestrzegać praw, w tym praw religijnych, mniejszości narodowych żyjących 
w krajach WNP.

Jeśli chodzi o wspólnoty obrządku wschodniego, należy rozważyć możliwość 
korzystania z pomocy kapłanów birytualistów -  wszędzie tam, gdzie jest zbyt mało 
kapłanów obrządku miejscowego. Kapłani tacy powinni być dobrze przygotowani nie 
tylko w zakresie liturgii, ale również znać tradycję i uwrażliwienia Kościoła, któremu 
idą służyć.
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Prawidłowe struktury apostolskie
3. Struktury apostolskie, jakie organizują biskupi i administratorzy apostolscy na 529 

powierzonym im terytorium, powinny spełniać potrzeby wspólnot katolickich tam 
żyjących. W żadnym przypadku nie mają one na celu wprowadzania konkurencji
z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym lub innymi Kościołami chrześcijańskimi dzia
łającymi na tym samym terenie. Tak zwany prozelityzm, oznaczający wywieranie 
jakiegokolwiek nacisku na ludzkie sumienia, w jakiej bądź postaci, jest zupełnie obcy 
apostolstwu i z pewnością nie jest metodą stosowaną przez duszpasterzy Kościoła 
katolickiego. W odniesieniu do tej kwestii, Sobór Powszechny Watykański Drugi 
poucza nas uroczyście w następujący sposób: „Kościół surowo zabrania zmuszać 
kogoś do przyjęcia wiary lub doprowadzać do niej czy przynęcać niestosownymi 
środkami” (DM 13).

Wspólna troska o jedność Kościoła
4. Aktywność apostolska na terytorium WNP i Europy Wschodniej wymaga od 330 

katolików zarówno wierności ich własnemu posłaniu, jak i prawdziwej troski o pra
wosławnych braci i siostry oraz okazywania szacunku wobec ich wiary, tak aby móc 
wspólnie z nimi przygotowywać się do tej jedności eklezjalnej, która była pragnie
niem Chrystusa. Krótko mówiąc, jest to zagadnienie doprowadzenia do tej jedności
w prawdzie, o którą modlił się Chrystus (por. adhortacja apostolska Ewangelii nun- 
tiandi, 54). To przygotowanie do jedności, tak bardzo pożądanej, winno być prowa
dzone poprzez budowanie braterskiego zaufania pomiędzy biskupami, kapłanami 
i wiernymi obu Kościołów.

Respektowanie wolności religijnej
5. Szanując w pełni wolność religijną, która jest niezbywalnym prawem każdej 331 

osoby ludzkiej, biskupi i kapłani winni uważnie rozważyć motywy, jakimi kierują się 
osoby pragnące wstąpić do Kościoła katolickiego. Osobom takim należy również 
uświadomić ich zobowiązania wobec własnej wspólnoty, z której pochodzą.

Deklaracja o wolności religijnej (Dignitatis humanae), ogłoszona przez Sobór 
Powszechny Watykański Drugi, jest dla Kościoła katolickiego podstawowym doku
mentem w tym zakresie. Należałoby, kiedy tylko nadarza się okazja, przypominać 
te zasady i apelować, aby każdy z nas szanował wybory religijne bliźnich.

Zaangażowanie ekumeniczne
6. Każdy katolik ma świadomość tego, że „Kościół jest misyjny ze swej natury” 332 

(DM 2). Ale również, każdy katolik wie, że zaangażowanie w budowanie jedności 
chrześcijańskiej jest częścią owej misji głoszenia światu Dobrej Nowiny zbawienia
w Chrystusie, w jedności jednego Ciała, jednego chrztu i jednej wiary.

Dlatego też praca apostolska Kościoła katolickiego na terytorium WNP musi dziś, 
bardziej niż kiedykolwiek, posiadać wymiar ekumeniczny. Musi ona, pod każdym 
względem, popierać dialog między chrześcijanami w świetle zasad potwierdzonych 
przez Drugi Sobór Watykański i związane z nimi dokumenty posoborowe. W instytu-
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cjach Kościoła katolickiego na terenach WNP ekumenizm winien być priorytetem 
duszpasterskim. Drogą do jedności chrześcijan nie jest na pewno prozelityzm, lecz 
braterski dialog między wyznawcami Chrystusa -  dialog ożywiany modlitwą i prowa
dzony w miłości, mający na celu odbudowę pełnej komunii pomiędzy Kościołem 
Bizantyjskim i Kościołem Rzymskim, jaka istniała w pierwszym tysiącleciu. Dialog 
ten musi toczyć się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i powszech
nym. Jego celem ma być budowanie wzajemnego zaufania w taki sposób, aby chrześ
cijanie różnych wyznań mogli współpracować w pewnych przedsięwzięciach apostol
skich, społecznych i kulturalnych, tak „[...] aby słowo Pańskie rozszerzało się 
i rozsławiało” (2 Tes 3, 1).

Uznając się za członków Kościołów, które zachowują znaczną część wspólnego 
dziedzictwa -  sakramentalnego, liturgicznego, duchowego i teologicznego -  katolicy 
i prawosławni mogą wspólnie świadczyć o Chrystusie przed światem, który spragnio
ny jest jedności. Wspólne dziedzictwo ma tę właściwość, że skłania do wspólnego 
działania przy poszanowaniu tradycji pielęgnowanej przez poszczególne Kościoły.

Szacunek dla tradycji prawosławnej
7. Jest prawdą oczywistą, że działalność Kościoła katolickiego w krajach WNP, 

które są tak głęboko nasiąknięte obecnością i działaniem tradycji prawosławnej 
i ormiańskiej, musi odbywać się w sposób zupełnie odmienny niż misja ad gentes.

Katolikom łacińskim w szczególności nie wolno zapominać o okolicznościach 
narodzin i wzrostu Kościołów Wschodu, ich liturgicznej i duchowej tradycji oraz

✓

wielkiej czci okazywanej Matce Bożej. Jak powiedział Ojciec Święty w swoim prze
słaniu Magnum Baptismi Donum, skierowanym 14 lutego 1988 r. do katolików 
ukraińskich z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej: „Sobór (Watykański Drugi) 
podkreślił wielkie wartości tradycji liturgicznych, duchowych, dyscyplinarnych 
i teologicznych, jakie znajdujemy w tych Kościołach, jak również ich prawo i obo
wiązek życia tymi tradycjami, które właściwe są katolickiej i apostolskiej naturze 
Kościoła” (nr 6, AAS 80 [1988], s. 993-994).

Kościół katolicki obrządku łacińskiego, obecny w tych krajach, musi więc zacho
wywać wielki szacunek dla tradycji wschodnich, które są tam głęboko zakorzenione, 
a szczególnie tradycji Kościoła prawosławnego. Kościół ten sam wychodzi z długiego 
okresu prześladowań, trudności i uwarunkowań rozmaitej natury i staje dziś przed 
zadaniem nowej ewangelizacji narodów tradycyjnie prawosławnych, które wzrastały 
w warunkach systemu ateistycznego.

Dlatego też w braterskim dialogu z biskupami Kościoła prawosławnego i z zacho
waniem pełnego szacunku dla przekonań religijnych obywateli, pasterze Kościoła 
łacińskiego powinni dążyć do współpracy z Kościołem prawosławnym we wszystkich 
dziedzinach, w których jest to możliwe, tak aby każdy mógł wyraźnie widzieć jed
ność w miłości, która winna panować w stosunkach między oboma Kościołami, 
stając się wstępem do pełnej wspólnoty eklezjalnej.

Kościoły wschodnie będące w jedności ze Stolicą Apostolską w Rzymie, szczegól
nie Kościół katolicki obrządku ukraińsko-bizantyjskiego, posiadają według Drugiego 
Soboru Watykańskiego „szczególny obowiązek popierania jedności wszystkich chrześ-
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cijan, szczególnie wschodnich, zgodnie z zasadami Dekretu tegoż świętego Soboru
0 ekumenizmie. Mają to czynić przede wszystkim przez modlitwy, przykładne życie, 
skrupulatną wierność wobec starożytnych tradycji wschodnich, wzajemne lepsze 
poznanie się, współpracę i braterski szacunek dla rzeczy i ludzi” (DKW 24).

Napięcia katolicko-prawosławne
8. Niestety, reorganizacji Kościoła katolickiego w krajach WNP towarzyszą napię

cia w stosunkach z Kościołem prawosławnym.
Tak było na Ukrainie, szczególnie w dziedzinie przyznawania miejsc kultu, 

w następstwie uznania wolności sumienia przez władze świeckie dawnego ZSRR
1 w konsekwencji uznania Kościoła katolickiego obrządku bizantyjskiego, który został 
zlikwidowany w 1946 roku.

Z pewnością nie można uznać za prozelityzm tego, że całe wspólnoty pod prze
wodnictwem swych kapłanów, które w latach prześladowań Kościoła greckokatolic
kiego, aby przetrwać, zostały zmuszone do zadeklarowania się jako prawosławne, 
obecnie, po odzyskaniu wolności, ogłosiły swą przynależność do Kościoła grecko
katolickiego. Jest to kwestia wolnego wyboru ze strony ludzi, którzy przed 1946 r. 
otwarcie wyznawali swoją wiarę katolicką.

Niemniej jednak spory o miejsca kultu są, na drodze ekumenizmu, wydarzeniem 
bolesnym.

Stolica Święta, w porozumieniu z Patriarchatem Moskiewskim, próbowała temu 
zapobiec, i w styczniu 1990 r. wydała wskazania, które powinny zapewnić polubow
ny podział miejsc kultu. Niestety, inicjatywa ta, wobec warunków odziedziczonych 
po ostatnich czasach nie odniosła skutku. Odpowiedzialnością za taki stan rzeczy 
i za porażkę działań podjętych przez Komisję Czterostronną nie można obarczać 
całkowicie żadnej ze stron.

Obecnie nadal panują nastroje napięcia i niepokoju, a w mocy pozostaje apel Ojca 
Świętego skierowany do biskupów Europy w dniu 31 maja 1991 r.: „Wszyscy powin
ni żywić przekonanie, że również w tych sporach dotyczących spraw mało istotnych 
i czysto praktycznych, dialog jest najlepszą formą braterskiej rozmowy prowadzącej 
do załagodzenia konfliktów w duchu sprawiedliwości, miłości i przebaczenia” ifSffi 
Papieża Jana Pawła II do Biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków 
między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji w Europie Środkowej 
i Wschodniej, 2).

II. WSKAZANIA PRAKTYCZNE

W świetle powyższych zasad i mając na względzie rozwianie obaw, jakie narosły 
w Kościele prawosławnym, oraz dla odbudowy wzajemnego zaufania, które jest 
niezbędne do autentycznego dialogu ekumenicznego między dwoma Kościołami na 
poziomie lokalnym i międzynarodowym, sformułowano poniższe zalecenia:
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Formacja i współpraca ekumeniczna
336 | |  Biskupi i administratorzy apostolscy działający na podległym im terenie powin

ni podejmować wysiłki w kierunku gruntownej formacji ekumenicznej wszystkich 
osób zaangażowanych w pracę duszpasterską (kapłani, osoby zakonne i świeckie 
obojga płci), tak aby każdy zdobył „mentalność ekumeniczną”, zgodną z zasadami 
określonymi przez Drugi Sobór Watykański i Stolicę Apostolską, z odpowiednim 
uwzględnieniem własnych doświadczeń (por. Kodeks Kanonów Kościołów Wschod
nich [KKKW], kan. 904).

Powinni oni rozwijać na wszelkie sposoby dobre zrozumienie z lokalnymi władza
mi Kościoła prawosławnego, pamiętając o trudnościach, jakich on doświadcza, tak 
aby sprzyjać tworzeniu się klimatu zaufania i pokojowej współpracy. Jeżeli nawet 
istniały w przeszłości powody do wzajemnego przeciwstawiania się, to powinni oni 
przypominać wiernym, że tylko przemiana serca, ze szczerym wybaczeniem tym, 
którzy zawinili, pozwala nazywać się prawdziwymi naśladowcami Chrystusa.

W przypadkach, gdzie osiągnięcie takiego zrozumienia może okazać się trudne, 
biskupi i administratorzy apostolscy powinni przygotować stosowną informację dla 
reprezentanta Stolicy Apostolskiej i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, a w 
przypadkach objętych ich kompetencją informować inne urzędy Kurii Rzymskiej. 
Współdziałanie na tych wysokich szczeblach władzy może w istocie znacznie pomóc 
w rozwiązywaniu konkretnych spraw, które można przedyskutować z Patriarchatem 
Moskiewskim lub naczelnymi władzami innych Kościołów.

Bez „struktur równoległych”
337 2. Biskupi i administratorzy apostolscy, którzy są odpowiedzialni za wszystkie

przedsięwzięcia duszpasterskie mające na celu wspieranie życia religijnego wspólnot 
katolickich, winni zadbać o to, aby żadne działania podejmowane na terenie podleg
łym ich jurysdykcji nie były odbierane jako „równoległe struktury ewangelizacji”. 
Kanon 905 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich mówi o tym, że należy unikać 
zarówno fałszywego ekumenizmu, jak i „nieumiarkowanej gorliwości”.

Zgodnie z zapisami prawa kościelnego (KPK kan. 394, §1, KKKW, kan. 203), 
kapłani, osoby zakonne i członkowie ruchów świeckich, którzy pragną prowadzić 
pracę apostolską w krajach WNP, muszą ściśle współdziałać i podporządkowywać 
się lokalnym ordynariuszom oraz powstrzymywać się od podejmowania działań bez 
uzyskania wcześniejszej zgody właściwego ordynariusza, a także skrupulatnie wyko
nywać jego zalecenia wydane w ramach posiadanej przez niego jurysdykcji.

W razie wystąpienia poważnych trudności biskupi i administratorzy apostolscy 
mają obowiązek bezzwłocznego informowania przedstawiciela Papieża i Stolicy 
Apostolskiej.

Informowanie Kościoła prawosławnego
338 3. Również dla dobra harmonijnego współżycia z Kościołem prawosławnym i dla

wykazania otwartości, jaka powinna towarzyszyć wszelkim przedsięwzięciom dusz
pasterskim Kościoła katolickiego, biskupi i administratorzy apostolscy powinni infor-
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mować ordynariuszy Kościoła prawosławnego o wszystkich ważnych inicjatywach 
duszpasterskich, szczególnie o tworzeniu nowych parafii, które będą ustanowione 
w celu zaspokojenia potrzeb miejscowych wspólnot katolickich.

Stolica Święta jest przekonana o tym, że biskupi prawosławni, którzy tak samo 
troszczą się o ewangelizację swoich wiernych, z radością poprą duchową pomoc 
wspólnotom katolickim istniejącym na terenie ich diecezji, również poprzez zwrot 
świątyń wspólnotom katolickim wschodnim czy łacińskim, które są wciąż ich pozba
wione.

Niemniej jednak, jeżeli w okolicznościach szczególnych powstanie rozbieżność 
zdań co do stosowności jakiejś inicjatywy duszpasterskiej, którą biskup czy adminis
trator apostolski uznał za konieczną dla duchowego dobra grupy wiernych katolic
kich, nawet małej, to biskup lub administrator apostolski, po wyczerpaniu wymienio
nych wyżej środków dialogu, może działać zgodnie ze swym sumieniem, ponieważ 
jest on przed Bogiem odpowiedzialny za życie duchowe każdego z osobna członka 
Kościoła katolickiego. W sprawach o szczególnej doniosłości powinien skonsultować 
się z przedstawicielem Papieża i kompetentnymi urzędami Kurii Rzymskiej.

Współdziałanie w inicjatywach duszpasterskich
4. Jeżeli okoliczności na to pozwolą, duszpasterze Kościoła katolickiego, kierując 

się gorliwością misyjną i troską o ewangelizację milionów ludzi, którzy jeszcze nie 
poznali Chrystusa, powinni podejmować współpracę z biskupami prawosławnymi 
w rozwijaniu inicjatyw duszpasterskich Kościoła prawosławnego. Winni oni odczu
wać zadowolenie, jeśli mogli przyczynić się do formowania dobrych chrześcijan.

Inicjatywy społeczne
5. Będzie rzeczą właściwą informować władze Kościoła prawosławnego o inicja

tywach o charakterze społecznym (edukacyjnych, charytatywnych itp.), do udziału 
w których mogą być zaproszone instytucje Kościoła katolickiego z krajów zachod
nich, by mieć wkład we wspólne dobro krajów WNP czy Europy Wschodniej.

Jeżeli jest to organ rządowy czy instytucja społeczna, która zaprasza do współpra
cy zakony i inne instytucje zależne jurysdykcyjnie od hierarchii katolickiej, nakaz 
miłości wymaga, aby poinformować o tym kompetentne władze wspólnot prawosław
nych, nawet jeśli można przypuszczać, że owe instytucje świeckie zrobiły to we 
własnym imieniu.

Informowanie patriarchatu
6. Jeżeli instytucje rządowe (kulturalne, naukowe itp.) zaproszą kapłanów czy 

biskupów z zagranicy do udziału w pewnych szczególnych wydarzeniach, to grzecz
ność nakazuje poinformować o tym patriarchat prawosławny lub ormiański. Podobnie, 
gdy do udziału w przedsięwzięciu promowanym przez Kościół katolicki, jakie ma się 
odbyć na terytorium krajów WNP, zaproszono wybitną osobistość Kościoła prawo
sławnego, to rzeczą stosowną będzie zawiadomić o tym wcześniej patriarchat.
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Duszpasterstwo mniejszości narodowych
342 7. Biskupi i administratorzy apostolscy powinni zadbać o to, aby w poszczegól

nych krajach sprawowano sakramenty w językach mniejszości narodowych. Nie 
oznacza to, że zgromadzenia liturgiczne stać się mają czynnikiem podziału czy narzę
dziem wojującego nacjonalizmu. Jednocześnie bowiem, biskupi i administratorzy 
apostolscy powinni wspierać integrację mniejszości obecnych czasowo lub stale 
pośród większościowych społeczeństw krajów, które je przyjęły, bez naruszania 
tożsamości mniejszości. Różnorodność stanowi dla katolików okazję do dzielenia się 
własnym skarbem z innymi.

*

Świątynie
343 8. Miejsca kultu konieczne dla życia liturgicznego i kościelnego wspólnot chrześ

cijańskich muszą spełniać potrzeby wypływające z prawa osoby ludzkiej do indywi
dualnego czy też grupowego praktykowania swojej wiary. Potrzeby te zależą od 
warunków lokalnych: znaczenia wspólnoty, możliwości materialnych, opieki dusz
pasterskiej. Przy rozdziale już istniejących obiektów kultu wybór priorytetu zależy 
od liczebności wiernych na danym terenie oraz od czynników społecznych i histo
rycznych. Jeżeli powstaje kwestia wybudowania nowej świątyni, to przed wystąpie
niem o zgodę biskupa diecezjalnego należy starannie rozważyć, czy nowa świątynia 
jest rzeczywiście potrzebna (KPK, kan. 1215 § 1; KKKW, kan. 870). W pewnych 
przypadkach właściwe byłoby zawrzeć porozumienie co do wspólnego korzystania 
z jednej świątyni przez wspólnoty katolickie i prawosławne czy wspólnoty jeszcze 
innych wyznań chrześcijańskich. Takie porozumienie należy następnie przedłożyć do 
zatwierdzenia odpowiednim władzom kościelnym.

ZAKOŃCZENIE

344 Głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu nie może pomijać wielkiego przyka
zania miłości, wszak Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Środki i sposoby przedsta
wione tutaj wspólnotom katolickim mają na celu pomóc im w budowaniu postaw 
całkowicie otwartych na powyższe wezwanie i w byciu świadkami tej jedności, jakiej 
pragnie Chrystus.

345 Wszyscy zostali przez Sobór Powszechny Watykański Drugi wezwani do odnowy
ducha communio, tak aby stosunki braterskie, jakie winny panować pomiędzy ucznia
mi Chrystusa, mogły doprowadzić do pełnej wspólnoty wiary i miłości. W niej to nie 
będzie już „wszelkiego ducha sporów i rywalizacji” (DE 18) i gdy runie mur dzielą
cy Kościoły Zachodni i Wschodni, powstanie ostatecznie jeden dom zbudowany na 
kamieniu węgielnym, jakim jest Jezus Chrystus, który uczyni z nich jedno.

Watykan, 1 czerwca 1992 roku.
Tłum. Paweł Broszkowski
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PAPIESKA RADA 
DO SPRAW ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

Kryteria współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej 
w środkach społecznego przekazu 

4 października 1989 r.

Druk: Pontifical CounciI for Social Communications, Criteria for Ecumenical and Inter- 
Religious Cooperation in Communications, Yatican City 1989.

Wprowadzenie
1. Świadectwo wiary, które należy składać na publicznym forum środków społecz

nego przekazu, zobowiązuje chrześcijan do podjęcia skuteczniejszej współpracy 
w dziedzinie przekazu społecznego oraz do ściślejszego współdziałania z innymi 
religiami, ażeby treści religijne były rzeczywiście obecne w mediach. Wskazówki 
zebrane w tym dokumencie mają na celu promowanie większej współpracy między 
chrześcijanami i przedstawicielami innych religii, którzy zaangażowani są w sferze 
środków społecznego przekazu. Sformułowano je po to, aby umożliwić katolickim 
pracownikom środków społecznego przekazu lepsze wypełnianie ich priorytetowego 
zadania, jakim jest głoszenie i dawanie świadectwa własnej wiary, jednocześnie dając 
pierwszeństwo lepszemu wzajemnemu zrozumieniu się, zarówno między chrześcijana
mi, jak i wyznawcami innych religii.

2. Współpraca między chrześcijanami i członkami innych religii, działającymi 
w sferze środków społecznego przekazu, ma centralne znaczenie w relacjach z wła
dzami państwowymi oraz pracownikami środków społecznego przekazu ze względu 
na zachowanie, wspieranie i koordynowanie możliwości wyrażania religijnych poglą
dów w mediach. W większości przypadków dostęp do środków społecznego przekazu 
dozwolony jest jedynie w kontekście wzajemnego porozumienia między wyznaniami 
i religiami, które pragną wziąć udział w publicznym dialogu.

3. Dokument niniejszy dotyczy konkretnej współpracy i nie zajmuje się bezpo
średnio zagadnieniami związanymi z dialogiem doktrynalnym w audycjach czy pro
gramach. Oczywiste jest jednak to, że katolicka nauka doktrynalna i moralna jest 
niezastępowalnym punktem odniesienia dla katolickich pracowników środków spo
łecznego przekazu. Do zakresu odpowiedzialności kompetentnych władz kościelnych
-  na różnych poziomach: lokalnym, krajowym, kontynentalnym i światowym -  nale
ży troska o aspekt doktrynalny i moralny każdego przekazu. Odpowiedzialni dusz
pasterze mają prawo i obowiązek wyrażać swój sąd i dawać wskazówki w tym 
względzie. Powinni oni w każdym przypadku ocenić ryzyko i szanse wspólnych

346
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inicjatyw, biorąc pod uwagę konieczność zachowania szczególnej tożsamości inicja
tyw katolickich.

347 4 . Manipulacja bądź niegodziwy prozelityzm, czasami praktykowane w mediach,
są niezgodne z dziełem ekumenizmu i duchem współpracy międzyreligijnej, jak głosi 
Słowo Boże i jak to potwierdzają wskazania władz kościelnych1. W czasach dzisiej
szych rozwojowi nowych ruchów religijnych, określanych często „sektami” (chociaż 
utrzymują one, że są bliżej ducha Ewangelii, to jednak przynajmniej częściowo 
inspirują się ideologiami niechrześcijańskimi), towarzyszy niekiedy brzemienny 
w następstwa prozelityzm, uwydatniony jeszcze bardziej dzięki szerokiemu rozprze
strzenianiu się za pomocą społecznych środków przekazu.

5. Podejmując jakąkolwiek współpracę należy wziąć pod uwagę sytuację pastoral
ną w danym miejscu. Pracownicy mediów odpowiedzialni za współpracę ekumenicz
ną i międzyreligijną powinni otrzymać staranną formację, wykazać się odpowiedzial
nością i rozwagą.

Kryteria ekumenicznej współpracy w mediach
348 6. Era społecznego przekazu i informacji, która się w czasach dzisiejszych formu

je, przyczynia się do kształtowania nowego rodzaju relacji pomiędzy osobami i 
wspólnotami. Wymaga to ze strony chrześcijan coraz głębszej jedności, osiągniętej 
dzięki bliższej współpracy.

Impuls dla ekumenicznych działań i inicjatyw pochodzi z orędzia i decyzji Soboru 
Watykańskiego II2, a także z późniejszych dokumentów Kościoła, zawierających 
wskazówki na temat ich zastosowania i interpretacji3. Dokumenty ukazują jedność, 
która już istnieje między Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi. Taka postawa 
może uczynić bardziej wiarygodnym dzieło i sposoby ewangelizacji w służbie Kró
lestwa Bożego.

1 Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Wspólne 
świadectwo i prozelityzm. Dokument Studyjny (1970), [w:] Watykan-Genewa. Zbiór dokumentów. Warsza
wa: Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” 1986, s. 125-136; na temat interpretacji Pisma św. i woli 
władz kościelnych co do jedności świadectwa zob. Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego 
i Światowej Rady Kościołów, Wspólne świadectwo. Dokument Studyjny (1980), tamże, s. 179-199.

2 DE 12.
3 Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja pastoralna Communio et progressio 

96-100. AAS 1971, s. 628-629; Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do wykonania uchwał 
Soboru Watykańskiego U w sprawie ekumenizmu. Część I, [w:] Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego 
na temat ekumenizmu, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1982, 
s. 112-130; Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Criteres geniraux pour la collaboration 
oecumeniąue dans les Communications sociales, „Bulletin d ’information” 80(1971), s. 65-66 (kryteria 
uaktualnione w niniejszym dokumencie); zob. również: Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, Refleksje i 
wskazania odnośnie do dialogu ekumenicznego. Dokument roboczy do dyspozycji władz kościelnych celem 
konkretnego zastosowania „Dekretu o ekumenizmie” , [w:] Ut unum, s. 149-162; Wspólna Grupa Robocza 
Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Wspólne świadectwo i prozelityzm. Dokument 
Studyjny (1970), [w:] Watykan-Genewa, s. 125-136; Współpraca ekumeniczna na płaszczyźnie regionalnej, 
krajowej i lokalnej, [w:] Ut unum, s. 163-193; Raport o sektach albo nowych ruchach religijnych, SiDE 
1987, nr 1, s. 70-88.
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7. Współpracę ekumeniczną można realizować we wszystkich dziedzinach środ
ków społecznego przekazu. Już sama współpraca jako taka jest świadectwem danym 
światu. Ponieważ środki społecznego przekazu wykraczają poza normalne granice 
czasu i przestrzeni, dlatego współpraca ta będzie zarazem lokalna, regionalna 
i międzynarodowa.

Niekiedy będzie ona wymagała udziału katolickich pracowników mediów w inicja
tywach podejmowanych przez inne Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w sferze 
środków społecznego przekazu, jak również -  wzajemnie -  udziału innych chrześci
jan w projektach katolickich, a także uformowania chrześcijańskich grup roboczych 
wewnątrz świeckich organizacji do spraw środków społecznego przekazu.

8. Kształt współpracy w dziedzinie środków społecznego przekazu zależy w dużej 
mierze od metod funkcjonowania mediów. Międzynarodowe katolickie organizacje 
do spraw środków społecznego przekazu mają za zadanie objaśnić te metody oraz 
zachęcić pasterzy i wiernych do skutecznej obecności -  poprzez media -  w dzisiej
szym społeczeństwie. W związku z tym współpraca ekumeniczna wymaga wymiany 
między międzynarodowymi katolickimi organizacjami do spraw środków społecznego 
przekazu a innymi, odpowiadającymi im, organizacjami chrześcijańskimi. Oczywiście, 
współpraca ta przebiegać będzie również na poziomie regionalnym i lokalnym, zgod
nie z okolicznościami, w jakich podejmowana będzie każda inicjatywa w mediach.

9. Celem wspólnych projektów, podejmowanych tam, gdzie ich realizacja wydaje 
się realna, jest umożliwienie chrześcijanom wspólnego składania świadectwa o Chrys
tusie. Ich intencją nie jest osłabienie autentyczności chrześcijańskiego i eklezjalnego 
orędzia ani ograniczenie jakichkolwiek inicjatyw specyficznie katolickich4.

10. Praktyczne zastosowanie tych ogólnych kryteriów wymaga, aby pracujący 
w sferze mediów katolicy posiadali głęboką wiedzę i wiernie ukazywali swoją wiarę 
w praktyce. Wymaga to również wzajemnego zaufania i zrozumienia między chrze
ścijanami, opartych na wzajemnym szacunku i pragnieniu wspólnych działań w me
diach. To z kolei zakłada, że katolickie służby sfery mediów oraz katoliccy pracow
nicy tejże sfery będą podawali prawdziwe i obiektywne informacje na temat ruchu 
ekumenicznego, jak również na temat innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. 
Tego rodzaju powinność nigdy nie może być przeszkodą w wiernym przedstawianiu 
specyficznie katolickiego orędzia w całej jego pełni.

4 Istnieje już formuła „ekumenicznego jury”, które dokonuje oceny (np. jury z Cannes, Locamo, 
Montrealu, Berlina...) tygodnia ekumenicznego w telewizji (sponsorowanego przez UNDA -  The Interna
tional Catholic Organization for Radio and Television [Międzynarodowa Organizacja Katolicka ds. Radia
i Telewizji] i WACC -  The World Association of Christian Communicators [Światowe Stowarzyszenie 
Chrześcijańskich Środków Przekazu]), ekumenicznych publikacji na temat środków społecznego przekazu, 
wspólnych spotkań (Catholic Press Association of the United States and Canada -  Associated Church 
Press, USA), fundacji ekumenicznych (Interfaith Media Foundation), wzajemnych konsultacji, wzajemnej
pomocy finansowej, wspólnych promocji i konsultacji z organizacjami świeckimi. Ważne jest, aby odkryć
wartość takich inicjatyw i widzieć, jakie wspólne ekumeniczne projekty można zrealizować w przyszłości.
Najbardziej pożyteczne będą te wspólne ekumeniczne projekty, które mają precyzyjnie i konkretnie okreś
lone tematy.
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Dobre porozumienie napotyka często przeszkody, którymi są kwestie praktyczne 
dotyczące różnic w organizowaniu apostolatu poprzez media, a także różnego podej
ścia do środków jego finansowania. Niezbędne jest, aby władze duszpasterskie wzięły 
pod uwagę te praktyczne problemy i umożliwiły sprawiedliwy podział środków finan
sowych oraz harmonizację metod stosowanych na płaszczyźnie pastoralnej i w sferze 
środków społecznego przekazu.

11. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu zachęca do podejmowania 
teraz i w przyszłości współpracy ekumenicznej w dziedzinie środków społecznego 
przekazu. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu angażuje się w poszuki
wanie dalszych form współpracy ekumenicznej -  odkrycia w sferze mediów stwarza
ją  nowe możliwości -  pragnąc jednocześnie uniknąć rozproszenia wysiłków tam, 
gdzie organizacja i planowanie są istotne5.

12. Dynamizm katolickich organizacji i kościelnych instytucji w sferze apostolatu 
poprzez media jest podstawowym warunkiem konstruktywnej współpracy ekumenicz
nej, a także gwarancją tego, że katolickie orędzie zostanie zachowane w całości. 
W związku z tym niezbędne jest, aby na wszystkich poziomach katolickiego aposto
latu poprzez media wykształcić pracowników, którzy będą profesjonalnie kompetentni 
oraz przygotowani pod względem technicznym i teologicznym.

Ściślejsza współpraca w apostolacie pomiędzy międzynarodowymi katolickimi 
organizacjami do spraw środków społecznego przekazu (OCIC, UCIP, UNDA)6 
będzie sprzyjała lepszej współpracy ekumenicznej.

349 13. Formacja katolickich pracowników mediów powinna uwzględniać dogłębne
przygotowanie ekumeniczne przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostol
skiej7 oraz lokalnych i regionalnych władz duszpasterskich.

14. Równie pożyteczne byłoby poszerzenie współpracy między chrześcijanami
o środki przekazu powstałe w ostatnich latach; chodzi mianowicie o wspólne korzys
tanie z satelitów, banków danych, sieci kablowych i w ogóle informatyki, czego 
warunkiem jest kompatybilność systemów.

5 Na przykład: sponsorować czy nie wspólne obchody Światowego Dnia Środków Społecznego Przeka
zu, skorzystać z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, by podjąć wspólne inicjatywy na płaszczyźnie 
środków społecznego przekazu, wyrażać powszechnie podzielane opinie na tematy doktrynalne i etyczne, 
przygotowywać wspólne katalogi.

6 OCIC -  International Catholic Organization for Cinema and Audiovisuals (Międzynarodowa Organi
zacja Katolicka ds. Kina i Środków Audiowizualnych), główny sekretariat: B-1040 Bruksela, 8 rue de 
l’Orme; UCIP -  International Catholic Union of the Press (Międzynarodowa Katolicka Unia Prasy), 
sekretariat: CH-1211 Genewa 20 CIC, 37-39 rue de Vermont; UNDA -  International Catholic Organization 
for Radio and Television (Międzynarodowa Organizacja Katolicka ds. Radia i Telewizji), sekretariat: 
B-Bruksela, 12 rue de FOrme.

7 Por. Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do wykonania uchwał Soboru Watykańskie
go / /  w sprawie ekumenizmu. Część II: Ekumenizm w nauczaniu wyższymy [w:] l)t unum, s. 131-148; 
Kongregacja ds. Wychowania Chrześcijańskiego, Ordinationes ad constitutionem apostolicam „Sapientia 
Christiana" rite exsequendam, A AS 1979, s. 500-521 (s. 513 art. 51, wskazówki na temat nauczania 
ekumenizmu w dyscyplinach teologicznych).
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Kryteria współpracy międzyreligijnej w mediach
15. Era społecznego przekazu i informacji, która się w czasach dzisiejszych for

muje, wymaga również ze strony tych, którzy są członkami innych religii oraz tych, 
którzy działają na rzecz dialogu publicznego wspólnego zaangażowania dla dobra 
ludzkości.

Niniejsze wskazówki, służące wspólnemu ustosunkowaniu się chrześcijan i człon
ków innych religii do możliwości, które pojawiły się w nowoczesnych środkach 
społecznego przekazu odzwierciedlają ducha dekretów soborowych na ten temat8. 
Porozumienie międzyreligijne opiera się na wspólnym poszukiwaniu, podjętym przez 
wielkie religie światowe, właściwej odpowiedzi na główne pytania dotyczące prze
znaczenia człowieka. Poważne i trwałe połączenie wysiłków pozwoli przezwyciężyć 
wszelkie tendencje, pojawiające się na forum publicznym, do powierzchownego, 
przesądnego bądź magicznego rozumienia religii.

16. Współpraca między różnymi religiami może być realizowana we wszystkich 
dziedzinach społecznego przekazu. Współpraca taka sama w sobie jest już świadec
twem danym światu. Ponieważ media wykraczają poza granice przestrzeni i czasu, 
dlatego taka współpraca będzie zarazem lokalna, regionalna i międzynarodowa.

Niekiedy będą niezbędne wzajemne uzgodnienia między katolickimi (i innymi 
chrześcijańskimi) pracownikami sfery środków społecznego przekazu a pracownikami 
mediów, którzy są członkami innych religii, jak również formacja międzyreligijnych 
grup roboczych w ramach świeckich organizacji do spraw środków społecznego 
przekazu.

17. Sposoby współpracy w sektorze środków społecznego przekazu zależą w dużej 
mierze od metod właściwych mediom. Współpraca międzyreligijna powinna uwzględ
nić szczególny kontekst produkcji i planowania na poziomie lokalnym, regionalnym 
i międzynarodowym.

18. Celem wspólnych projektów, podejmowanych tam, gdzie ich realizacja wydaje 
się możliwa, jest umożliwienie chrześcijanom i członkom innych religii składanie 
wspólnego świadectwa o Bogu. Ich intencją nie jest osłabienie autentyczności chrześ
cijańskiego i eklezjalnego orędzia czy ograniczenia inicjatyw specyficznie katolickich.

19. Praktyczne zastosowanie tych ogólnych kryteriów wymaga, aby pracujący w 
sferze mediów katolicy posiadali głęboką wiedzę i wiernie ukazywali swoją wiarę 
w praktyce. Wymaga to również wzajemnego zaufania i zrozumienia między katoli
kami, innymi chrześcijanami i członkami innych religii, opartych na wzajemnym 
szacunku i pragnieniu wspólnych działań w mediach. To z kolei zakłada, że katolic
kie służby sfery mediów oraz katoliccy pracownicy tejże sfery będą podawali praw
dziwe i obiektywne informacje na temat innych religii ludzkości. Tego rodzaju po

8 Sobór Watykański II, Deklaracja soborowa Nostra aetate, AAS 1966 s. 740-744; Sekretariat dla 
Niechrześcijan, Ku spotkaniu religii, sugestie do dialogu, „Bulletin” (dodatek nr 3) 1967, s. 1-49; t e n -  
t  e, Postawa Kościoła katolickiego wobec wyznawców innych religii, „Bulletin” 1984, s. 146-161; Komisja 
ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, Orientacje i sugestie do zastosowania deklaracji soborowej 
„Nostra aetate”, SI 26(1975), s. 1-7.
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winność nigdy nie może być przeszkodą w wiernym przedstawianiu specyficznie 
katolickiego orędzia w całej jego pełni.

Dobre porozumienie napotyka często na przeszkody, którymi są kwestie praktycz
ne dotyczące różnic w organizowaniu apostolatu poprzez media, bądź różnego podej
ścia do środków jego finansowania. Niezbędne jest, aby władze duszpasterskie wzięły 
pod uwagę te praktyczne problemy i umożliwiły sprawiedliwy podział środków finan
sowych oraz harmonizację metod stosowanych na płaszczyźnie pastoralnej i w sferze 
środków społecznego przekazu.

20. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu zachęca do dalszej inten
sywnej współpracy z członkami innych religii w celu promowania religijnych i mo
ralnych wartości w dziedzinie środków społecznego przekazu.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu angażuje się w poszukiwanie 
dalszych form współpracy międzyreligijnej -  odkrycia w sferze mediów stwarzają 
nowe możliwości -  pragnąc jednocześnie uniknąć rozproszenia wysiłków tam, gdzie 
organizacja i planowanie są istotne.

21. Dynamizm katolickich organizacji i kościelnych instytucji w sferze apostolatu 
poprzez media jest podstawowym warunkiem konstruktywnej i skutecznej współpracy 
międzyreligijnej, a także gwarancją tego, że katolickie orędzie zostanie zachowane 
w całości. W związku z tym niezbędne jest, aby na wszystkich poziomach katolickie
go apostolatu poprzez media wykształcić pracowników, którzy będą profesjonalnie 
kompetentni oraz przygotowani pod względem technicznym i teologicznym.

Bardziej dynamiczna współpraca w apostolacie pomiędzy międzynarodowymi 
katolickimi organizacjami do spraw środków społecznego przekazu (OCIC, UCIP, 
UNDA) będzie sprzyjała lepszej współpracy z innymi religiami.

22. Niezbędna jest specjalna formacja, przeprowadzona zgodnie z zaleceniami 
Stolicy Apostolskiej, przygotowująca katolickich pracowników mediów do lepszej 
współpracy z członkami innych wielkich religii na płaszczyźnie środków społecznego 
przekazu.

23. Równie pożyteczne byłoby porozumienie pomiędzy katolikami i członkami 
innych religii na płaszczyźnie środków przekazu, które powstały w ostatnich latach; 
chodzi mianowicie o wspólne korzystanie z satelitów, banków danych, sieci kablo
wych i w ogóle informatyki, czego warunkiem jest kompatybilność systemów.

Watykan 4 października 1989 r. w święto św. Franciszka z Asyżu

Tłum.: Jadwiga Leśniewska, Ewa Jaruzelska
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SEKRETARIAT DLA NIECHRZEŚCIJAN

Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii 
-  dokument poświęcony zagadnieniom dialogu i misji 

10 czerwca 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 7, s. 1.

II Sobór Watykański II wyznaczył nowy etap w relacjach między Kościołem 
a wyznawcami innych religii. Odwołują się do nich wyraźnie liczne dokumenty 
soborowe, a zwłaszcza deklaracja Nostra aetate, poświęcona w całości „stosunkowi 
Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich”.

2. Gwałtowne zmiany zachodzące w świecie oraz głębsze poznanie tajemnicy 
Kościoła, „powszechnego sakramentu zbawienia” (Lumen gentium, 48), przyczyniły 
się do przyjęcia takiej postawy wobec religii niechrześcijańskich. „Poprzez otwarcie, 
jakiego dokonał Sobór Watykański II, Kościół i wszyscy chrześcijanie mogli osiąg
nąć jeszcze pełniejszą świadomość tajemnicy Chrystusa” {Redemptor hominis, 11).

3. Ta nowa postawa przybrała nazwę dialogu. Owo określenie, będące normą 
i ideałem, zostało w Kościele dowartościowane przez Pawła VI i jego encyklikę 
Ecclesiam suam (6 sierpnia 1964). Odtąd zaczęło się ono często pojawiać podczas 
Soboru i w języku kościelnym. Oznacza ono nie tylko rozmowę, ale także całokształt 
pozytywnych i konstruktywnych stosunków międzywyznaniowych z osobami i wspól
notami innych religii, mających na celu wzajemne poznanie i obopólne ubogacenie.

4. Instytucjonalnym znakiem owej woli rozmowy i spotkania stał się utworzony 
przez Pawła VI w klimacie Soboru Watykańskiego II, w dniu Zesłania Ducha Świę
tego 1964 roku, Sekretariat dla Niechrześcijan wyłoniony z Kongregacji Ewangeliza
cji Narodów. Konstytucja Regimini Ecclesiae tak określiła zadania Sekretariatu: 
„Winien on poszukiwać metod i dróg nawiązania stosownego dialogu z niechrześcija
nami. Pracuje on zatem nad tym, aby niechrześcijanie byli poznawani i słusznie 
szanowani przez chrześcijan i by niechrześcijanie ze swej strony mogli w odpowiedni 
sposób poznać i darzyć szacunkiem chrześcijańską doktrynę i chrześcijańskie życie” 
(ASS 59 [1967], s. 919-920).

5. W dwadzieścia lat po ogłoszeniu Ecclesiam suam i założeniu Sekretariatu 
odbyło się zgromadzenie plenarne, na którym Sekretariat dokonał oceny doświadczeń 
na polu dialogu, jakie miały miejsce w całym Kościele oraz zastanawiał się nad 
postawami Kościoła wobec wierzących innych wyznań, przede wszystkim zaś nad 
relacją między dialogiem i posłannictwem.
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6. Znajdująca w tym dokumencie wyraz wizja teologiczna wynika z inspiracji 
Soboru Watykańskiego i z posoborowego nauczania Kościoła. Nadal jednak istnieje 
potrzeba, a nawet konieczność, dalszego pogłębiania tego tematu przez teologów. 
Niniejsze refleksje, powstałe z doświadczenia i nim wzbogacone, posiadają przede 
wszystkim charakter duszpasterski; mają one ułatwić ewangeliczną postawę wobec 
innych wierzących, z którymi chrześcijanie żyją razem w miastach, w miejscach 
pracy i w rodzinach.

7. Dokument niniejszy ma dopomóc wspólnotom chrześcijańskim, a szczególnie 
osobom za nie odpowiedzialnym w życiu wedle wskazań Soboru, przynosząc elemen
ty przydatne w rozwiązywaniu trudności mogących wynikać z tego, że ich misja 
obejmuje zarówno obowiązki ewangelizacji, jak i dialog. Pozwoli on także wyznaw
com innych religii lepiej zrozumieć to, jak widzi ich Kościół i jak chce się do nich 
odnosić.

8. Wiele Kościołów chrześcijańskich ma za sobą podobne doświadczenia z dzie
dziny stosunków z innymi wierzącymi. Światowa Rada Kościołów powołała instytu
cję do spraw „dialogu ze społecznościami żywych religii i ideologii”, która działa 
w ramach departamentu „Wiernego świadectwa”. Sekretariat dla Niechrześcijan utrzy
muje z tą instytucją stałe i braterskie stosunki w zakresie konsultacji i współpracy.

POSŁANNICTW O

352 9. „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8. 16). Jego zbawcza miłość została objawiona
i przekazana ludziom w Chrystusie; jest ona obecna i działa w świecie przez Ducha 
Świętego. Kościół winien być żywym znakiem tej miłości, sprawiając, że stanie się 
ona normą życia dla wszystkich ludzi. Jego posłannictwo jest z woli Chrystusa po
słannictwem miłości, gdyż w miłości odnajduje on źródło, cel i sposób swego działa
nia (por. Ad gentes, 2-5, 12; Ewangelii nuntiandiy 26). Dlatego każdy aspekt i każda 
działalność Kościoła winny być przepełnione miłością właśnie w duchu wierności 
Chrystusowi, który mu to posłannictwo zlecił, nieustannie je ożywia i czyni na prze
strzeni dziejów możliwym.

10. Kościół -  jak podkreślił Sobór -  jest ludem mesjanicznym, widzialnym zgro
madzeniem, wspólnotą duchową, ludem pielgrzymującym wraz z całą ludzkością, 
z którą dzieli on swoje doświadczenia. Winien być zaczynem i duszą społeczeństwa, 
aby odnowić je w Chrystusie i uczynić zeń rodzinę Bożą (por. Lumen gentium, 9; 
Gaudium et spes, 9, 40). „Prawem jego stało się przykazanie nowe miłowania, jak 
Chrystus nas umiłował. Celem jego wreszcie -  Królestwo Boże, zapoczątkowane na 
ziemi przez samego Boga” (Lumen gentium, 9). „Kościół pielgrzymujący jest misyjny 
ze swej natury” (Ad gentes, 2; por. 6, 35, 36). Postawa misyjna stanowi w przypadku 
każdego chrześcijanina po prostu wyraz przeżywanej przez niego wiary.

11. „Posłannictwo więc Kościoła tłumaczy się jako działalność, przez którą Koś
ciół posłuszny rozkazowi Chrystusa, poruszony łaską i miłością Ducha Świętego, 
staje się w pełni obecny dla wszystkich ludzi czy narodów” (Ad gentes, 5).
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Jest to jedyne w swoim rodzaju zadanie; wypełnia je się jednak na wiele różnych 
sposobów, w zależności od warunków, w jakich rozwijane jest posłannictwo. „Wa
runki te zależą bądź to od Kościoła, bądź też od ludów, od grup społecznych lub 
pojedynczych ludzi, do których kieruje się posłannictwo. [...] Do każdorazowych 
warunków lub stanu winno się stosować właściwe czynności, czyli odpowiednie 
środki. [...] Właściwym celem tej działalności misyjnej jest przepowiadanie Ewangelii 
i zakładanie Kościoła wśród ludów i grup, gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze korze
ni” (Ad gentes, 6). Inne dokumenty Soboru podkreślają fakt, iż posłannictwo Kościo
ła obejmuje także pracę nad szerzeniem Królestwa i jego wartości wśród wszystkich 
ludzi (por. Lumen gentium, 5, 9, 35; Gaudium et spes, 39, 40-45, 91, 92; Unitatis 
redintegratioy 2; Dignitatis humanae, 14; Apostolicam actuositatem, 5).

12. Sobór Watykański II przedstawił ogólny zarys metod wypełniania posłannic
twa i różnych jego aspektów. Dokonania i dokumenty posoborowego Magisterium 
Kościoła, takie jak Synod Biskupów na temat sprawiedliwości społecznej (1971), 
Synody poświęcone ewangelizacji (1974) i katechezie (1977), liczne wystąpienia 
Pawła VI i Jana Pawła II oraz Konferencji Episkopatów Azji, Afryki i Ameryki 
Łacińskiej, przyczyniły się do rozwinięcia innych aspektów nauczania soborowego, 
wskazując między innymi, że istotne dla posłannictwa Kościoła, nierozerwalnie z nim 
związane (por. Redemptor hominis, 15), jest zaangażowanie na rzecz człowieka, 
sprawiedliwości społecznej, wolności i praw ludzkich oraz reforma niesprawiedliwych 
struktur społecznych.

13. Posłannictwo jawi się w świadomości Kościoła jako jednolita, choć złożona 
i pełna powiązań rzeczywistość. Można tu wymienić jego główne elementy. Już sama 
obecność oraz żywe świadectwo chrześcijańskiego życia tworzą posłannictwo (por. 
Evangelii nuntiandi, 21), nawet jeśli musimy przyznać, że „przechowujemy ten skarb 
w naczyniach glinianych” (2 Kor 4, 7), a więc że rozbieżność między egzystencjal
nym obrazem chrześcijanina a jego samookreślaniem się pozostaje wciąż nie do 
pokonania. Posłannictwo jest także konkretnym zaangażowaniem w służbie człowieka 
oraz działalnością na rzecz postępu społecznego, walką z nędzą i ze strukturami, 
które do niej prowadzą.

Są nim życie liturgiczne, modlitwa i kontemplacja, wymowne świadectwa żywot
nego i wyzwalającego związku z żywym i prawdziwym Bogiem, który wzywa nas 
do swego Królestwa i swojej chwały (por. Dz 2, 42).

Jest nim dialog, w którym chrześcijanie spotykają się z wyznawcami innych 
tradycji religijnych, aby razem z nimi podążać ku prawdzie i współpracować dla 
wspólnego dobra. Jest nim przepowiadanie i katecheza, gdy głosi się dobrą nowinę 
Ewangelii, pogłębiając jej wpływ na życie i kulturę. Wszystko to zawiera się
w posłannictwie.

14. Na każdym Kościele partykularnym spoczywa odpowiedzialność za całość 
posłannictwa. Również każdy chrześcijanin, na mocy wiary i chrztu, jest wezwany 
do wypełniania całego niejako posłannictwa. W zależności od wymogów sytuacji, od 
miejsca zajmowanego w Ludzie Bożym i od osobistego charyzmatu, chrześcijanin ma 
prawo skupić swe wysiłki na jednym z aspektów posłannictwa.



154 Sekretariat dla Niechrześcijan

15. Życie Jezusa zawiera wszystkie elementy posłannictwa. Na podstawie Ewan
gelii jawi się On w milczeniu, w działaniu, na modlitwie, w dialogu i w przepowia
daniu. Jego orędziu nieodłącznie towarzyszy działanie; głosi On Boga i Jego Króles
two nie tylko słowem, ale i czynem, poprzez dokonywane przez siebie dzieła. Przyj
muje sprzeciwy, niepowodzenie i śmierć; droga Jego zwycięstwa przebiega poprzez 
dar życia. Wszystko w Nim jest środkiem i drogą objawienia i zbawienia (por. Ewan
gelii nuntiandi, 6-12); wszystko jest wyrazem Jego miłości (por. J 3, 16; 13, 1; 1 J
4, 7-19). W taki sam sposób winni postępować także chrześcijanie: „Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

16. Również Nowy Testament przedstawia złożony i zróżnicowany obraz posłan
nictwa. Istnieje wielość posług i funkcji, wynikająca z rozmaitości charyzmatów (por. 
1 Kor 12, 28-30; Ef 4, 11-12; Rz 12, 6-8). Sam święty Paweł mówi o szczególnym 
charakterze swego misyjnego powołania: „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, 
lecz abym głosił Ewangelię” (1 Kor 1, 17). I dlatego u boku „apostołów”, „proro
ków” i „ewangelistów” widzimy ludzi wezwanych do dzieł wspólnotowych i pomocy 
cierpiącym; są tam uwzględnione obowiązki rodzin, mężów, żon i dzieci; obowiązki 
panów i sług. Na każdym spoczywa zadanie szczególnego świadectwa w społeczeń
stwie. Wskazówki, których Piotr udziela w swym pierwszym Liście chrześcijanom 
żyjącym w diasporze, zaskakują aktualnością. Jan Paweł II określił fragment tego 
Listu jako „złotą zasadę w stosunkach chrześcijan z rodakami odmiennych wyznań: 
«Pana Jezusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony 
wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. 
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie»” (1 P 3, 15-16) 
(Ankara, 29.11.1979).

17. Wśród wielu dostarczonych przez historię przykładów chrześcijańskiego po
słannictwa, szczególne znaczenie mają normy ustalone przez świętego Franciszka w 
niezatwierdzonej Regule dla braci (1221), którzy „z Bożego natchnienia zechcą pójść 
do Saracenów... Znalazłszy się pośród nich, mogą oni ustalić swe związki duchowe 
w dwojaki sposób. Pierwszy sposób: niech nie wszczynają kłótni ani sprzeczek, ale 
z miłości do Boga będą ulegli wobec każdego ludzkiego stworzenia i przyznają się 
do tego, że są chrześcijanami. Drugi sposób: kiedy zobaczą, że tak się Bogu podoba, 
niech głoszą Słowo Boże”.

W naszym stuleciu powstało i sprawdziło się -  przede wszystkim w świecie 
islamu -  doświadczenie Karola de Foucauld , który wypełniał swoje posłannictwo 
w postawie pokornego i milczącego zjednoczenia z Bogiem, komunii z ubogimi i w 
duchu powszechnego braterstwa.

18. Posłannictwo zwraca się zawsze do człowieka z pełnym poszanowaniem jego 
wolności. Dlatego Sobór Watykański II stwierdził, że choć istnieje pilna potrzeba 
głoszenia Chrystusa, „światła żywota, z całą odwagą i z całym męstwem apostolskim, 
aż do wylania krwi” (Dignitatis humanae, 14), jeśli jest to niezbędne, należy popie
rać i szanować w każdym interlokutorze jego prawdziwą wolność, nieograniczoną 
żadną formą przymusu, zwłaszcza w zakresie religii. „Prawdy zaś trzeba szukać 
w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej naturą społeczną, to znaczy 
przez swobodne badanie za pomocą magisterium, czyli nauczania, przez wymianę
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myśli i dialog, przez co jedni drugim wykładają prawdę, jaką znaleźli albo sądzą, że 
znaleźli, aby nawzajem pomóc sobie w szukaniu prawdy; skoro zaś prawda została 
poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym przyświadczeniem” (Dignitatis 
humanae, 3).

„W rozpowszechnianiu zaś wiary religijnej i wprowadzaniu praktyk trzeba zawsze 
wystrzegać się wszelkiej działalności, która miałaby posmak przymusu albo nieuczci
wego czy niedostatecznie usprawiedliwionego nakłaniania, zwłaszcza w stosunku do 
ludzi prostych czy ubogich. Taki sposób postępowania należy uznać za nadużycie 
własnego prawa i naruszenie prawa innych” (Dignitatis humanae, 4).

19. Działalność misyjna we współczesnym świecie musi odznaczać się szacunkiem 
wobec każdej osoby (por. Ecclesiam suam, 77; AAS 1964, s. 642-643; Evangelii nun- 
tiandi, 79-80; Redemptor hominis, 12). „Człowiek jest pierwszą drogą, po której wi
nien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa” (Redemptor hominis, 14).

Te wartości, których Kościół stale uczy się od Chrystusa, swego mistrza, winny 
prowadzić chrześcijanina do miłości i szacunku wobec wszystkiego, co dobre w 
kulturze i w życiu religijnym drugiego człowieka. Chodzi o szacunek dla tego, co 
w każdym człowieku zdziałał ten Duch, który tchnie tam, gdzie chce (por. Redem
ptor hominis, 12; Ewangelii nuntiandi, 79). Posłannictwo chrześcijańskie nigdy nie 
może zboczyć z drogi miłości i szacunku wobec innych; dlatego dla nas, chrześcijan, 
dialog zajmuje w działalności misyjnej tak ważne miejsce.

DIALOG

Podstawy
20. Dialog nie jest oportunistyczną taktyką danej chwili, ale opiera się na racjach, 

pogłębionych przez doświadczenie, refleksję, a także same trudności.
21. Otwartość Kościoła na dialog wynika z jego wierności człowiekowi. Każdy 

człowiek i każda grupa ludzi pragnie i wymaga uznania i możliwości działania jako 
odpowiedzialny podmiot, tak jeśli chodzi o potrzebę przyjmowania, jak również 
i przede wszystkim w przypadku świadomości, że ma się coś do przekazania innym.

Jak podkreślają nauki humanistyczne, w dialogu pomiędzy osobami człowiek 
doświadcza własnych ograniczeń, ale także możliwości ich przekroczenia; odkrywa, 
że nie posiada prawdy w sposób doskonały i całkowity, ale może ku niej z ufnością 
podążać wspólnie z innymi ludźmi. Wzajemne weryfikowanie się, wzajemne popra
wianie błędów, braterska wymiana posiadanych darów sprzyjają stałemu wzrostowi 
dojrzałości, z której rodzi się wspólnota osób. W owym procesie konfrontowania 
siebie mogą oczyszczać się i ubogacać doświadczenia i poglądy religijne.

Ta dynamika stosunków pomiędzy ludźmi skłania nas, chrześcijan, do słuchania 
i rozumienia tego, co inni wierzący mogą nam przekazać, gdyż w ten sposób może
my czerpać korzyści z hojnych darów Boga.

Przemiany społeczno-kulturalne, którym nieodłącznie towarzyszą napięcia i trud
ności, zwiększanie się współzależności we wszystkich sektorach ludzkiego współżycia
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i postępu, a przede wszystkim potrzeba działania na rzecz pokoju sprawiają, że 
dialogowy charakter stosunków międzyludzkich staje się dzisiaj sprawą naglącą.

22. Jednakże Kościół czuje się zobowiązany do dialogu przede wszystkim ze 
względu na swoją wiarę. W tajemnicy trynitarnej, dzięki objawieniu, dostrzegamy 
życie w komunii i we wzajemnej wymianie.

W Bogu Ojcu kontemplujemy miłość uprzedzającą, która nie jest ograniczona ani 
przestrzenią, ani czasem. Wszechświat i historia pełne są Jego darów. Jego miłość 
ogarnia każdą rzeczywistość, każde wydarzenie. Pomimo gwałtownych czasem prze
jawów zła, w życiu każdego człowieka i każdego ludu obecna jest wywyższająca 
i wyzwalająca moc łaski.

Zadaniem Kościoła jest odkrywanie całego bogactwa, które Ojciec ukrył w stwo
rzeniu i w historii, wydobywanie go na światło dzienne, troska o to, by ono dojrze
wało -  to zaś nie tylko po to, by sławić chwałę Boga w Jego liturgii, ale również 
po to, by zapewnić darom Ojca możliwość dotarcia do wszystkich ludzi.

23. W Synu Bożym otrzymaliśmy Słowo i Mądrość, w których wszystko zostało 
zawarte i istniało jeszcze przed nastaniem czasów. Chrystus jest Słowem, które 
oświeca każdego człowieka, w Nim bowiem objawia się Tajemnica Boga a zarazem 
człowieka (por. Redemptor hominis, 8, 10, 11, 13). On jest Odkupicielem, jest obec
ny ze swą łaską w każdym ludzkim spotkaniu, aby uwolnić nas od naszego egoizmu 
i sprawić, że będziemy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. Jak pisze 
Jan Paweł II, „człowiek -  każdy bez wyjątku -  został odkupiony przez Chrystusa, 
ponieważ z człowiekiem -  każdym bez wyjątku -  Chrystus jest w jakiś sposób 
zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy. Chrystus, który 
za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzie
lić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu” (Re
demptor hominis, 14).

24. W Duchu Świętym wiara pozwala nam dostrzec ową siłę życia, ruchu 
i wiecznego odradzania się (Lumen gentium, 4), która działa w głębi sumienia i to
warzyszy sercu w tajemnej drodze ku prawdzie (por. Gaudium et spes, 22). Ten 
Duch „przekracza w swym działaniu widzialny obręb Mistycznego Ciała ...” (Re
demptor hominis, 6; por. Lumen gentium, 16; Gaudium et spes, 22; Ad gentes, 15); 
jest przewodnikiem i towarzyszem na drodze Kościoła, który czuje się w obowiązku 
rozpoznawać znaki Jego obecności, iść wszędzie, gdzie On prowadzi i służyć Mu 
swą pokorną i dyskretną współpracą.

25. Królestwo Boże jest ostatecznym celem wszystkich ludzi. Kościół, który jest 
jego zarodkiem i początkiem (por. Lumen gentium, 5, 9), winien jako pierwszy podą
żać drogą ku Królestwu i prowadzić do niego całą ludzkość.

Zadanie to obejmuje zwycięską walkę ze złem i grzechem. Walkę tę trzeba zaw
sze rozpoczynać od samego siebie, w największej łączności z tajemnicą Krzyża. 
W ten sposób Kościół przygotowuje nadejście Królestwa aż do osiągnięcia doskona
łego zjednoczenia wszystkich braci w Bogu.

Chrystus jest dla Kościoła i świata gwarancją, że czasy ostateczne już się rozpo
częły i ustalony został kres historii (por. Lumen gentium, 48) i że właśnie dlatego
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Kościół jest uprawniony i zobowiązany do tego, by działać na rzecz stopniowego 
wypełnienia się wszystkiego w Chrystusie.

26. Opierając się na tej wizji Ojcowie Soboru Watykańskiego II stwierdzili, iż w 
niechrześcijańskich tradycjach religijnych istnieją elementy „dobre i prawdziwe” 
(Optatam totius, 16), „cenne elementy religijne i ludzkie” (Gaudium et spes, 92), 
nasiona kontemplacji (Ad gentes, 18), elementy „prawdy i łaski” (Ad gentes, 9), 
„zarodki Słowa” (Ad gentes, 11, 15), „zawierają promień owej prawdy, która oświeca 
wszystkich ludzi” (Nostra aetate, 2). Sobór wyraźnie wskazuje na fakt, iż wielkie 
tradycje religijne ludzkości skupiają w sobie owe wartości. Dlatego zasługują one na 
uwagę i szacunek chrześcijan, a ich duchowe dziedzictwo w skuteczny sposób skła
nia do dialogu (por. Nostra aetate, 2, 3; Ad gentes, 11), nie tylko wokół punktów 
zbieżnych, ale także takich, które różnią.

27. Na tej podstawie Vaticanum II mógł określić zasady konkretnego zaangażowa
nia w sposób następujący: chrześcijanie, „aby mogli dawać skutecznie to świadectwo
0 Chrystusie, powinni tym ludziom okazywać miłość i szacunek, uważać się za 
członków społeczności ludzi, wśród których żyją, i brać udział w życiu kulturalnym
1 społecznym przez różne życiowe kontakty i zajęcia. Powinni też zżyć się z ich 
narodowymi i religijnymi tradycjami; niech z radością i szacunkiem odkrywają drze
miące w nich zarodki Słowa; równocześnie zaś niech zwracają uwagę na głębokie 
przemiany dokonujące się wśród narodów i starają się, aby ludzie naszej epoki, 
zafascynowani zbytnio nauką i techniką dzisiejszego świata, nie zaniedbywali spraw 
Bożych, lecz owszem, aby wzbudzali w sobie gorętsze pragnienie prawdy i miłości 
objawionej przez Boga. Jak Chrystus przenikał serca ludzi i przez prawdziwie ludz
kie rozmowy doprowadzał ich do światła Bożego, tak niech i Jego uczniowie, przeję
ci głęboko duchem Chrystusowym, poznają ludzi, wśród których żyją, i niech tak 
z nimi przystają, aby się oni przez szczery i cierpliwy dialog dowiedzieli, jakimi bo
gactwami szczodrobliwy Bóg obdarzył narody; równocześnie zaś niech usiłują owe 
bogactwa rozjaśniać światłem Ewangelii, wydobywać na wierzch i oddawać pod 
władzę Boga Zbawiciela” (Ad gentes, 11; por. 41; Apostolicam actuositatem, 14, 29 
itd.).

Formy dialogu
28. Doświadczenie ostatnich lat wykazało, że istnieje wiele sposobów prowadze

nia dialogu. Wymienione poniżej główne i typowe formy mogą być stosowane od
dzielnie lub w połączeniu z innymi.

29. Dialog jest przede wszystkim stylem działania, postawą i duchem, który 
przyświeca postępowaniu. Zakłada uwagę, szacunek i przychylność wobec drugiego 
człowieka, a także uznanie jego osobowej tożsamości, jego sposobów wyrażania 
siebie, jego wartości. Taki właśnie dialog winien być normą i stylem całego chrześci
jańskiego posłannictwa, a także jego poszczególnych elementów, zarówno gdy chodzi
o zwyczajną obecność i świadectwo, jak też o służbę czy bezpośrednie przepowiada
nie (Kodeks Prawa Kanonicznego, 787 par. 1). Posłannictwo, które nie byłoby prze
niknięte duchem dialogu, byłoby sprzeczne z wymogami prawdziwego człowieczeń
stwa i ze wskazaniami Ewangelii.
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30. Każdy wyznawca Chrystusa, na mocy swego ludzkiego i chrześcijańskiego 
powołania, wezwany jest do przeżywania dialogu w codziennym życiu, zarówno 
wtedy, gdy należy do większości, jak i wtedy, gdy stanowi mniejszość. Winien on 
tworzyć ewangeliczną atmosferę w każdym środowisku, w którym żyje i działa: 
rodzinnym, społecznym, wychowawczym, artystycznym, ekonomicznym, politycznym 
itd. W ten sposób dialog włącza się w wielki dynamizm posłannictwa Kościoła.

31. Następny stopień to dialog w zakresie dzieł i współpracy, podejmowanych na 
płaszczyźnie humanitarnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej, których celem jest 
wyzwolenie i wyniesienie człowieka. Taka sytuacja występuje często w łonie organi
zacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych, w których chrześcijanie i wyznawcy 
innych religii wspólnie stawiają czoło problemom świata.

32. Pole współpracy może być bardzo rozległe. Mając szczególnie na uwadze 
mahometan, Sobór Watykański II wzywa wszystkich, aby „wymazując z pamięci 
przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej 
ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz 
pokój i wolność” (Nostra aetatey 3; por. Ad gentes, 11. 12. 15. 21 ...). Taki sam sens 
posiadają wypowiedzi Pawła VI, zawarte przede wszystkim w Ecclesiam suam (AAS 
56, 1964, s. 655) oraz wystąpienia Jana Pawła II podczas licznych spotkań z przy
wódcami i przedstawicielami różnych religii. Wielkie problemy, które gnębią ludz
kość, stanowią dla chrześcijan wezwanie do współpracy z innymi wierzącymi -  
właśnie na mocy wyznawanej przez każdego wiary.

33. Na szczególną uwagę zasługuje dialog ekspertów, pozwalający na skonfronto
wanie, pogłębienie i ubogacenie religijnego dziedzictwa każdej ze stron, a także na 
wykorzystanie ich bogactwa w rozwiązywaniu problemów, które w ciągu dziejów 
stają przed ludzkością.

Taki dialog odbywa się zazwyczaj tam, gdzie rozmówca ma już własną wizję 
świata i wyznaje religię, która pobudza do działania. Jego realizacja jest łatwiejsza 
w społeczeństwach pluralistycznych, w których współistnieją, a czasem ścierają się 
z sobą odmienne tradycje i ideologie.

34. Owa konfrontacja pozwala rozmówcom poznać i docenić wzajemne duchowe 
wartości oraz kategorie kulturowe, sprzyjając wspólnocie i braterstwu wśród ludzi 
(por. Nostra aetate, 1). Chrześcijanin natomiast współpracuje w ten sposób w dziele 
ewangelicznej przemiany kultur (por. Evangelii nuntiandi, 18-20, 63).

35. Gdy chodzi o głębszą jeszcze warstwę dialogu, ludzie zakorzenieni we włas
nych tradycjach religijnych mogą dzielić się z sobą doświadczeniami modlitwy, 
kontemplacji, wiary i uczestnictwa, a także w zakresie wyrażania się poszukiwań 
Absolutu i prowadzących ku niemu dróg. Ten rodzaj dialogu prowadzi do obopólne
go ubogacenia i owocnej współpracy w popieraniu i chronieniu tych wartości i du
chowych ideałów, które są w człowieku najwyższe. Prowadzi on oczywiście do 
wzajemnego przekazywania przesłanek własnej wiary i nie cofa się w obliczu głębo
kich czasem trudności, lecz z pokorą i ufnością zdaje się na Boga, który „jest więk
szy od naszego serca” (1 J 3, 20). Dla chrześcijanina jest to okazją do tego, by 
umożliwić drugiemu egzystencjalne doświadczenie wartości Ewangelii.



Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii 159

Dialog a posłannictwo
36. Między dialogiem a posłannictwem zachodzą liczne powiązania. Zatrzymamy 355 

się nad niektórymi aspektami, które w chwili obecnej zasługują na większą uwagę
ze względu na wyzwania i problemy, jakie z sobą niosą czy też postawę, jaką wobec 
nich należy przyjąć.

Działalność misyjna a nawrócenie
37. Według Soboru Watykańskiego II działalność misyjna ma na celu nawrócenie: 356 

„aby niechrześcijanie za przyczyną Ducha Świętego uwierzyli i nawrócili się z włas
nej woli do Pana i szczerze do Niego przylgnęli” (Ad gentes, 13; Kodeks Prawa 
Kanonicznego, 787, par. 2). W kontekście dialogu między ludźmi wyznającymi różne 
religie nie można pominąć refleksji nad duchową drogą nawrócenia.

W języku biblijnym i chrześcijańskim nawrócenie oznacza powrót pokornego 
i skruszonego serca do Boga oraz pragnienie, aby podporządkować Mu bez reszty 
własne życie (por. Ad gentes, 13). Wszyscy są nieustannie wzywani do takiego na
wrócenia. W procesie tym może zrodzić się decyzja porzucenia dotychczasowej 
sytuacji duchowej czy religijnej i skierowania się ku innej. I tak na przykład serce 
zaangażowane w miłość partykularną może się otworzyć na miłość obejmującą 
wszystkich.

Każde autentyczne wezwanie Boga pociąga za sobą przekroczenie samego siebie. 
Dynamika tajemnicy paschalnej ukazuje, że nie ma nowego życia bez śmierci (por. 
Gaudium et spesy 22). „Nawrócenie [...] jest dziełem Łaski, w którym człowiek ma 
siebie samego w pełni odrodzić” (Redemptor hominis, 12).

38. W procesie nawrócenia panuje najwyższe prawo sumienia. Człowieka „nie 
wolno więc zmuszać, aby postępował wbrew swemu sumieniu. Ale nie wolno mu też 
przeszkadzać w postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie 
religijnej” (Dignitatis humanae, 3).

39. Z chrześcijańskiego punktu widzenia głównym sprawcą nawrócenia człowieka 
nie jest on sam, lecz Duch Święty. „On pobudza do przepowiadania i przygotowuje 
serce człowieka do przyjęcia i rozumienia słowa zbawienia” (Evangelii nuntiandi,
75). On porusza serca i je prowadzi, wzbudzając akt wiary w Pana Jezusa (por.
1 Kor 2, 4). Chrześcijanin zaś jest po prostu narzędziem i współpracownikiem Boga 
(por. 1 Kor 3, 9).

40. Prowadząc dialog, chrześcijanin żywi również w sercu pragnienie, aby z bra
tem wyznającym inną religię dzielić swoje doświadczenie Chrystusa (por. Dz 26, 29; 
Ecclesiam suam, 46). Jest rzeczą równie naturalną, że i druga strona żywi podobne 
pragnienie.

Budowa Królestwa celem dialogu
41. Bóg poprzez Ducha nieustannie jedna z sobą ludzi. Kościół wierzy w daną 357 

mu przez Chrystusa obietnicę, że Duch będzie prowadził go na przestrzeni dziejów
ku pełni prawdy (por. J 16, 13). Dlatego wychodzi na spotkanie ludziom, narodom 
i ich kulturom, świadom tego, że w każdej ludzkiej wspólnocie kiełkuje dobro
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i prawda; że Bóg posiada swój plan miłości wobec każdego narodu (por. Dz 17, 26- 
27). Kościół pragnie zatem współpracować ze wszystkimi ludźmi w realizowaniu 
tego planu, doceniając w ten sposób całe bogactwo nieskończonej mądrości Boga 
i wielość form, w jakich się On wypowiada, wnosząc wkład w ewangelizację kultur 
(por. Ewangelii nuntiandiy 18-20).

42. „Zwracamy również nasze myśli ku wszystkim, którzy uznają Boga i przecho
wują w swych tradycjach cenne elementy religijne i ludzkie, ponieważ pragniemy, 
by otwarta wymiana poglądów skłoniła wszystkich nas do przyjęcia i ochoczego 
wykonania natchnień Ducha Świętego.

Powodowani pragnieniem takiego dialogu, ożywionego jedynie umiłowaniem 
prawdy, z zachowaniem oczywiście stosownej roztropności, nie wykluczamy z niego 
nikogo, ani tych, którzy rozwijając wspaniałe przymioty umysłu ludzkiego nie uznają 
jeszcze jego Twórcy, ani tych, którzy przeciwstawiają się Kościołowi i prześladują 
go w różny sposób. Ponieważ Bóg Ojciec jest początkiem i celem wszystkich ludzi, 
wszyscy jesteśmy powołani, aby być braćmi. I dlatego na podstawie tego samego 
powołania ludzkiego i Bożego możemy i powinniśmy bez gwałtu, bez podstępu, 
w prawdziwym pokoju współpracować ze sobą nad budową świata (Gaudium et spes, 
92; por. Orędzia Pawła VI i Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju).

43. Dialog staje się w ten sposób źródłem nadziei i prowadzi do zjednoczenia we 
wzajemnej przemianie. Zaś Duch Święty kieruje realizacją planu Boga w dziejach 
pojedynczych osób i całej ludzkości, dopóki nie zgromadzi w jedno rozproszone 
przez grzech dzieci Boże (por. J 11, 52).

44. Tylko Bóg zna czasy -  On, dla którego nic nie jest niemożliwe; On, który 
w ciszy i w sposób tajemniczy poprzez działanie Ducha otwiera przed osobami 
i ludami drogi dialogu, prowadzące do przełamania różnic rasowych, społecznych 
i religijnych oraz do wzajemnego ubogacenia. Oto więc czas Bożej cierpliwości, 
w którym pracuje Kościół i każda chrześcijańska wspólnota, gdyż nikt nie może 
zobowiązać Boga, by działał szybciej, niż On sam postanowił.

Niech w obliczu nowej ludzkości trzeciego tysiąclecia promieniuje z Kościoła 
cierpliwe oczekiwanie momentu, w którym ziarno rzucone we łzach i z ufnością 
zakiełkuje (por. Jk 5, 7-8; Mk 4, 26-30).

10 czerwca 1984 roku, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Abp Francis Arinze 
proprzewodniczący Sekretariatu

dla Niechrześcijan

O. Marcello Zago OMl
sekretarz
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PAPIESKA RADA DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

Pochodzenie Ducha Świętego w Tradycji greckiej i łacińskiej

Przekład: OR 1997, nr 11, s. 36-39.

Międzynarodowa Komisja Mieszana ds. dialogu teologicznego między Kościołem 
rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym w swoim pierwszym raporcie na 
temat „Tajemnica Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej”, przyję
tym jednogłośnie w Monachium 6 lipca 1982 r., wspomniała o wielowiekowym 
sporze między dwoma Kościołami, dotyczącym odwiecznego pochodzenia Ducha 
Świętego. Nie mogąc jeszcze podjąć bezpośrednio tego zagadnienia na ówczesnym 
etapie dialogu, Komisja stwierdziła: „Nie zamierzamy na razie rozstrzygać sporów 
powstałych między Wschodem a Zachodem wokół kwestii relacji między Synem 
i Duchem, ale możemy już teraz razem powiedzieć, że ten Duch, który pochodzi od 
Ojca (J 15, 26) jako jedynego źródła w Trójcy i który stał się Duchem naszego 
przybrania za synów (Rz 8, 15), jest bowiem także Duchem Syna (Ga 4, 6), jest nam 
udzielany, w szczególny sposób w Eucharystii, przez tegoż Syna, na którym spoczy
wa w czasie i w wieczności (J 1, 32)” (Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, „Service 
dłInformation”, n. 49, s. 116, I, 6).

Kościół katolicki uznaje, że wyznanie wiary złożone po grecku przez drugi sobór 
ekumeniczny w Konstantynopolu w 381 r. ma walor soborowy, ekumeniczny, norma
tywny i nieodwołalny jako wyraz jedynej wspólnej wiary Kościoła i wszystkich 
chrześcijan. Żadne wyznanie wiary właściwe dla jakiejś określonej tradycji liturgicz
nej nie może zaprzeczać tej deklaracji wiary głoszonej i wyznawanej przez nie po
dzielony Kościół.

Na podstawie J 15, 26 symbol ten wyznaje wiarę w Ducha „xó £ k  x o v  IlaTpóę 
£Krcopeuópevov” („który od Ojca pochodzi”). Tylko Ojciec jest początkiem bez po
czątku (<5tpxf| &vapxoę) dwóch pozostałych Osób Trójcy, jedynym źródłem (tctiy^) 
zarówno Syna, jak i Ducha. Duch Święty pochodzi zatem wyłącznie od Ojca ( £ k  

\x6vov xoi) IlaTpóę) w sposób wieczny, właściwy i bezpośredni1.
Ojcowie greccy i cały chrześcijański Wschód mówią w związku z tym o „monar

chii Ojca”, zaś Tradycja zachodnia również wyznaje za św. Augustynem, że Duch 
Święty pochodzi od Ojca principaliter, to znaczy jako od początku (De Trinitate,

358

359

1 Takimi terminami posługuje się św. Tomasz z Akwinu w Summa Theołogiae, la, q. 36, a. 3, lum 
et 2um.
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XV, 25, 47: PL 42, 1094-1095). W tym sensie zatem obydwie Tradycje uznają, że 
„monarchia Ojca” wskazuje, iż Ojciec jest jedyną trynitarną Przyczyną (AliCa), czyli 
początkiem (principium) Syna i Ducha Świętego.

360 To pochodzenie Ducha Świętego wyłącznie od Ojca jako początku całej Trójcy
jest określane w Tradycji greckiej -  w ślad za Ojcami Kapadockimi -  terminem 
ĆKTCÓpewtę. Istotnie, św. Grzegorz z Nazjanzu Teolog, gdy mówi o Duchu jako 
biorącym początek od Ojca, określa tę relację specjalnym terminem ćiotópeuaię, 
odróżniając ją  od relacji pochodzenia (xó rcpot£vai), która jest wspólna Duchowi 
i Synowi: „Duch jest naprawdę Duchem pochodzącym (rcpotóv) od Ojca, nie na 
mocy synostwa, nie dokonuje się to bowiem przez zrodzenie, ale przez ĆKTtópeuaię” 
(Mowa 39, 12: Sources chretiennes, 358, s. 175). Chociaż św. Cyryl z Aleksandrii 
stosuje niekiedy czasownik ŚKnopetieoflcu, aby wyrazić relacje pochodzenia Syna 
od Ojca, nie używa go nigdy w odniesieniu do relacji Ducha do Syna (por. m.in. Ko
mentarz do św. Jana, X, 2: PG 74, 91 OD; List 55, PG 77, 316D). Również u św. 
Cyryla termin ŚKrcópEDOię, w odróżnieniu od terminu „pochodzić” (rcpot£vai) może 
określać jedynie relację wywodzenia się z początku bez początku Trójcy, czyli 
z Ojca.

Z tego powodu Wschód prawosławny odrzucał zawsze formułę xó £k xov l la -  
Tpóę Kat xov Ylot> £rcop8\)óp£vov, a Kościół katolicki nie zgadzał się na dodanie 
słów Kat to v  Yloti do formuły Łk xov r ia ip ó ę  ŚK7C0pe\)ópEV0v w greckim tekście 
symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, nawet w przypadku jego użytku liturgicz
nego w Kościele łacińskim.

361 Wschód prawosławny nie odrzuca jednak wszelkiej odwiecznej relacji między
Synem a Duchem Świętym w Ich pochodzeniu od Ojca. Stwierdza to wyraźnie św. 
Grzegorz z Nazjanzu, wielki świadek obydwu naszych Tradycji, gdy na pytanie 
Macedoniusza: „Czegóż zatem brakuje Duchowi, aby był Synem? Gdyby bowiem 
niczego Mu nie brakowało, czy byłby Synem?” -  odpowiada: „Twierdzimy, że nie 
brakuje Mu niczego, ponieważ niczego nie brakuje Bogu; ale różnica w sposobie 
objawiania się, jeżeli wolno tak powiedzieć, lub też w relacji między Nimi (xf\q 
Tcpóę oftśaecoę 8i&<|>opov) tłumaczy też różnicę w tym, jak są nazywani”
(Mowa 31, 9: Sources chretiennes, 250, s. 290-292).

Niemniej Wschód prawosławny trafnie wyraża tę relację w formule 8i& tot) YCov 
ŚK7COpe\)ópevov (który bierze początek od Ojca przez Syna). Już św. Bazyli mówił
o Duchu Świętym: „Przez Syna (8i& tot) Ytot)), który jest jeden, jednoczy się z 
Ojcem, który jest jeden, i dopełnia sobą błogosławioną Trójcę, godną wszelkiej 
chwały” (Traktat o Duchu Świętym, XVIII, 45: Sources chretiennes, 17 bis, s. 408). 
Św. Maksym Wyznawca powiada: „Z natury (<|>{)aei) Duch Święty w swoim bycie 
(Kax’oiL>o(av) bierze istotowo (oticnoScbę) początek (ŚK7tope\)óp8VOV) z Ojca przez 
Syna zrodzonego (8t* Yloti tevvt|i3£toę)” (Quaestiones ad Thalassium, LXIII: PG 
90, 672C). To samo odnajdujemy u św. Jana Damasceńskiego: „(ó nax f|p ) det f^v, 
£%g)v Łavxov tó v  ai)xov \6yov, Kat 8i& to  i) \6yov  ai)xov £!• £a\)xot> xó 
rivet>pa ai)xot> £K7topeuópevov”, co znaczy: „Twierdzę, że Bóg zawsze jest Ojcem, 
ma bowiem zawsze swoje Słowo pochodzące od Niego, a przez swoje Słowo ma 
swego Ducha, który od Niego pochodzi” (Dialogus contra Manichaeos, 5: PG 94,
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1512B, wyd. B. Kotter, Berlin 1981, s. 354; por. także PG 94, 848-849A). Wiarę w 
ten aspekt tajemnicy trynitarnej wyznał także przed siódmym soborem ekumenicz
nym, zgromadzonym w Nicei w 787, patriarcha Konstantynopola św. Tarazjos, który 
tak rozwinął symbol wiary: „ tó  n v ev p a  xó &yiov, xó ic6piov Kat ęcoonoióv, tó  
£k xov IlaTpóę 5 id  xot> Ytov £K7iopeuópevov” (Mansi, XII, 1122D).

Cała ta doktryna jest świadectwem fundamentalnej wiary trynitarnej, jaką wyzna
wał wspólnie Wschód i Zachód w epoce Ojców. Jest ona podstawą, na której winien 
się opierać dialog teologiczny, prowadzony obecnie przez katolików i prawo
sławnych.

Doktryna Filioąue winna być rozumiana i przedstawiana przez Kościół katolicki 
w taki sposób, aby nie wydawała się ona sprzeczna z monarchią Ojca ani z prawdą, 
iż jest On jedynym źródłem a l i tą )  ĆKftópeuaię Ducha. Filioąue należy bo
wiem do innego kontekstu teologicznego i językowego niż nauczanie o wyłącznej 
monarchii Ojca, jedynego źródła Syna i Ducha. Doktryna ta była wymierzona prze
ciw arianizmowi, wówczas jeszcze powszechnemu na Zachodzie, i miała uwypuklić 
fakt, że Duch Święty ma taką samą boską naturę jak Syn, a nie podważać wyłączną 
monarchię Ojca.

Ukazujemy tutaj autentyczny sens doktrynalny Filioąue, opierając się na funda
mencie wiary trynitarnej zawartej w symbolu wiary, przyjętym przez drugi Sobór 
ekumeniczny w Konstantynopolu. Przedstawiamy tę autorytatywną interpretację zda
jąc sobie w pełni sprawę, że ludzki język nie wystarcza, aby wyrazić niepojętą ta
jemnicę Trójcy Świętej -  jedynego Boga, który przerasta nasze słowa i myśli.

♦

Kościół katolicki, interpretując doktrynę Filioąue, uznaje walor soborowy i eku
meniczny, normatywny i nieodwołalny wyznania wiary w odwieczne pochodzenie 
Ducha Świętego, jakie sformułował w swoim symbolu ekumeniczny Sobór Konstan
tynopolitański w 381 r. Rzym poznał i przyjął ten symbol dopiero podczas ekume
nicznego Soboru Chalcedońskiego w 451 r. Zanim to nastąpiło, niektórzy Ojcowie 
Kościoła Zachodniego, tacy jak św. Hilary, św. Ambroży, św. Augustyn i św. Leon 
Wielki, opierając się na wcześniejszej łacińskiej tradycji teologicznej głosili, że Duch 
Święty pochodzi (procedit) odwiecznie od Ojca i od Syna2.

2 Podstawy teologii trynitarnej w Tradycji łacińskiej położył Tertulian, opierając ją na koncepcji 
przekazywania istoty Ojca Synowi, a poprzez Syna Duchowi Świętemu: „Chrystus mówi o Duchu: «On 
z mojego weźmie»” (J 16, 14), tak jak sam Chrystus bierze od Ojca. W ten sposób więź łącząca Ojca z 
Synem i Syna z Parakletem sprawia, że trzy Osoby są wzajemnie zjednoczone jedna za pośrednictwem 
drugiej. Są One jedną rzeczywistością (unum), a nie kimś jednym (unus) ze względu na jedność istoty, 
a nie jedność numeryczną” (Adv. Praxeany XXV, 1-2). To przekazywanie boskiej współistotności wedle 
porządku trynitamego Tertulian wyraża czasownikiem procedere (tamże, VII, 6). Tę samą teologię znajdu
jemy u św. Hilarego z Poitiers, który zwraca się do Ojca słowami: „Obym otrzymał Twego Ducha, który 
pochodzi od Ciebie przez Twego jedynego Syna” (De Trinitate, XII: PL 10, 471). Podkreśla też: „nawet 
jeśli ktoś sądzi, że istnieje pewna różnica między braniem od Syna (J 16, 15) a pochodzeniem (procedere)

362

363
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Ponieważ Biblia łacińska (Wulgata i wcześniejsze przekłady łacińskie) tłumaczy 
słowa J 15, 26 (rcapd to*u r ia tp ó ę  ĆKAOpeOeiai) jako ąui a Patre procedit, łacinni- 
cy przetłumaczyli £k to  i) IlaTpóę £K7iopevópevov z symbolu nicejsko-konstantyno- 
politańskiego jako ex Patre procedentem (Mansi, VII, 112B). Nieumyślnie stworzono 
w ten sposób w doktrynie o odwiecznym pochodzeniu Ducha fałszywą równoznacz- 
ność między wschodnią teologią ćicftópeuoię a łacińską teologią processio.

Grecka iKKÓpevoiq oznacza jedynie relację pochodzenia, odnoszącą się wyłącznie 
do Ojca jako początku bez początku Trójcy. Natomiast łacińska processio to termin 
szerszy, oznaczający udzielanie współistotnego bóstwa przez Ojca Synowi oraz przez 
Ojca -  za pośrednictwem Syna i z Synem -  Duchowi Świętemu3. Tak więc, wyzna
jąc wiarę w Ducha Świętego ex Patre procedentem, łacinnicy musieli zakładać, że 
słowa te zawierają domyślne Filioąue, które zostało otwarcie wypowiedziane później 
w ich liturgicznej wersji symbolu.

364 Doktryna Filioąue była wyznawana na Zachodzie począwszy od V w. w symbolu
Quicumąue (czyli „atanazyjskim”: DS 75), a następnie przez Sobory Toledańskie, 
odbywające się w wizygockiej Hiszpanii między rokiem 589 a 693 (DS 470. 485. 
490. 527. 568), aby potwierdzić współistotność Osób Trójcy. Choć jest możliwe, że 
sobory te nie włączyły słowa Filioąue do symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, 
znajdujemy je tam z pewnością od końca VII w., o czym świadczą akta soborów 
obradujących w Akwilei-Friuli w 796 r. (Mansi, XIII, 836D i nast.) oraz w Akwiz
granie w 809 r. (Mansi, XIV, 17). Jednakże w IX w. papież Leon III, pragnąc zacho
wać wspólne ze Wschodem wyznanie wiary, wbrew woli Karola Wielkiego przeciw-

od Ojca, to z pewnością jest jedną i tą samą rzeczą brać od Syna i brać od Ojca” {De Trinitate, VIII, 20: 
PL, 10, 251 A). Tak właśnie rozumie udzielanie bóstwa przez pochodzenie św. Ambroży z Mediolanu, gdy 
jako pierwszy formułuje doktrynę Filioąue: „Duch Święty, gdy pochodzi {procedit) od Ojca i od Syna, 
nie oddziela się od Ojca i nie oddziela się od Syna” {De Spiritu Sancto, I, 11, 120: PL 16, 733A -  762D). 
Św. Augustyn jednak, rozwijając teologię Filioąue, będzie się starał zachować monarchię Ojca w łonie 
współistotnej komunii Trójcy: „Duch Święty pochodzi od Ojca jako od zasady {principałiter), zaś na mocy 
bezczasowego daru Ojca dla Syna -  pochodzi od Ojca i od Syna w komunii (communiter)” {De Trinitate, 
XV, 25, 47: PL 42, 1095); św. Leon, Sermo LXXV, 3: PL 54, 402; Sermo LXXVł, 2; tamże, 404.

3 Tertulian jako pierwszy stosuje czasownik procedere w znaczeniu wspólnym dla Słowa i dla Ducha, 
aby wyrazić, że otrzymują Oni bóstwo od Ojca: „Słowo nie zostało wypowiedziane z próżni i pustki, nie 
brak zatem istoty Temu, który pochodzi {processit) z tej (boskiej) istoty i który uczynił wiele istot (stwo
rzonych)” (Adv. Praxean, VII, 6). Św. Augustyn w ślad za św. Ambrożym podejmuje tę bardziej rozpo
wszechnioną koncepcję pochodzenia: „Wszystko, co pochodzi, nie rodzi się, chociaż wszystko, co się 
rodzi, pochodzi” {Contra Maximinum, II, 14, 1: PL 42, 770). Znacznie później św. Tomasz zauważy, że 
„każde pochodzenie, które nie kieruje się na zewnątrz, przekazuje Boską naturę, a nie jakieś inne natury” 
{Summa Theologiae, la, q. 27, a. 3, 2um). Dla Tomasza, podobnie jak dla całej teologii, która stosuje 
termin „pochodzenie” do Syna i do Ducha, „zrodzenie jest pochodzeniem, które sprawia, że boska Osoba 
posiada boską naturę” (tamże, la, q. 43, a. 2, c), ponieważ „Syn pochodzi odwiecznie, aby być Bogiem” 
(tamże). W podobny sposób Tomasz twierdzi, że „przez swoje pochodzenie Duch Święty otrzymuje naturę 
Ojca tak samo jak Syn” (tamże, la, q. 35, a. 2, c). „Pośród słów, które wskazują na jakikolwiek początek 
czy źródło, słowo «pochodzenie» ma sens najogólniejszy. Posługujemy się nim na oznaczenie wszelkiego 
rodzaju początku: mówimy na przykład, linia pochodzi od punktu, promień od słońca, rzeka od źródła -  
i podobnie w wielu innych przypadkach. Tak więc, skoro dopuszczamy użycie jednego z tych słów, które 
wskazują na początek, możemy stąd wnosić, że Duch Święty pochodzi od Syna” (tamże, la, q. 36, a. 2, c).
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stawił się takiemu rozszerzeniu symbolu, które spontanicznie rozpowszechniło się na 
Zachodzie, ale zarazem zachował prawdę zawartą w Filioąue. Rzym dopuścił je w 
łacińskiej wersji liturgicznej Credo dopiero w 1014 r.

Analogiczny nurt teologii rozwinął się w epoce patrystycznej w Aleksandrii, 
poczynając od św. Atanazego. Podobnie jak tradycja łacińska posługiwał się on 
szerszym terminem pochodzenia (ftpotćvai), który oznaczał udzielanie bóstwa Du
chowi Świętemu przez Ojca i przez Syna w ich współistotnej komunii: „Duch pocho
dzi (rcpoetai) od Ojca i od Syna; jest oczywiste, że ma On Boską naturę, pochodząc 
(7tpolóv) istotowo (otiaiw&aę) w niej i z niej” (św. Cyryl z Aleksandrii, Thesaurus, 
PG 75, 585A)4.

W VII w. bizantyjczycy ze zdumieniem dowiedzieli się, że wyznanie wiary papie
ża zawiera formułę Filioąue w odniesieniu do pochodzenia Ducha Świętego -  pocho
dzenia, które nieprecyzyjnie przetłumaczyli jako ĆKTCópeuaię. Św. Maksym Wyznaw
ca napisał wówczas do Rzymu list, w którym przedstawia łącznie obydwa ujęcia -  
kapadockie i łacińsko-aleksandryjskie -  odwiecznego pochodzenia Ducha: Ojciec jest 
jedyną zasadą bez początku (po grecku atx(a) Syna i Ducha; Ojciec i Syn są współ- 
istotnym źródłem pochodzenia (xó rcpotśvcn) tego samego Ducha. „Na temat pocho
dzenia przytoczyli oni [rzymianie] świadectwa Ojców łacińskich i oczywiście również 
świadectwo św. Cyryla z Aleksandrii, zawarte w jego studium Ewangelii św. Jana. 
Na tej podstawie wykazali, że i oni sami nie uważają Syna za Przyczynę lA lrta ) 
Ducha -  wiedzą bowiem, że Ojciec jest jedyną Przyczyną Syna i Ducha, pierwszego 
przez zrodzenie, drugiego przez ĆKJtópeuoię -  ale wyjaśnili, że Duch pochodzi 
(7cpolśvai) przez Syna, i w ten sposób ukazali jedność i niezmienność istoty” (List 
do Maryna z Cypru: PG 91, 136A-B). Według św. Maksyma, który staje się tu 
rzecznikiem Rzymu, Filioąue nie dotyczy ĆKTtópeuotę Ducha pochodzącego od Ojca 
jako źródła Trójcy, ale wskazuje na Jego rcpotśvcu (processio) we współistotnej ko
munii Ojca i Syna, wykluczając ewentualną interpretację subordynacjonistyczną 
monarchii Ojca.

Fakt, że w teologii łacińskiej i aleksandryjskiej Duch Święty pochodzi (rcpoetai) 
od Ojca i od Syna, pozostających we współistotnej komunii, nie oznacza, że boska 
istota lub natura przechodzi w Niego, ale że zostaje mu przekazana od Ojca i Syna, 
którzy razem ją  posiadają. Ta prawda została wyrażona dogmatycznie w 1215 r. 
przez Sobór Laterański IV: „Substancja nie rodzi, nie zostaje zrodzona i nie pocho
dzi, ale to Ojciec rodzi, Syn zostaje zrodzony, a Duch Święty pochodzi, tak że ist
nieje odrębność osób i jedność natury. Chociaż kimś innym jest Ojciec (alius), kimś 
innym Syn i kimś innym Duch, nie są oni czymś innym (aliud), ale tym, czym jest 
Ojciec, jest też tak samo Syn i Duch; tak więc, zgodnie z wiarą prawosławną i kato

4 Św. Cyryl referuje tu doktrynę trynitamą wspólną dla całej szkoły aleksandryjskiej od czasów św. 
Atanazego, który pisał: „Tak samo jak Syn mówi: «Wszystko, co ma Ojciec, jest moje» (J 16, 15), tak 
i my twierdzimy, że poprzez Syna wszystko to znajduje się też w Duchu” (Listy do Serapiona, III, 1, 33: 
PG 26, 6258). Św. Epifaniusz z Salaminy (Ancoratus, VIII: PG 43, 29C) i Dydym Ślepy (Traktat o Duchu 
Świętym, CLIII: PG 34, 1064A) mówiąc o przekazywaniu współistotnego bóstwa Duchowi Świętemu, 
używają tego samego przyimka ek w odniesieniu zarówno do Ojca, jak i do Syna.
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licką, wierzymy, że są współistotni. Ojciec bowiem, odwiecznie rodząc Syna, dał Mu 
swoją naturę. [...] Jest oczywiste, że Syn rodząc się otrzymał naturę Ojca w niczym 
nie umniejszoną i że w konsekwencji Ojciec i Syn mają tę samą naturę. Tak więc 
Ojciec, Syn i Duch Święty, który pochodzi od obydwu, są tą samą rzeczywistością” 
(DS 804-805).

W 1274 r. Sobór Lyoński II wyznał, że „Duch Święty pochodzi odwiecznie od 
Ojca i od Syna nie jako od dwóch odrębnych początków, ale jako od jednego począt
ku (tamąuam ex uno principioY\ (DS 850). W świetle Soboru Laterańskiego, który 
poprzedzał bezpośrednio Sobór Lyoński II, jest jasne, że „jednym źródłem” pocho
dzenia Ducha Świętego nie może być boska istota. Katechizm Kościoła Katolickiego 
interpretuje tę formułę następująco (n. 248): „wieczny porządek Osób Boskich w Ich 
współistotnej komunii zakłada, że Ojciec jest pierwszym początkiem Ducha Świętego 
jako «zasada bez zasady» (DS 1331), ale także że jako Ojciec jedynego Syna jest 
wraz z Nim «jedyną zasadą, od której pochodzi Duch Święty» (Sobór Lyoński II, 
DS 850)”.

Według Kościoła katolickiego „Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim to, 
że Ojciec w relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako 
«pochodzącego od Ojca» (£k to  i) r ia tp ó ę  ŚKrcopevónevov: por. J 15, 26), stwierdza 
ona, że Duch pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża przede
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wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty 
pochodzi od Ojca i Syna (Filioąue). [...] Ta uprawniona komplementarność, jeśli nie 
jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyzna
wanej tajemnicy” (.Katechizm Kościoła Katolickiego, 248). Świadom tego Kościół 
katolicki nie zgodził się na dodanie Kat xov  Yloti do formuły £k xov IlaTpóę 
£K7iopeuópevov w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim nawet w Kościołach 
obrządku łacińskiego, które posługują się tym symbolem w wersji greckiej; stosowa
nie tego tekstu w liturgii w brzmieniu oryginalnym zawsze było dozwolone w Koś
ciele katolickim.

Przyjęta w Tradycji łacińskiej formuła Filioąue, jeśli jest umieszczona we właści
wym kontekście, nie musi prowadzić do podporządkowania (subordynacji) Ducha 
Świętego w Trójcy. Chociaż doktryna katolicka stwierdza, że Duch Święty pochodzi 
od Ojca i od Syna w łączności ich współistotnego bóstwa, w nie mniejszym stopniu 
uznaje rzeczywistość pierwotnej relacji, jaka łączy Ducha Świętego jako osobę 
z Ojcem -  relacji, którą Ojcowie greccy określają terminem Ś K r c ó p e u a tę 5.

Podobnie też, choć w porządku trynitarnym relacja między Ojcem a Synem jest 
uprzednia w stosunku do Ducha Świętego, gdyż bierze On początek z Ojca jako Ojca 
jedynego Syna6, ta relacja między Ojcem a Synem właśnie w Duchu osiąga swą 
trynitarną doskonałość.

5 „Dwom stosunkom: Syna do Ojca i Ducha Świętego do Ojca, muszą odpowiadać w Ojcu również 
dwa stosunki: jeden to odniesienie do Syna, drugi, to odniesienie do Ducha Świętego” (św. Tomasz z 
Akwinu, Summa Theologiae, la, q. 32, a. 2, c).

6 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 248.
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Podobnie jak Ojciec zostaje określony jako Ojciec przez Syna, którego zrodził, 
tak też i Duch, biorąc początek z Ojca, określa Go w sposób trynitamy w Jego 
relacji do Syna oraz określa w sposób trynitamy Syna w Jego relacji do Ojca: 
w pełni tajemnicy trynitarnej są Oni Ojcem i Synem w Duchu Świętym7.

Ojciec nie rodzi Syna inaczej, jak tylko tchnąc (po grecku: rcpoP&AAetv) przez 
Niego Ducha Świętego, zaś Syn zostaje zrodzony przez Ojca w takiej mierze, w ja
kiej to tchnienie (7ipo(}oXfj) przechodzi przez Niego. Ojciec jest Ojcem jedynego 
Syna tylko przez to, że jest przez Niego i dla Niego początkiem Ducha Świętego8.

Duch nie poprzedza Syna, ponieważ Syn określa Ojca jako Ojca, z którego Duch 
bierze początek -  i to ustanawia porządek trynitamy9. Natomiast „tchnięcie” Ducha, 
którego początkiem jest Ojciec, dokonuje się z ; przez i poprzez (takie są dwa sensy 
greckiego słowa 8t&) zrodzenie Syna i nadaje mu charakter trynitamy. W tym sensie 
św. Jan Damasceński mówi: „Duch Święty jest istotową mocą, którą kontemplujemy 
w jej własnej, odrębnej hipostazie, która pochodzi od Ojca i spoczywa w Słowie” 
(De fide orthodoxa, I, 7: PG 94, 805B, wyd. B. Kotter, Berlin 1973, s. 16; Dialogus 
contra Manichaeos, 5, PG 94, 1512B, wyd. B. Kotter, Berlin 1981, s. 354)10.

Na czym polega ów charakter trynitamy, który Osoba Ducha Świętego wnosi 
w samą relację między Ojcem a Synem? Wynika on z wyjątkowej roli Ducha w eko
nomii zbawienia w odniesieniu do misji i dzieła Syna. Ojciec jest źródłem miłości 
(por. 2 Kor 13, 13; 1 J 4, 8. 16), Syn zaś jest Jego „Synem umiłowanym” (Kol 1, 
14). Również jedna z tradycji wywodzących się od św. Augustyna widziała w „Du
chu Świętym, który rozlał w naszych sercach miłość Bożą” (por. Rz 5, 5) -  miłość 
jako odwieczny Dar Ojca ofiarowany „umiłowanemu Synowi” (Mk 1, 9; 9, 7; Łk 20, 
13; Ef 1, 6 )" .

7 Św. Grzegorz z Nazjanzu pisze, że „Duch jest terminem pośrednim (pŚotv) między Niezrodzonym 
a Zrodzonym” (Mowa 31,8: Sources chretiennes, 250, s. 290). Por. także G. Leblond (Point de vue sur 
la procession du Saint-Esprit, „Revue thomiste”, 86(1978), t. 78, s. 293-302), gdzie zagadnienie to jest 
przedstawione w perspektywie tomistycznej.

8 Św. Cyryl z Aleksandrii pisze, że „Duch Święty przelewa się z Ojca w Syna (£v x<J> Yl<J>)” (Thesau- 
rust XXXIV: PG 75, 577A).

9 Św. Grzegorz z Nyssy pisze: „O Duchu Świętym zostało powiedziane, że jest Duchem Ojca, 
i poświadczone, że jest Duchem Syna: «Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego -  powiada św. Paweł 
-  ten do Niego nie należy» (Rz 8, 9). Tak więc Duch, który jest Boga [Ojca], jest też Duchem Chrystusa. 
Jednakże Syn, który jest Synem Boga [Ojca], nie jest Synem Ducha: porządek relacji nie może być 
odwrócony” (fragment z In orationem dominicam, cytowany przez św. Jana Damasceńskiego: PG 46, 
1109BC). Św. Maksym opisuje porządek trynitamy w taki sam sposób: „Tak samo jak Myśl [Ojciec] jest 
początkiem Słowa, tak też jest On początkiem Ducha przez Słowo. Podobnie też jak nie można powie
dzieć, że Słowo należy do Głosu [Tchnienia], tak też nie można powiedzieć, że Słowo jest Słowem Ducha” 
(Quaestiones et dubia, PG 90, 813B).

10 Św. Tomasz z Akwinu, który znał De fide orthodoxa, nie widzi sprzeczności między Filioąue a 
tą wypowiedzią św. Jana Damasceńskiego: „Twierdzenie, że Duch Święty spoczywa lub pozostaje w Synu, 
wcale nie wyklucza tego, by od Niego pochodził. Wszak każdy uznaje, że Syn pozostaje czy trwa w Ojcu, 
mimo że od Ojca pochodzi” (Summa Theologiae, la, q. 36, a. 2, 4um).

11 Św. Tomasz pisze za św. Augustynem: „To, że Duch Święty spoczywa w Synu, odbywa się w ten 
sposób, w jaki miłujący swoją miłością spoczywa w umiłowanym” (Summa Theologiae, la, q. 36, a. 2, 
4um). Ta doktryna o Duchu Świętym jako miłości została harmonijnie zespolona przez św. Grzegorza
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Miłość Boża, która ma początek w Ojcu, spoczywa w „Jego umiłowanym Synu”, 
aby istnieć współistotnie przez Niego w osobie Ducha, Daru miłości. Tym tłumaczy 
się fakt, że Duch Święty mocą miłości sprawia, iż całe życie Jezusa jest ukierunko
wane ku Ojcu przez wypełnianie Jego woli. Ojciec posyła swego Syna (Ga 4, 4), gdy 
poczyna się On w Maryi za sprawą Ducha Świętego (por. Łk 1, 35). Tenże Duch 
objawia Jezusa jako Syna Ojca w momencie chrztu, gdy spoczywa na Nim (por. Łk
3, 21-22; J | |  33). Wyprowadza Jezusa na pustynię (pór. Mk 1, 12), skąd powraca 
On „pełen Ducha Świętego” (Łk 4, 1). Jezus raduje się w Duchu i wysławia Ojca 
za zamysł Jego dobroci (por. Łk 10, 21). Wybiera swoich apostołów „pod działaniem 
Ducha Świętego” (por. Dz 1, 2). Wypędza złe duchy mocą Ducha Bożego (por. Mt
12, 28). Ofiarowuje samego siebie Ojcu „przez Ducha wiecznego” (Hbr 9, 14). Na 
krzyżu „oddaje Ducha swego” w ręce Ojca (Łk 23, 46). To „w Nim” zstępuje do 
piekieł (por. 1 P 3, 19), przez Niego zostaje wskrzeszony (por. Rz 8, 11) i ustano
wiony „pełnym mocy Synem Bożym” (Rz 1, 4)12. Ta rola Ducha w najgłębszym 
wymiarze ziemskiej egzystencji wcielonego Syna Bożego wypływa z odwiecznej 
relacji trynitamej, przez którą Duch w swej tajemnicy Daru miłości określa charakter 
relacji między Ojcem jako źródłem miłości a Jego umiłowanym Synem.

Ten szczególny charakter Osoby Ducha jako odwiecznego Daru miłości Ojca do 
umiłowanego Syna ukazuje, że Duch, choć przychodzi przez Syna spełniającego 
swoją misję, jest tym, który wprowadza ludzi w synowską relację Chrystusa z Oj
cem, ponieważ ta relacja tylko w Nim zyskuje charakter trynitamy: „Bóg wysłał do 
serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6). W tajemnicy 
zbawienia i w życiu Kościoła Duch nie tylko kontynuuje dzieło Syna, ale czyni o 
wiele więcej. Wszystko bowiem, co ustanowił Chrystus -  Objawienie, Kościół, sakra
menty, posługa apostolska i jej magisterium -  wszystko to wymaga nieustannego 
przyzywania (&rtKXTi<nę) Ducha Świętego i Jego działania (£vśp78ia), aby „miłość, 
która nigdy nie ustaje” (por. 1 Kor 13, 8), mogła się objawić przez uczestnictwo 
świętych w życiu trynitarnym.

Palamasa z grecką teologią śiotópeuotę, w której jedynym początkiem jest Ojciec: „Duch najwyższego 
Słowa jest jakby niepojętą miłością Ojca do tegoż Słowa, zrodzonego w niepojęty sposób. Miłością, którą 
samo Słowo, umiłowany Syn Ojca, darzy (XP'nxai) Ojca: ale w takiej mierze, w jakiej ma Ducha, który 
pochodzi wraz z Nim (avvitpoeA.Oóvxa) od Ojca i współistotnie spoczywa w Nim” (Capita physica, 
XXXVI: PG 150, 1144D-1145A).

12 Por. J a n  P a w e ł  II, Dominum et Vivificantem, 18-24: AAS 78 (1986), 826-831. Por. także 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 438, 689, 690, 695, 121.
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Zalecenia celem normalizacji stosunków między prawosławnymi 
a katolikami obrządku wschodniego na zachodniej Ukrainie 

Moskwa, Monaster św. Daniela, 17 stycznia 1990 r.

Przekład: Ire per mundum, t. I: Ewangelizacja, ekumenizm, charyzmat franciszkański,
Warszawa 1994, s. 231-244.

W ślad za wymianą listów między Jego Świątobliwością Pimenem, Patriarchą 
Moskwy i całej Rusi, a Jego Świątobliwością Papieżem Janem Pawłem II przedstawi
ciele Patriarchatu Moskiewskiego i Stolicy Świętej spotkali się w Moskwie w dniach 
od 12 do 17 stycznia 1990 roku w rezydencji patriarszej w monasterze św. Daniela. 
Delegacje miały skład następujący:

Przedstawiciele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego:
1. Jego Eminencja Filaret, metropolita Kijowa i Halicza, 

egzarcha patriarchy dla Ukrainy, szef delegacji.
2. Jego Eminencja Juwenalij, metropolita Krutic i Kołomny.
3. Jego Ekscelencja Kirił, abp Smoleńska i Kaliningradu.
4. Jego Ekscelencja Irinej, abp Lwowa i Drohobycza.
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5. O. ihumen Nestor Ziliajew (sekretarz delegacji).

Przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego:
1. Jego Eminencja kard. Johannes Willebrands, emerytowany przewodniczący 

Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.
2. Jego Ekscelencja abp Edward Idris Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady 

ds. Jedności Chrześcijan.
3. Jego Ekscelencja abp Mirosław Stefan Marusyn, sekretarz Kongregacji ds. 

Kościołów Wschodnich.
4. Jego Ekscelencja bp Pierre Duprey, sekretarz Papieskiej Rady ds. Jedności 

Chrześcijan.
5. Prał. Salvatore B. Scribano (sekretarz delegacji).

W trakcie spotkania przejawiał się duch wzajemnego braterstwa i zaufania, po
zwalający na szczerą dyskusję nad delikatnym problemem katolików obrządku 
wschodniego na zachodniej Ukrainie oraz trudności i obaw, które ewolucja tej sytua
cji wywołuje u prawosławnych.

Uczestnicy tego spotkania składają dzięki swemu wspólnemu Panu, który pozwolił 
im dojść razem do następujących konkluzji, będących pierwszym krokiem w ich 
wysiłku podjętym celem rozwiązania tej kwestii.

1. Potwierdzając wierność swego Kościoła zasadom wolności religijnej i uznając, 
że w warunkach praworządnego państwa zasady te winny być realizowane w oparciu
o prawo, tak samo dla wszystkich i bez żadnej dyskryminacji, obie strony uważają

369
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za konieczne możliwie jak najszybszą normalizację sytuacji katolików obrządku 
wschodniego na zachodniej Ukrainie.

2. Normalizacja ta winna zapoczątkować nową kartę w dziejach stosunków mię
dzy katolikami i prawosławnymi w tym regionie. Spory i wzajemne krzywdy prze
szłości powinny być przezwyciężone w duchu szczerego przebaczenia i pojednania, 
by ich miejsce zajęła współpraca i dawanie wspólnego świadectwa Jezusowi Chrystu
sowi, którego głoszenie jest misją Kościoła.

3. Ta normalizacja, urzeczywistniana w kontekście demokratycznych przemian 
dokonujących się w kraju, powinna zapewnić katolikom obrządku wschodniego prawo 
do działalności religijnej, uznawane przez Konstytucję i ustawodawstwo ZSRR.

Równocześnie wprowadzanie w życie tego prawa nie może odbywać się bez 
uwzględniania praw i słusznych roszczeń grup prawosławnych i innych grup reli
gijnych.

Uważamy, że chrześcijanie ZSSR powinni wnieść swój wkład w obecny wspólny 
wysiłek kształtowania w ich kraju praworządnego państwa.

4. W tym kontekście najważniejsze jest unikanie wszelkiego działania bezprawne
go i jeszcze bardziej wszelkiego działania przemocą. Działania takie niezgodne są 
z duchem chrześcijańskim i dlatego zasługują na potępienie. Co więcej, stanowią one 
przeszkodę w rejestracji parafii katolickich obrządku wschodniego.

5. Równocześnie obie strony stwierdzają, że wspólnoty katolickie obrządku 
wschodniego mają obecnie prawo i możliwość zarejestrowania zgodnie z procedurą 
prawną.

6. Wspólnoty katolickie w ten sposób zarejestrowane, jak też wspólnoty innych 
wyznań, mają prawo przejmowania od państwa nieruchomości przeznaczonych dla 
kultu celem ich darmowego i nieograniczonego użytkowania, jak też prawo budowa
nia nowych świątyń oraz nabywania lub wynajmowania nieruchomości.

7. Stwierdzając fakt, że w pewnych przypadkach wspólnoty parafialne podzieliły 
się na dwie grupy, katolicką i prawosławną, i że każda ze stron pretenduje tak samo 
do wyłącznego użytkowania cerkwi, wzywamy obie strony tych wspólnot do prze
zwyciężenia swych wzajemnych pretensji; zgodnie z prawem, bez wrogości i mając 
na względzie osiągnięcie braterskiej zgody z poszanowaniem swobodnego wyboru 
przez ludzi, bez jakiegokolwiek nacisku.

8. Celem rozwiązania kwestii praktycznych, które napotka proces normalizacji 
stosunków między prawosławnymi a katolikami obrządku wschodniego, zgodnie 
wyraża się pragnienie, aby została ustanowiona komisja, do której należeć będą 
przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego wraz z przedstawi
cielami prawosławnych i katolików z zachodniej Ukrainy. Każda strona wchodząca 
w skład komisji powinna mieć tę samą liczbę przedstawicieli, jednego lub najwyżej 
dwóch. Komisja ta winna zapewniać realizowanie powyższego porozumienia i roz
wiązywać kwestie sporne w duchu chrześcijańskiej miłości i braterskiej współpracy. 
Kwestiami najpilniejszymi do rozwiązania muszą być przypadki cerkwi zajętych 
przez katolików obrządku wschodniego bez wymaganej przez prawo zgody wspólnoty 
zbierającej się w danej cerkwi i przed zarejestrowaniem wspólnoty katolickiej.



Normalizacja stosunków między prawosławnymi a katolikami 171

9. Wspólnota katolicka obrządku wschodniego na zachodniej Ukrainie powstała 
400 lat temu jako próba przezwyciężenia podziału między Kościołem prawosławnym 
i Kościołem katolickim. Próba ta nie doprowadziła jednak do zamierzonego celu 
i w ciągu wieków utrzymujący się podział często był źródłem konfliktów i cierpień 
zarówno dla prawosławnych, jak i dla katolików.

Pozostając wierne Chrystusowemu przykazaniu „Aby wszyscy stanowili jedno” 
(J 17, 21) i starając się wypełniać to przykazanie we wzajemnych stosunkach, oby
dwa Kościoły wstąpiły na drogę dialogu, głęboko przekonane, że nie droga unii, 
którą posługiwano się w przeszłości, lecz dialog pomoże im wspólnie rozstrzygać 
problemy, które je dzielą. Taki dialog stał się możliwy dzięki nowemu podejściu do 
kwestii jedności chrześcijan przez Sobór Watykański II i przez szereg konferencji 
ogólnoprawosławnych.

Katolickie Kościoły wschodnie, które powstały w wyniku unii w ubiegłych wie
kach i stały się częścią Kościoła katolickiego, kierują się w tym, co dotyczy prawo
sławnych, zasadami Soboru Watykańskiego II. Daje im to możliwość stania się kon
struktywnym elementem w relacjach prawosławno-katolickich.

Obie strony są stanowczo przekonane, że dzisiaj i w przyszłości relacje te winny 
zostać oczyszczone z wszelkich intencji prozelityzmu i z wszelkich wzajemnych 
podejrzeń. Istotnie, tylko w atmosferze zaufania i współpracy można z powodzeniem 
podążać naprzód na drodze dialogu.

10. W pragnieniu kontynuowania i umacniania wysiłków zdążających ku jedności 
byłoby bardzo pożądane uczynienie przedmiotem kontaktów między naszymi Kościo
łami organizacji struktury hierarchicznej katolików obrządku wschodniego na zachod
niej Ukrainie, aby uniknąć sprawiania wrażenia, że przeciwstawia się jedną hierarchię 
drugiej, i aby starać się wypełniać razem wzajemne zobowiązania płynące z ich 
dialogu teologicznego i z nowego typu braterskich relacji, które z niego wynikają.

11. Obie delegacje przedłożą natychmiast władzom swoich Kościołów powyższe 
zalecenia, ustalone w pełnej zgodzie. Zalecenia te pozostają poufne aż do chwili 
zaaprobowania, a do wiadomości publicznej podane będą zaraz po zaaprobowaniu.

Mamy nadzieję, że w nowym duchu, który został właśnie przedstawiony, katolicy 
i prawosławni na zachodniej Ukrainie połączą wysiłki, by przyczynić się do rozwija
nia rozpoczętego procesu, który, jak ufamy, doprowadzi do pełnego unormowania 
sytuacji i przyczyni się do wzrastania jedności między katolikami i prawosławnymi 
na chwałę Bogu.

Moskwa, Monaster św. Daniela, 17 stycznia 1990 roku

Tłum. Aleksander Kowalski*

* W tłumaczeniu uwzględniono fragmentaryczny przekład tego dokumentu, dokonany przez 
Wacława Hryniewicza OMI i opublikowany w jego książce Kościoły siostrzane. Dialog kato
licko-prawosławny 1980-1991, Warszawa 1993, s. 233-241.
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SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN 
SEKRETARIAT KATOLIKATU WIELKIEGO DOMU CYLICJI

Komunikat Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan 
i Sekretariatu Katolikatu Wielkiego Domu Cylicji. 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 5-6, s. 22.

372 |  Spotkanie Katolikosa Cylicji z Biskupem Rzymu w paschalnym blasku Święte
go Roku Odkupienia 1983 otwiera nowy etap w stosunkach między naszymi Kościo
łami. Od ponad dwudziestu lat rozwija się braterski dialog w duchu miłości i prawdy 
poprzez owocny udział obserwatorów Katolikatu w pracach Soboru Watykańskie
go II, spotkanie Papieża Pawła VI z czcigodnej pamięci Katolikosem Khorenem I, 
wspólne poszukiwania teologiczne, lokalną współpracę duszpasterską, pozytywny 
wkład w zjednoczenie chrześcijan i w dzieło sprawiedliwości społecznej w ramach 
różnych instancji ruchu ekumenicznego o zasięgu międzynarodowym, regionalnym
i lokalnym. Jednakże dziś Kościoły nasze wezwane są do udzielenia wspólnej odpo
wiedzi na coraz pilniejsze wezwania i to właśnie spotkanie, podjęte w imię ich jedy
nego Pana, utwierdza je we wspólnej woli udzielenia owej odpowiedzi.

2. Istnieje najpierw nagląca potrzeba pełniejszej komunii naszych Kościołów do 
realizacji ich istotnego posłannictwa: zbawienia współczesnej ludzkości. Spotkanie 
Pasterzy naszych Kościołów w trzecią niedzielę Wielkanocy obchodzoną przez Koś
ciół ormiański jako uroczystość „Kościoła Wszechświata” (Aszkharhamadur), świad
czy o wadze bezpośrednich i osobistych stosunków między braćmi, sługami jedynego 
Zbawiciela ludzi; tego rodzaju spotkania będą kontynuowane w przyszłości. Ponadto 
jest rzeczą ważną, by były kontynuowane wspólne poszukiwania teologiczne -  dialog 
wiary -  ożywiane coraz jaśniejszą i wnikliwszą świadomością, że w dziedzinie jed
ności wiary różnorodność jest Boskim bogactwem i niezbędnym warunkiem komunii 
kościelnej.

373 Przed naszymi Kościołami rozciąga się ogromne pole współpracy, na którym
mogą odtąd rozwijać ową współpracę i twórczość we wzajemnej znajomości, posza
nowaniu, zaufaniu i skutecznej miłości: formacja teologiczna duchownych i świec
kich, współpraca w katechezie młodzieży i dorosłych, pozytywne rozwiązywanie 
wspólnych problemów duszpasterskich, działalność społeczna, promocja kulturalna
i służba humanitarna. We wszystkich tych dziedzinach, w których Duch Pański pobu
dza nas do świadczenia o Chrystusie, Synu Boga i Zbawicielu, należy niewątpliwie 
dać pierwszeństwo Kościołom lokalnym, nie zaniedbując jednakże współpracy na 
poziomie międzynarodowym i regionalnym. Tak jak Chrystus zmartwychwstały uka-
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zywany jest pośród nas w sprawowaniu Boskiej Liturgii (pocałunek pokoju podczas 
Eucharystii w tradycji ormiańskiej), tak też jest ukazywany pośród wszystkich 
w Bożej Diakonii swojego służącego ludziom Kościoła.

3. Jeśli w dzisiejszym świecie wszystkie Kościoły stały się Kościołami „na 374 
pograniczu”, w relacji egzystencjalnej z innymi systemami religijnymi czy ideolo
gicznymi, w szczególności dotyczy to Kościołów lokalnych Bliskiego Wschodu.
Takie było od początku szczególne powołanie Kościoła ormiańskiego, które realizuje
on po dzień dzisiejszy w ramach świadectwa chrześcijańskiego w tym rejonie i w 
innych krajach diaspory.

Ale droga, którą już postępują nasze Kościoły w poszukiwaniu jedności, otwiera 
się w tym dziesięcioleciu na inne naglące zadania w dziele zbawienia wszystkich 
ludzi: prawa człowieka, więcej, boska godność człowieka, każdego człowieka. Mamy 
pracować nad tym wspólnie, nie tylko z wszystkimi ludźmi dobrej woli, lecz także 
w świetle naszej wiary i w pewności chrześcijańskiej nadziei. Zakłada to naszą 
wspólną służbę zarówno godności osób, jak i prawu ludów do ich słusznych aspira
cji narodowych oraz do ich pierwotnej tożsamości kulturowej. Otóż aby ludzkość 
dzisiejsza mogła uznać i popierać boską godność człowieka i należną narodom spra
wiedliwość, Kościoły nasze mogą postępować tylko jedną drogą: nie drogą „władców 
tego świata” (1 Kor 2), lecz Tego, który jest Drogą Życia przez Prawdę (J 14, 6).
W ten sposób nasze Kościoły, poprzez wszystkie swoje doświadczenia, są na tym 
świecie tylko po to, aby służyć, objawiając przez to swego Pana, Jedynego Sługę
i Zbawiciela wszystkich. Szczególnie w kwietniu, kiedy lud ormiański wspomina 
swoich męczenników, żywych świadków wiary chrześcijańskiej i podstawowych praw 
ludzkich, Kościoły nasze jednoczą się ze wszystkimi Kościołami i wszystkimi luda
mi, które służą tym samym świętym ideałom.

4. Na to wezwanie, na to wołanie o większą sprawiedliwość, które wyrywa się 375 
z głębi serca ludzkości u schyłku drugiego tysiąclecia, Kościoły nasze chcą odpowie
dzieć czynnym świadectwem współpracując z innymi Kościołami. Jest to szczególnie 
ważne w rejonie Bliskiego Wschodu, zarówno w dziele wzajemnego poznawania się, 
szacunku i współpracy pomiędzy ludźmi bez względu na ich przynależność religijną,
jak też w pracy dla zapewnienia wszystkim ludziom tego rejonu harmonijnego 
rozwoju tożsamości, wolności i kultury w pokoju i sprawiedliwości.

Szczególnie w Libanie, gdzie toczy się decydująca walka nadziei przeciwko roz
paczy, walka o jedność, integralność i suwerenność -  nasze Kościoły zaangażowane 
są w umacnianie braterskich więzi, które jednoczą nie tylko chrześcijan między sobą, 
lecz także z braćmi innych Wspólnot tej samej ojczyzny: chodzi tam o podstawowe 
wartości ich kraju i innych krajów świata.

Paschalne spotkanie „niedzieli Kościoła Wszechświata”, podczas którego oba 
nasze Kościoły wspólnie czerpały ze źródła modlitwy, światła i miłości, jest udzia
łem w Dniu, który nie zna zmierzchu, w Dniu Zmartwychwstania ich Pana: jest ono 
otwarciem ku innym początkom. „Chrystus powstał z grobu! Niech będzie błogosła
wione Zmartwychwstanie Chrystusa!”
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ENCYKLIKI I ADHORTACJE

Encyklika UT UNUM SINT o działalności ekumenicznej

Druk: AAS 87(1995), s. 921-982. Przekład: OR 1995, nr 6, s. 4-31.

WPROWADZENIE

376 l |  Ut unum sint! Wezwanie do jedności chrześcijan, rzucone tak stanowczo
i z mocą ponowione przez Sobór Watykański II, rozbrzmiewa coraz donioślej w ser
cach wierzących, szczególnie w obliczu zbliżającego się Roku 2000. Będzie on dla 
nich świętym Jubileuszem, pamiątką Wcielenia Syna Bożego, który stał się człowie
kiem, aby zbawić człowieka.

Odważne świadectwo licznych męczenników naszego stulecia, należących do 
innych także Kościołów i Wspólnot kościelnych, które nie są w pełnej komunii 
z Kościołem katolickim, nadaje nową moc wezwaniu Soboru i przypomina nam
o obowiązku przyjęcia i wprowadzenia w czyn jego zalecenia. Ci nasi bracia i sio
stry, połączeni przez wielkoduszną ofiarę z własnego życia, złożoną dla Królestwa 
Bożego, są najbardziej wymownym świadectwem tego, iż można przekroczyć i prze
zwyciężyć wszelkie elementy podziału, składając całkowity dar z siebie dla sprawy 
Ewangelii.

Chrystus wzywa wszystkich swoich uczniów do jedności. Gorąco pragnę ponowić 
dziś to wezwanie, raz jeszcze ogłosić je z mocą, przypominając, co powiedziałem 
w rzymskim Koloseum w Wielki Piątek 1994 r. na zakończenie rozważania Drogi 
Krzyżowej, w którym kierowaliśmy się słowami mego czcigodnego Brata Bartłomieja, 
ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola. Stwierdziłem wówczas, że wierzący 
w Chrystusa, zjednoczeni w naśladowaniu męczenników, nie mogą pozostawać po
dzieleni. Jeśli naprawdę chcą się skutecznie przeciwstawić dążeniu świata do zniwe
czenia Tajemnicy Odkupienia, muszą razem wyznawać tę samą prawdę o Krzyżu1. 
Krzyż! Nurt anty chrześcijański pragnie umniejszyć jego wartość i pozbawić go zna-

1 Por. Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek (1 kwietnia 1994), 3: AAS 87 
(1995), s. 88.
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czenia, zaprzeczając prawdzie, iż w nim zakorzenione jest nowe życie człowieka,
i utrzymując, że Krzyż nie stwarza żadnych perspektyw i nie daje nadziei: twierdzi 
się, że człowiek jest tylko ziemską istotą, która powinna żyć tak, jak gdyby Bóg nie 
istniał.

2. Nie uchodzi niczyjej uwagi, że wszystko to stanowi wyzwanie dla wierzących, 377 
którzy muszą je przyjąć. Czyż mogliby bowiem uchylić się od uczynienia z Bożą 
pomocą wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, aby 
przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie Ewangelii Zba
wienia przez Krzyż Jezusa, jedynego Odkupiciela człowieka, każdego człowieka?

Dziękuję Bogu za to, że nakłonił nas, byśmy szli naprzód drogą trudną, ale przy
noszącą tak wiele radości -  drogą jedności i komunii chrześcijan. Dialogi międzywy
znaniowe na płaszczyźnie teologicznej przyniosły konkretne i widoczne owoce: za
chęca to, by iść dalej.

Jednakże oprócz rozbieżności doktrynalnych, które należy rozstrzygnąć, chrześci
janie nie mogą umniejszać znaczenia zastarzałych nieporozumień, które odziedziczyli 
z przeszłości, fałszywych interpretacji i uprzedzeń, jakie jedni żywią wobec drugich. 
Nierzadko też bezwład, obojętność i niedostateczne, wzajemne poznanie pogarszają 
jeszcze tę sytuację. Dlatego zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawró
ceniu serc i na modlitwie, które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia

*

pamięci historycznej. Dzięki łasce Ducha Świętego uczniowie Chrystusa, ożywieni 
miłością, odwagą płynącą z prawdy i szczerą wolą wzajemnego przebaczenia i pojed
nania, są powołani, aby ponownie zastanowić się razem nad swoją bolesną przeszłoś
cią i nad ranami, jakie niestety zadaje ona do dzisiaj. Wiecznie młoda moc Ewange
lii wzywa ich, aby ze szczerym i całkowitym obiektywizmem wspólnie uznali popeł
nione błędy oraz wskazali zewnętrzne czynniki, które stały się przyczyną godnych 
ubolewania podziałów między nimi. Potrzebne jest spokojne i czyste spojrzenie praw
dy, ożywione Bożym miłosierdziem, które potrafi wyzwolić umysły i ponownie 
wzbudzić w każdym dobrą wolę, właśnie w perspektywie głoszenia Ewangelii lu
dziom wszystkich narodów i krajów.

3. Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na 378 
drogę ekumenicznych poszukiwań wsłuchując się w głos Ducha Pańskiego, który
uczy go uważnie odczytywać „znaki czasu”. Doświadczenia, które przeżył w tych 
latach i które nadal są jego udziałem, pozwalają mu jeszcze głębiej zrozumieć własną 
tożsamość i swoją misję w dziejach. Kościół katolicki uznaje i wyznaje słabości 
swoich dzieci, świadom, że ich grzechy są sprzeniewierzeniem się zamysłowi Zbawi
ciela i przeszkodą w jego realizacji. Czuje się zawsze powołany do ewangelicznej 
odnowy i stąd nieustannie czyni pokutę. Zarazem jednak uznaje i jeszcze bardziej 
wywyższa moc Chrystusa, który udzieliwszy mu obficie daru świętości, przyciąga go
i upodabnia do swojej męki i zmartwychwstania.

Pouczony przez liczne doświadczenia swoich dziejów, Kościół uwalnia się od 
wszelkich czysto ludzkich zabezpieczeń, aby w pełni żyć ewangelicznym prawem 
Błogosławieństw. Świadom, że „prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej
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prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie”2, nie pragnie dla 
siebie niczego poza wolnością głoszenia Ewangelii. Sprawuje bowiem swoją władzę 
przez służbę prawdy i miłości.

Ja sam pragnę popierać wszelkie działania służące temu, aby świadectwo całej 
wspólnoty katolickiej mogło być postrzegane w swojej nienaruszonej czystości i spój
ności, zwłaszcza teraz, w obliczu tego wydarzenia, jakim będzie dla Kościoła począ
tek nowego Millennium, w tej nadzwyczajnej godzinie, kiedy prosi on Pana, aby 
wzrastała jedność między wszystkimi chrześcijanami aż do osiągnięcia pełnej komu
nii3. Do tego szlachetnego celu dąży także obecna encyklika, która poprzez swoją 
treść na wskroś duszpasterską pragnie wspomóc wysiłek wszystkich, którzy trudzą 
się dla sprawy jedności.

379 4 . Jest to właśnie zadanie Biskupa Rzymu jako następcy apostoła Piotra. Wypeł
niam je z głębokim przekonaniem, że dochowuję posłuszeństwa Panu, oraz z pełną 
świadomością mojej ludzkiej słabości. Chociaż bowiem sam Chrystus powierzył 
Piotrowi tę specjalną misję w Kościele i polecił mu umacniać braci, ukazał mu 
zarazem jego ludzką słabość i szczególną potrzebę nawrócenia: „Ty nawróciwszy się, 
utwierdzaj swoich braci” (por. Łk 22, 32). Właśnie ludzka słabość Piotra ukazuje 
w pełni, że w spełnianiu tej szczególnej posługi w Kościele Papież zdany jest całko
wicie na łaskę i modlitwę Pana: „Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara” 
(Łk 22, 32). Nawrócenie Piotra i jego następców opiera się na modlitwie samego 
Odkupiciela, Kościół zaś nieustannie przyłącza się do tego błagania. W naszej eku
menicznej epoce, ukształtowanej przez Sobór Watykański II, misja Biskupa Rzymu 
polega w szczególny sposób na przypominaniu o potrzebie pełnej komunii uczniów 
Chrystusa.

Biskup Rzymu osobiście powinien włączyć się gorliwie w modlitwę Chrystusa
0 nawrócenie, które jest niezbędnie potrzebne „Piotrowi”, aby mógł on służyć bra
ciom. Serdecznie proszę, aby modlitwę tę podjęli wierni Kościoła katolickiego
1 wszyscy chrześcijanie. Niech wszyscy modlą się wraz ze mną o to nawrócenie.

Wiemy, że Kościół w swojej ziemskiej wędrówce cierpiał i nadal będzie cierpieć 
na skutek sprzeciwów i prześladowań. Ale nadzieja, która go podtrzymuje, jest nie
złomna, podobnie jak niezniszczalna jest radość, płynąca z tej nadziei. Kościół został 
bowiem wzniesiony na mocnej i trwałej opoce, którą jest Jezus Chrystus, jego Pan.

|  ZAANGAŻOWANIE EKUMENICZNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

Zamysł Boży a komunia
380 5. Wraz z wszystkimi uczniami Chrystusa Kościół katolicki opiera na zamyśle

Bożym swoje ekumeniczne zaangażowanie zmierzające do zgromadzenia wszystkich 
w jedności. „Kościół nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie, ale ciągle otwartą

2 Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1.
3 Por. List apostolski Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994), 16: A AS 87 (1995), s. 15.
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na rozwój misyjny i ekumeniczny, ponieważ jest posłany do świata, aby głosić miste
rium komunii, które go konstytuuje, świadczyć o nim, aktualizować je i szerzyć: by 
gromadzić wszystkich i wszystko w Chrystusie; by być dla wszystkich nierozłącz
nym sakramentem jedności*”4.

Już w Starym Testamencie prorok Ezechiel, nawiązując do ówczesnej sytuacji 
Ludu Bożego, posłużył się prostym symbolem dwóch kawałków drewna, najpierw 
rozdzielonych, później ponownie połączonych, aby wyrazić Bożą wolę „zebrania ze 
wszystkich stron” członków rozproszonego ludu: „Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą 
moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan” (por. 37, 16-28). Z ko
lei Ewangelia Janowa, odwołując się do współczesnej sobie sytuacji Ludu Bożego, 
dostrzega w śmierci Jezusa rację jedności synów Bożych: „miał umrzeć za naród, 
a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” 
(11, 51-52). Istotnie, jak wyjaśnia List do Efezjan, On „zburzył rozdzielający je mur 
[...], przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości”, a to, co było podzielone, 
„uczynił jednością” (2, 14. 16).

6. Bóg pragnie jedności całego rozproszonego rodzaju ludzkiego. Dlatego zesłał 
swego Syna, aby umierając za nas i zmartwychwstając, obdarzył nas swoim Duchem 
miłości. W przeddzień ofiary krzyżowej sam Jezus modli się do Ojca za swoich 
uczniów i za wszystkich wierzących w Niego, aby byli jedno, jedną żywą wspólnotą. 
Wynika stąd nie tylko obowiązek dążenia do jedności, ale także odpowiedzialność 
wobec Boga i wobec Jego zamysłu, spoczywająca na tych, którzy przez Chrzest stają 
się Ciałem Chrystusa -  Ciałem, w którym winny się w pełni urzeczywistniać pojed
nanie i komunia. Czyż jest możliwe, byśmy pozostawali podzieleni, jeżeli przez 
Chrzest zostaliśmy „zanurzeni” w śmierci Chrystusa, to znaczy w tym właśnie akcie, 
przez który Bóg za sprawą Syna obalił mury podziałów? Podział „jawnie sprzeciwia 
się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej 
sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”5.

Droga ekumenizmu drogą Kościoła
7. „Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzymuje tego, co nam grzesznikom 

łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę w rozdzielonych chrześcijan, obfi
ciej napełnia ich tęsknotą za zjednoczeniem. Łaska ta porusza bardzo wielu ludzi na 
całym świecie, a także pod tchnieniem łaski Ducha Świętego wśród naszych braci 
odłączonych powstał i z dnia na dzień zatacza coraz szersze kręgi ruch zmierzający 
do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan. W tym ruchu ku jedności, który 
zwie się ruchem ekumenicznym, uczestniczą ci, którzy wzywają Boga w Trójcy 
Jedynego, a Jezusa wyznają Panem i Zbawcą; i to nie tylko każdy z osobna, lecz 
także wspólnie w społecznościach, w których Ewangelię usłyszeli i o których każdy 
mówi, że to jego własny i Boży Kościół. Prawie wszyscy jednak, chociaż w różny

381

382

4 Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła 
pojętego jako komunia Commurtionis notio (28 maja 1992), 4: AAS 85 (1993), s. 840.

5 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 1.
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sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, który by był naprawdę
powszechny i miał posłannictwo do całego świata, aby ten świat zwrócił się do 
Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą”6.

8. Te słowa Dekretu Unitatis redintegratio należy odczytywać w kontekście całe
go soborowego nauczania. Sobór Watykański II wyraża decyzję Kościoła, który 
zamierza podjąć działania ekumeniczne na rzecz jedności chrześcijan oraz z przeko
naniem i energią wzywać do tego innych: „Sobór święty zachęca wszystkich wier
nych Kościoła katolickiego, by rozeznając znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele 
ekumenicznym”7.

Określając katolickie zasady ekumenizmu, Dekret Unitatis redintegratio nawiązuje 
przede wszystkim do nauki o Kościele wyrażonej w Konstytucji Lumen gentium, 
w rozdziale o Ludzie Bożym8. Równocześnie zaś bierze pod uwagę naukę zawartą 
w soborowej Deklaracji Dignitatis humanae o wolności religijnej9.

Kościół katolicki z nadzieją podejmuje dzieło ekumeniczne jako imperatyw chrze
ścijańskiego sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością. Także tutaj można 
zastosować słowa św. Pawła skierowane do pierwszych chrześcijan Rzymu: „miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego”, a zatem nasza „nadzie
ja zawieść nie może” (Rz 5, 5). Jest to nadzieja jedności chrześcijan, która swe 
Boskie źródło znajduje w jedności trynitarnej Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

9. Sam Jezus w godzinie swej męki modlił się, aby wszyscy stanowili jedno” 
(J 17, 21). Ta jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi i którą pragnie ogarnąć 
wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale stanowi centralny element Jego dzieła. 
Nie jest też drugorzędnym przymiotem wspólnoty Jego uczniów, lecz należy do jej 
najgłębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności, i właśnie 
w jedności wyraża się cała głębia Jego agape.

Istotnie, ta jedność dana przez Ducha Świętego nie polega jedynie na tym, że 
ludzie gromadzą się w społeczność, która jest zwykłą sumą osób. Tę jedność tworzą 
więzy wyznania wiary, sakramentów i komunii hierarchicznej10. Wierni stanowią 
jedno, ponieważ w Duchu trwają w komunii Syna, w Nim zaś -  w Jego komunii 
z Ojcem: „mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem 
Jezusem Chrystusem” (1 J 1, 3). Tak więc, dla Kościoła katolickiego komunia 
chrześcijan nie jest niczym innym, jak objawieniem się w nich łaski, poprzez którą 
Bóg czyni ich uczestnikami własnej komunii, to znaczy swojego życia wiecznego. 
Słowa Chrystusa: „aby wszyscy stanowili jedno” są zatem modlitwą skierowaną do 
Ojca, aby Jego zamysł w pełni się urzeczywistnił, tak aby „wydobyć na światło, 
czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy 
wszechrzeczy” (Ef 3,9). Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności; pragnąć jed-

6 Tamże.
7 Tamże, 4.
8 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 14.
9 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1 i 2.

10 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 14.
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ności: znaczy pragnąć Kościoła; pragnąć Kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, któ
ra odpowiada zamysłowi Ojca, powziętemu przed wszystkimi wiekami. Taki właśnie 
jest sens modlitwy Chrystusa: „ut unum sint”.

10. W obecnej sytuacji podziału chrześcijan i ufnego poszukiwania pełnej komu- 385 
nii, wierni katolicy są głęboko świadomi wezwania, jakie kieruje do nich Pan Koś
cioła. Sobór Watykański II umocnił ich wolę działania, tworząc przejrzystą wizję 
eklezjologiczną, otwartą na wszystkie wartości eklezjalne obecne wśród innych chrze
ścijan. Wierni katolicy podejmują problematykę ekumeniczną w duchu wiary.

Sobór mówi, że Kościół Chrystusa „trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez 
Następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie”, uznaje zarazem, 
iż „poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które 
jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej”11.

„Same te Kościoły i odłączone Wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają 
brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch 
Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, któ
rych moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi kato
lickiemu”12.

11. W ten sposób Kościół katolicki stwierdza, że w ciągu dwóch tysięcy lat swo- 386 
jej historii został zachowany w jedności z wszystkimi dobrami, w które Bóg pragnie 
wyposażyć swój Kościół, i to mimo poważnych nieraz kryzysów, jakie nim wstrząsa
ły, mimo braku wierności niektórych jego sług oraz mimo błędów, z jakimi stykają
się każdego dnia jego członkowie. Kościół katolicki wie, że dzięki wsparciu, jakiego 
udziela mu Duch, słabości, niedoskonałości, grzechy, a czasem nawet zdrady niektó
rych jego synów nie mogą zniszczyć tego, czym napełnił go Bóg zgodnie ze swym 
zamysłem łaski. Nawet „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). Kościół 
katolicki nie zapomina jednak, że z winy wielu jego członków zamysł Boży staje się 
mniej wyrazisty. Mówiąc o podziale chrześcijan Dekret o ekumenizmie dostrzega 
„winy ludzi z jednej i z drugiej strony”13, przyznając, że winy nie można przypisać 
wyłącznie „innym”. Dzięki łasce Bożej nie zostało jednak zniszczone to, co należy 
do struktury Kościoła Chrystusowego, ani też komunia łącząca go nadal z innymi 
Kościołami i Wspólnotami kościelnymi.

Istotnie, elementy uświęcenia i prawdy, obecne w różnym stopniu w innych 
Wspólnotach chrześcijańskich, stanowią obiektywną podstawę komunii, choć niedo
skonałej, istniejącej między nimi a Kościołem katolickim.

W takiej mierze, w jakiej elementy te znajdują się w innych Wspólnotach chrześ
cijańskich, jest w nich czynnie obecny jedyny Kościół Chrystusowy. Dlatego Sobór 
Watykański II mówi o pewnej -  choć niedoskonałej -  komunii. Konstytucja Lumen

11 Tamże, 8.
12 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3.
13 Tamże.
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gentium podkreśla, że Kościół katolicki „wie, że jest związany z licznych powo
dów”14 z tymi Wspólnotami jakąś prawdziwą więzią w Duchu Świętym.

387 12. Cytowana tu Konstytucja szczegółowo wymienia „pierwiastki uświęcenia
i prawdy”, które w różny sposób są obecne i działają poza widzialnymi granicami 
Kościoła katolickiego: „Wielu bowiem jest takich, którzy mają we czci Pismo Święte 
jako normę wiary i życia, i wykazują szczerą gorliwość religijną, z miłością wierzą 
w Boga Ojca wszechmogącego i w Chrystusa Syna Bożego, Zbawiciela, naznaczeni 
są chrztem, dzięki któremu łączą się z Chrystusem, a także uznają i przyjmują inne 
sakramenty w swoich własnych Kościołach czy Wspólnotach kościelnych. Wielu 
z nich posiada również episkopat, sprawuje Świętą Eucharystię i żywi nabożeństwo 
do Dziewicy Bogarodzicielki. Dochodzi do tego łączność (communio) w modlitwie
i w innych dobrodziejstwach duchowych; a co więcej, prawdziwa jakaś więź w Du
chu Świętym, albowiem Duch Święty, przez swe łaski i dary, wśród nich także 
działa swą uświęcającą mocą, a niektórym spośród nich dał nawet siłę do przelania 
krwi. Tak oto we wszystkich uczniach Chrystusowych Duch wzbudza tęsknotę i dzia
łanie, aby wszyscy, w sposób ustanowiony przez Chrystusa, w jednej owczarni i pod 
jednym Pasterzem zjednoczyli się w pokoju”15.

Mówiąc o Kościołach prawosławnych, soborowy Dekret o ekumenizmie stwierdza 
w szczególności, że „przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych 
Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży”16. Uznanie tego wszystkiego jest 
nakazem prawdy.

388 13. Ten sam Dokument precyzyjnie formułuje implikacje doktrynalne tej sytuacji.
Mówiąc o członkach wspomnianych Wspólnot, stwierdza: „Usprawiedliwieni z wiary 
przez chrzest, należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrze
ścijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu”17.

Nawiązując do licznych dóbr, obecnych w innych Kościołach i Wspólnotach koś
cielnych, Dekret dodaje: „Wszystko to, co pochodzi od Chrystusa i do Niego prowa
dzi, należy słusznie do jedynego Kościoła Chrystusowego. Nasi bracia odłączeni 
sprawują wiele chrześcijańskich obrzędów, które -  zależnie od różnych warunków 
każdego Kościoła lub Wspólnoty -  niewątpliwie mogą w rozmaity sposób wzbudzić 
rzeczywiste życie łaski i którym trzeba przyznać zdolność otwierania wstępu do 
społeczności zbawienia”18.

Są to teksty ekumeniczne najwyższej wagi. Poza granicami wspólnoty katolickiej 
nie rozciąga się próżnia eklezjalna. Liczne elementy wielkiej wartości (eximia), które 
w Kościele katolickim są integralnie włączone w pełnię środków zbawienia i darów 
łaski tworzących Kościół, znajdują się także w innych Wspólnotach chrześcijańskich.

14 N. 15.
15 Tamże.
16 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 15.
17 Tamże, 3.
18 Tamże.
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14. Wszystkie te elementy zawierają w sobie wezwanie do jedności i w niej 
odnajdują swoją pełnię. Nie chodzi o to, by zsumować ze sobą wszystkie bogactwa 
rozsiane w chrześcijańskich Wspólnotach i stworzyć Kościół, jakiego Bóg mógłby 
oczekiwać w przyszłości. Zgodnie z wielką Tradycją, poświadczoną przez Ojców 
Wschodu i Zachodu, Kościół katolicki wierzy, że w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy Bóg 
ju t  objawił Kościół w jego rzeczywistości eschatologicznej, którą przygotowywał „od 
czasów Abla sprawiedliwego”19. Kościół już został dany i dlatego żyjemy już teraz 
w czasach ostatecznych. Elementy tego Kościoła już nam danego istnieją „łącznie
i w całej pełni” w Kościele katolickim oraz „bez takiej pełni” w innych Wspólno
tach20, w których pewne aspekty chrześcijańskiej tajemnicy są czasem ukazane bar
dziej wyraziście. Ekumenizm stara się właśnie sprawić, aby częściowa komunia 
istniejąca między chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii w prawdzie i miłości.

Odnowa i nawrócenie
15. Przechodząc od zasad, od imperatywu chrześcijańskiego sumienia, do urzeczy

wistniania ekumenicznej drogi ku jedności, Sobór Watykański II uwydatnia nade 
wszystko potrzebę nawrócenia serca. Orędzie mesjańskie „Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże” oraz idąca za tym zachęta „nawracajcie się i wierzcie w Ewan
gelię” (Mk 1, 15), od których Jezus rozpoczyna swe posłannictwo, wskazują na to, 
co jest istotne dla każdego nowego początku: co stanowi podstawowy wymóg ewan
gelizacji na każdym etapie zbawczej drogi Kościoła. Odnosi się to w sposób szcze
gólny do tego procesu, któremu dał początek Sobór Watykański II, wpisując w dzieło 
odnowy zadanie zjednoczenia rozdzielonych chrześcijan. „Nie ma prawdziwego eku
menizmu bez wewnętrznej przemiany”21.

Sobór wzywa do nawrócenia zarówno osobistego, jak i wspólnotowego. Dążenie 
każdej chrześcijańskiej Wspólnoty do jedności idzie w parze z jej wiernością wobec 
Ewangelii. Mówiąc o osobach, które realizują w życiu swoje chrześcijańskie powoła
nie, Sobór wzywa do wewnętrznego nawrócenia, do odnowy umysłu22.

Każdy winien zatem nawrócić się bardziej radykalnie na Ewangelię i nie tracąc 
nigdy z oczu zamysłu Bożego, winien zmienić swój sposób patrzenia. Dzięki ekume
nizmowi kontemplacja „wielkich dzieł Bożych” (mirabilia Dei) wzbogaciła się o no
we przestrzenie, które skłaniają do dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu. Są 
nimi: dostrzeżenie działania Ducha Świętego w innych chrześcijańskich Wspólnotach, 
odkrycie przykładów świętości, doświadczenie nieograniczonych bogactw tajemnicy 
świętych obcowania, kontakt z nie znanymi dotąd formami chrześcijańskiej aktyw
ności. W związku z tym rozszerzył się też zakres spraw, które domagają się pokuty: 
świadomość istnienia pewnych podziałów, które ranią braterską miłość, przejawów

19 Por. Św. Grzegorz Wielki, Homiliae in Ewangelia 19, 1: PL 76, 1154, cytowane w: Sobór Wat. II, 
Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 2.

20 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
21 Tamże, 7.
22 Por. tamże.
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nieumiejętności przebaczenia, pychy i antyewangelicznego, nieprzejednanego potępie
nia „innych”, pogardy płynącej z chorobliwej pewności siebie. Tak więc dążenie 
ekumeniczne wywiera wpływ na życie wewnętrzne chrześcijan, którzy powinni po
zwolić, aby ono ich kształtowało.

16. Zachodzi w magisterium soborowym wyraźna łączność pomiędzy odnową, na
wróceniem i reformą. Sobór stwierdza: „Do pielgrzymującego Kościoła kieruje Chrys
tus wołanie o nieustanną reformę, której Kościół, rozpatrywany jako ziemska i ludzka 
instytucja, wciąż potrzebuje. Czyli że trzeba w porę odnowić w rzetelny i właściwy 
sposób to, co nie dość pilnie w danych okolicznościach i czasie było przestrzega
ne”23. Żadna chrześcijańska Wspólnota nie może zignorować tego wezwania.

Prowadząc szczery dialog, Wspólnoty pomagają sobie, by razem spojrzeć na 
siebie w świetle Tradycji apostolskiej. Skłania je to do zastanowienia się, czy rzeczy
wiście wyrażają we właściwy sposób to wszystko, co Duch przekazał za pośrednic
twem Apostołów24. Ze strony Kościoła katolickiego przypominałem często o tych 
potrzebach i perspektywach, jak na przykład z okazji rocznicy Chrztu Rusi25 lub 
wspomnienia, po jedenastu wiekach, dzieła ewangelizacyjnego świętych Cyryla i Me
todego26. Nieco później Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących 
ekumenizmu, opublikowane z moją aprobatą przez Papieską Radę ds. Jedności Chrze
ścijan, zastosowało je na polu duszpasterstwa27.

17. Jeżeli chodzi o innych chrześcijan, to najważniejsze dokumenty Komisji 
„Wiara i Ustrój” 28 oraz deklaracje wydane w następstwie licznych dialogów dwu
stronnych dostarczyły już chrześcijańskim Wspólnotom narzędzi pomocnych w rozez
nawaniu tego, co jest konieczne dla ruchu ekumenicznego i dla nawrócenia, do jakie
go ruch ten winien pobudzić. Opracowania te są ważne z dwóch powodów: są świa
dectwem znacznych postępów, jakie już się dokonały, i budzą nadzieję, ponieważ 
stanowią pewną bazę dla poszukiwań, które należy kontynuować i pogłębiać.

Wzrost komunii, któremu towarzyszy nieustanna reforma, realizowana w świetle 
Tradycji apostolskiej, jest w obecnej sytuacji Ludu Bożego niewątpliwie jednym 
z najbardziej charakterystycznych i najważniejszych cech ekumenizmu. Z drugiej 
strony jest to także zasadnicza gwarancja jego przyszłości. Wierni Kościoła katolic
kiego wiedzą z pewnością, że ekumeniczne otwarcie się Soboru Watykańskiego II 
jest jednym z rezultatów wysiłków, które podjął wówczas Kościół, aby przyjrzeć się 
samemu sobie w świetle Ewangelii i wielkiej Tradycji. Dobrze to rozumiał mój 
poprzednik, Papież Jan XXIII, który zwołując Sobór nie dopuścił do oddzielenia

23 Tamże, 6.
24 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 7.
25 Por. List apost. Euntes in mundum (25 stycznia 1988): AAS 80 (1988), s. 935-936.
26 Por. Enc. Slavorum apostoli (2 czerwca 1985): AAS 77 (1985), s. 779-813.
27 Por. Directoire pour Vapplication des principes et des normes sur VOecumenisme (25 marca 1993):

AAS 85 (1993), s. 1039-1119.
28 Por. w szczególności Dokument z Limy: Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowe (styczeń 

1982): Ench. Oecum. 1, 1392-1446, i Dokument n. 153 „Wiara i Ustrój”, Confessing the „One” Faith, 
Geneva 1991.
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odnowy od otwarcia ekumenicznego29. Na zakończenie obrad Soboru Papież Pa
weł VI potwierdził jego charakter ekumeniczny, nawiązując ponownie dialog miłości 
z Kościołami, które pozostają w komunii z Patriarchą Konstantynopola, i wykonując 
wraz z nim konkretny i niezwykle doniosły gest, który „pogrążył w zapomnieniu” 
i „wymazał z pamięci i z życia Kościoła” dawne ekskomuniki. Warto przypomnieć, 
że utworzenie specjalnej dykasterii do spraw ekumenizmu nastąpiło właśnie w okre
sie, gdy rozpoczynały się przygotowania do Soboru Watykańskiego II30, i że za 
pośrednictwem tej instytucji opinie i oceny innych Wspólnot chrześcijańskich mogły 
odegrać swoją rolę w wielkich debatach o Objawieniu, o Kościele, o naturze ekume
nizmu i o wolności religijnej. 
h +

Zasadnicze znaczenie doktryny
18. Podejmując myśl, którą wyraził sam Papież Jan XXIII w chwili otwarcia 

Soboru31, Dekret o ekumenizmie wymienia wśród elementów nieustannej reformy 
także sposób przedstawiania doktryny32. Nie chodzi tu o modyfikację depozytu wia
ry, o zmianę znaczenia dogmatów, o usunięcie w nich istotnych słów, o dostosowa
nie prawdy do upodobań epoki, o wymazanie niektórych artykułów Credo pod fałszy
wym pretekstem, że nie są one już dziś zrozumiałe. Jedność, jakiej pragnie Bóg, 
może się urzeczywistnić tylko dzięki powszechnej wierności wobec całej treści wiary 
objawionej. Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia się Bogu, który jest Prawdą. 
W Ciele Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6 ), któż mógłby 
uważać, że dopuszczalne jest pojednanie osiągnięte kosztem prawdy? Soborowa 
Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae uznaje za przejaw ludzkiej god
ności poszukiwanie prawdy, „zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Koś
cioła” 33 oraz wierne spełnianie jej wymogów. Tak więc „bycie razem”, które zdra
dzałoby prawdę, byłoby sprzeczne z naturą Boga, który obdarza swoją komunią, oraz 
z potrzebą prawdy, zakorzenioną w głębi każdego ludzkiego serca.

19. Niemniej jednak doktryna powinna być przedstawiana w taki sposób, aby 
mogli ją  zrozumieć ci, dla których przeznaczył ją  sam Bóg. W Encyklice Slavorum 
apostoli przypomniałem, że Cyryl i Metody z tego właśnie powodu podjęli trud 
przełożenia idei biblijnych i pojęć greckiej teologii na język zrozumiały w kontekście

29 Por. Przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II (11 października 1962): AAS 54 (1962), 
s. 793.

30 Chodzi o Sekretariat dla Popierania Jedności Chrześcijan powołany przez Papieża Jana XXIII na 
podstawie Motu proprio Superno Dei nutu (5 czerwca 1960), 9: A AS 52 (1960), s. 436, potwierdzonego 
przez następne dokumenty: Motu proprio Appropinquante Concilio (6 sierpnia 1962), c. III, a. 7, par. 2, 
I: AAS 54 (1962), s. 614; por. Paweł VI, Konst. apost. Regimini Ecclesiae universae (15 sierpnia 1967), 
s. 92-94: AAS 59 (1967), s. 918-919. Ta dykasteria została obecnie przemianowana na Papieską Radę ds. 
Jedności Chrześcijan: por. Jan Paweł II, Konst. apost. Pastor bonus (28 czerwca 1988), V, art. 135-138: 
AAS 80 (1988), s. 895-896.

31 Por. Przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II (11 października 1962): AAS 54 (1962), 
s. 792.

32 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 6.
33 N. 1.
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bardzo odmiennych doświadczeń historycznych i tradycji myślowej. Pragnęli, „aby 
mogło w nich rozbrzmiewać jedno słowo Boże wyrażone w formie właściwej dla 
danej kultury i dzięki temu dostępne dla wszystkich”34. Rozumieli zatem, że nie 
mogą „narzucić ludom, którym głosili Ewangelię, ani niewątpliwej wyższości języka 
greckiego i kultury bizantyjskiej, ani zwyczajów czy sposobu postępowania społe
czeństwa bardziej rozwiniętego, w którym wzrośli”35. W ten sposób ustanawiali 
ową „doskonałą wspólnotę miłości, [która] chroni Kościół od wszelkiego partykula
ryzmu, wyłączności etnicznej, uprzedzeń rasowych czy narodowej pychy”36. Prze
mawiając w tym samym duchu, nie wahałem się powiedzieć do australijskich abory
genów: „Nie powinniście być narodem podzielonym na dwie części. [...] Jezus wzy
wa was, byście przyjęli Jego słowa i Jego wartości, pozostając we wnętrzu własnej 
kultury”37. Fakt, że depozyt wiary jest ze swej natury przeznaczony dla całej ludz
kości, nakazuje przełożenie go na języki wszystkich kultur. Elementem, który decy
duje o komunii w prawdzie, jest bowiem znaczenie tejże prawdy. Wyrażanie prawdy 
może przybierać różne formy. Właśnie odnowa form wyrazu staje się konieczna, aby 
można było przekazywać współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie w jego 
niezmiennym sensie38.

„Ta właśnie odnowa ma wybitnie ekumeniczne znaczenie”39. I to nie tylko od
nowa sposobu wyrażania wiary, ale samego życia wiary. Można by zatem zapytać: 
kto ma tego dokonywać? Sobór jednoznacznie odpowiada na to pytanie: „cały Koś
ciół, zarówno wierni, jak i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codzien
nym życiu chrześcijańskim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych”40.

20. Stwierdzenia powyższe są ogromnie doniosłe, a dla działalności ekumenicznej 
mają znaczenie podstawowe. Wynika z nich jasno, że ekumenizm, ruch na rzecz 
jedności chrześcijan, nie jest jakimś tylko „dodatkiem”, uzupełnieniem tradycyjnego 
działania Kościoła. Przeciwnie, należy on w sposób organiczny do całości jego życia 
oraz działania i w konsekwencji winien tę całość przenikać i z niej wyrastać jak 
owoc ze zdrowego i kwitnącego drzewa, które osiąga pełnię życia.

Papież Jan XXIII tak wierzył w jedność Kościoła i tak patrzył w stronę jedności 
chrześcijan. Mówiąc o innych chrześcijanach, o wielkiej chrześcijańskiej rodzinie, 
stwierdzał: „o wiele mocniejsze jest to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli”. Sobór 
zaś ze swej strony wzywa: „Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym 
lepiej posuwają naprzód sprawę jedności chrześcijan, a nawet ją  realizują, im bar
dziej nieskazitelne usiłują wieść życie w duchu Ewangelii. Im mocniejszą więzią

34 Enc. Slavorum apostoli (2 czerwca 1985), 11: A AS (1985), s. 792.
35 Tamże, 13, l.c.# 794.
36 Tamże, 11, l.c., 792.
37 Przemówienie do autochtonów (29 listopada 1986), 12:AAS 79 (1987), s. 977.
38 Por. Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium primum, 23: PL 50, 667-668.
39 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 6.
40 Tamże, 5.
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będą zespoleni z Ojcem, Słowem i Duchem, tym głębiej i łatwiej potrafią pomnażać 
wzajemne braterstwo”41.

Prymat modlitwy
21. „To nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi 396 

modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumeniczne
go, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym”42.

Szlak nawrócenia serc jest wyznaczany rytmem miłości, która zwraca się równo
cześnie do Boga i do braci: do wszystkich braci, również do tych, którzy nie są 
w pełnej komunii z nami. Miłość ożywia pragnienie jedności nawet w tych, którzy 
nigdy nie dostrzegali jej potrzeby. Miłość tworzy komunię osób i Wspólnot. Jeśli się 
miłujemy, staramy się pogłębić naszą komunię i czynić ją  coraz doskonalszą. Miłość 
zwraca się do Boga jako najdoskonalszego źródła komunii -  która jest jednością 
Ojca, Syna i Ducha Świętego -  aby z tego Źródła czerpać moc tworzenia komunii 
pomiędzy jeszcze rozdzielonymi chrześcijanami. Miłość jest najgłębszym, życiodaj
nym nurtem procesu zjednoczenia.

Miłość ta znajduje najpełniejszy wyraz we wspólnej modlitwie. Sobór nazywa 
modlitwę duszą całego ruchu ekumenicznego, gdy jednoczą się w niej bracia, między 
którymi nie ma doskonałej komunii. Jest ona „nader skutecznym środkiem uproszenia 
łaski jedności”, jest „podkreśleniem więzów, które dotąd łączą katolików z braćmi 
odłączonymi”4*. Nawet gdy nie jest to w znaczeniu formalnym modlitwa o jedność 
chrześcijan, ale w innych intencjach, na przykład o pokój, modlitwa staje się sama 
z siebie wyrazem i potwierdzeniem jedności. Poprzez wspólną modlitwę chrześcijan 
sam Chrystus zostaje zaproszony do wspólnoty modlących się: „gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

22. Gdy chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, 397 
wydaje się bliższy. Długa historia chrześcijan znaczona wielorakim rozbiciem, wyda
je się jakby układać na nowo, dążąc do Źródła swej jedności, którym jest Jezus 
Chrystus. On jest „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki!” (Hbr 13, 8 ). We wspól
nocie modlitwy Chrystus jest rzeczywiście obecny: modli się „w nas”, „z nami” i „za 
nas”. On przewodzi sam naszej modlitwie w tym Duchu Pocieszycielu, którego 
przyobiecał i dał Kościołowi, kiedy go ustanowił w jego pierwotnej jedności, jeszcze
w jerozolimskim wieczerniku.

Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanowczy prymat wspólnej 
modlitwie -  modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chrystusa. Jeśli chrześcija
nie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz bardziej we wspólnej mo
dlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświadomią, o ile mniejsze jest to wszystko, 
co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy. Jeśli będą się spotykali coraz 
częściej i coraz wytrwałej modlili do Chrystusa, będą mieli odwagę podjąć całą

41 Tamże, 7.
42 Tamże, 8.
43 Tamże.
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bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów, odnajdując się w tej wspólnocie Kościoła, 
którą Chrystus stale tworzy w Duchu Świętym ponad wszystkimi słabościami i ogra
niczeniami ludzkimi.

398 23. I wreszcie, taka wspólnota modlitwy warunkuje nowe widzenie Kościoła
i chrześcijaństwa. Nie należy bowiem zapominać, że Pan nasz prosił Ojca o jedność 
swych uczniów, aby dawała ona świadectwo Jego posłannictwu i aby świat uwierzył, 
że Ojciec Go posłał (por. J 17, 21 ). Można powiedzieć, że ruch ekumeniczny zaczął 
się poniekąd od negatywnego doświadczenia tych, którzy głosząc tę samą Ewangelię, 
odwoływali się do różnych Kościołów czy Wspólnot kościelnych; ta sprzeczność nie 
mogła oczywiście ujść uwagi tych, którzy słuchali orędzia zbawienia, i stanowiła dla 
nich przeszkodę w przyjęciu ewangelicznego przepowiadania. Niestety, ta poważna 
przeszkoda nie została przezwyciężona. Trzeba przyznać, że nadal nie osiągnęliśmy 
pełnej komunii. Jednakże -  bez względu na podziały -  zmierzamy drogą do pełnej 
jedności: do takiej jedności, jaką miał Kościół apostolski w samych swoich począt
kach i jakiej my szczerze poszukujemy. Sprawdzianem tego jest wspólna modlitwa, 
kierowana wiarą. Gromadzimy się na niej w imię Chrystusa, który jest Jeden. On jest 
naszą jednością.

Modlitwa „ ekumeniczna" służy chrześcijańskiemu posłannictwu i jego wiarygod
ności. Dlatego też musi być szczególnie obecna w życiu Kościoła oraz w całej jego 
działalności na rzecz zjednoczenia chrześcijan. Musimy niejako ciągle powracać do 
wieczernika w dniu Wielkiego Czwartku, chociaż nasza wspólna obecność w tym 
miejscu wciąż jeszcze oczekuje doskonałego spełnienia, aż do czasu, gdy po przeła
maniu przeszkód utrudniających doskonałą komunię kościelną, wszyscy chrześcijanie 
połączą się w jednym sprawowaniu Eucharystii44.

399 24. Trzeba wyrazić radość z tego, że wielorakie spotkania ekumeniczne prawie
zawsze łączą się z modlitwą, a wręcz w niej kulminują. Bardzo upowszechniła się 
i utrwaliła tradycja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego w stycz
niu, a w niektórych krajach w pobliżu uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ale 
i poza nim wiele jest w ciągu roku okazji, które skłaniają chrześcijan do wspólnej 
modlitwy. Pragnę tutaj odwołać się do tego szczególnego doświadczenia, jakim jest 
papieskie pielgrzymowanie pośród Kościołów na różnych kontynentach i w różnych 
krajach współczesnej oikoumene. Jestem świadom tego, że właśnie Sobór Watykań
ski II otworzył Papieżowi możliwość realizacji tej szczególnej posługi apostolskiej. 
Więcej nawet: Sobór stworzył wyraźną potrzebę takiego pielgrzymowania Papieża, 
które unaocznia rolę Biskupa Rzymu w służbie komunii45. W ramach tych właśnie 
odwiedzin prawie zawsze miało miejsce spotkanie ekumeniczne i wspólna modlitwa 
braci szukających jedności w Chrystusie i Jego Kościele. Ze szczególnym wzrusze
niem wspominam modlitwę z Prymasem Wspólnoty Anglikańskiej w katedrze w Can- 
terbury (29 maja 1982). Powiedziałem wówczas : „ta budowla sama opowiada wspa-

44 Por. tamże, 4.
45 Por. Jan Paweł II, List apost. Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994), 24: AAS 87 (1995), 

s. 19-20.
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niale o naszych długich latach wspólnego dziedzictwa i o smutnych latach podziału, 
który nastąpił,ł46. Nie mogę też zapomnieć wspólnych modlitw w krajach Skandy
nawii i Europy Północnej (1-10 czerwca 1989), w obu Amerykach i w Afryce czy 
też w siedzibie Światowej Rady Kościołów (12 czerwca 1984), instytucji, której 
celem jest prowadzenie należących do niej Kościołów „do widzialnej wspólnoty 
w jednej wierze i w jednej komunii eucharystycznej, wyrażonej w kulcie i we wspól
nym życiu w Chrystusie”47. A czyż mógłbym zapomnieć liturgię eucharystyczną, 
w której uczestniczyłem w kościele Św. Jerzego w Patriarchacie Ekumenicznym 
(30 listopada 1979), lub liturgię sprawowaną w Bazylice Św. Piotra podczas wizyty 
w Rzymie mego czcigodnego Brata, Patriarchy Dimitriosa I (6  grudnia 1987)? Przy 
tej okazji wyznaliśmy razem wiarę przy ołtarzu Konfesji słowami Symbolu nicejsko- 
-konstantynopolitańskiego w jego oryginalnej wersji greckiej. Nie sposób w paru 
słowach opisać specyfiki każdego z tych modlitewnych spotkań. Ze względu na 
uwarunkowania przeszłości, które w różny sposób nad nimi ciążyły, każde z nich 
miało swoją własną i szczególną wymowę; każde zapisuje się w pamięci Kościoła, 
który jest pobudzany przez Pocieszyciela do poszukiwania jedności wszystkich wie
rzących w Chrystusa.

25. Nie tylko Papież stał się pielgrzymem. W tych latach wielu wybitnych przed
stawicieli innych Kościołów i Wspólnot kościelnych złożyło mi wizytę w Rzymie, 
dzięki czemu mogłem publicznie i prywatnie modlić się z nimi. Wspomniałem już
o wizycie Patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I. Chciałbym teraz przypomnieć 
także o modlitewnym spotkaniu w tejże Bazylice Św. Piotra na uroczystych Nieszpo
rach, które złączyło mnie z luterańskimi Arcybiskupami -  prymasami Szwecji i Fin
landii -  z okazji sześćsetlecia kanonizacji św. Brygidy (5 października 1991). Jest 
to tylko jeden przykład, ponieważ świadomość obowiązku modlitwy o jedność stała 
się już integralną częścią życia Kościoła. Nie ma już żadnego ważnego i doniosłego 
wydarzenia, któremu nie towarzyszyłaby wzajemna obecność i modlitwa chrześcijan. 
Nie mogę omówić tu wszystkich tych spotkań, ponieważ każde z nich zasługiwałoby 
na wzmiankę. Pan naprawdę ujął nas za rękę i prowadzi nas. Te spotkania i modlit
wy zapisały już całe stronice naszej „Księgi jedności” -  Księgi, którą winniśmy 
nieustannie przeglądać i na nowo odczytywać, aby czerpać z niej natchnienie i na
dzieję.

26. Modlitwa, modlitewna wspólnota, pozwala nam zawsze odnaleźć ewangeliczną 
prawdę tych słów: „jeden [...] jest Ojciec wasz” (Mt 23, 9), ten Ojciec, Abba, do 
którego sam Chrystus przemawia jako jednorodzony i współistotny Syn. A zarazem: 
„jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8 ). Modlitwa 
„ekumeniczna” odsłania ten podstawowy wymiar braterstwa w Chrystusie, który 
umarł, ażeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, abyśmy stając się „syna
mi w Synu” (por. Ef 1,5), pełniej odzwierciedlali niezgłębioną rzeczywistość Bożego 
Ojcostwa, a jednocześnie prawdę człowieczeństwa każdego i wszystkich.

46 Przemówienie w katedrze w Canterbury (29 maja 1982), 5: A AS 74 (1982), s. 922.
47 Światowa Rada Kościołów, Regulamin, III, 1, cytowane w: Ench. Oecum. 1, 1392.
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To wszystko wyraża modlitwa „ekumeniczna”, modlitwa braci i sióstr. Właśnie 
dlatego, że są oni rozłączeni, z tym większą nadzieją łączą się w Chrystusie, Jemu 
zawierzając przyszłość swego zjednoczenia i komunii. Zdaje się, że i tutaj można by 
trafnie zastosować słowa Soboru: „Kiedy Pan Jezus modli się do Ojca, aby «wszyscy 
byli jedno | | j |  jako i My jedno jesteśmy» (J 17, 21-22), otwierając przed rozumem 
ludzkim niedostępne perspektywy, daje znać o pewnym podobieństwie między jedno
ścią Osób Boskich a jednością synów Bożych zespolonych w prawdzie i miłości”48.

Ta wewnętrzna przemiana serca, nieodzowny warunek wszelkiego szczerego 
poszukiwania jedności, rodzi się z modlitwy i przez modlitwę dojrzewa: „z nowości 
ducha ( l j |l  z zaparcia się samego siebie i z nieskrępowanego wylania miłości rodzą

a

się i dojrzewają pragnienia jedności. Musimy więc wypraszać u Ducha Świętego 
łaskę prawdziwego umartwienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha braterskiej 
wspaniałomyślności w stosunku do drugich”49.

402 27. Modlitwa o jedność nie jest jednak zastrzeżona wyłącznie dla tych, którzy
w swoim życiu stykają się z przejawami podziału między chrześcijanami. W tym 
wewnętrznym i osobistym dialogu, jaki każdy z nas powinien prowadzić z Panem na 
modlitwie, musi znaleźć wyraz także troska o jedność. Tylko bowiem w ten sposób 
stanie się ona w pełni częścią rzeczywistości naszego życia oraz zadań, jakich podję
liśmy się w Kościele. Aby przypomnieć o tej potrzebie, postanowiłem ukazać wier
nym Kościoła katolickiego wzór, który wydaje mi się godny naśladowania: mam na 
myśli Siostrę Marię Gabrielę od Jedności, trapistkę, którą ogłosiłem błogosławioną 
25 stycznia 1983 roku50. Siostra Maria Gabriela, która zgodnie ze swym powoła
niem żyła z dala od świata, poświęciła życie medytacji i modlitwie, skupionej wokół 
rozdziału 17 Ewangelii św. Jana, i ofiarowała je w intencji jedności chrześcijan. Oto 
fundament każdej modlitwy: całkowita i bezwarunkowa ofiara z własnego życia 
złożona Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Przykład siostry Marii Gabrieli poucza 
nas, pozwala nam zrozumieć, że modlitwa o jedność nie jest związana z określonymi 
momentami, sytuacjami czy miejscami. Modlitwa Chrystusa do Ojca jest wzorem dla 
wszystkich, zawsze i na każdym miejscu.

Dialog ekumeniczny
403 28. Jeśli modlitwa stanowi „duszę” ekumenicznej odnowy i dążenia do jedności,

to w niej też zakorzenia się i z niej czerpie moc to wszystko, co Sobór określa jako 
„dialog”. Określenie to nie pozostaje zapewne bez związku ze współczesną myślą 
personalistyczną. Postawa „dialogiczna” odpowiada naturze osoby i jej godności. 
Stanowisko to na terenie filozofii współczesnej spotyka się z chrześcijańską prawdą

48 Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24.
49 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 7.
50 Maria Gabriela Sagheddu urodziła się w Dorgali (Sardynia) 17 marca 1914 roku. Mając lat 21 

wstępuje do klasztoru Trapistek w Grottaferrata. Poznawszy -  dzięki działalności apostolskiej ks. Paula 
Couturiera -  potrzebę modlitwy i ofiar duchowych w intencji zjednoczenia chrześcijan, w 1936 r. podczas 
Tygodnia Modlitw o Jedność postanowiła ofiarować swe życie dla tej sprawy. Po ciężkiej chorobie 
s. Maria Gabriela umiera 23 kwietnia 1939 r.



Encyklika „Ut unum sint| 189

o człowieku wyrażoną przez Sobór: człowiek jest bowiem „jedynym na świecie 
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” i dlatego „nie może odnaleźć 
się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”51. Dia
log leży na jedynej drodze do samospełnienia człowieka: zarówno poszczególnych 
osób, jak też każdej ludzkiej wspólnoty. Chociaż w pojęciu „dialog” na pierwszy plan 
zdaje się wysuwać moment poznawczy (dia-logos), każdy dialog ma również wymiar 
całościowy, egzystencjalny. Angażuje cały ludzki podmiot; dialog między wspólnota
mi angażuje w sposób szczególny podmiotowość każdej z nich.

Taką prawdę o dialogu, bardzo głęboko wyrażoną przez Papieża Pawła VI w En
cyklice Ecclesiam suam52t odnajdujemy też w doktrynie i praktyce ekumenicznej 
Soboru. Dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób „wymianą 
darów”53.

29. Dlatego też soborowy Dekret o ekumenizmie na pierwszy plan wysuwa 
„wszelkie wysiłki celem usunięcia słów, opinii i czynów, które by w świetle spra
wiedliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci odłączonych, 
a stąd utrudniały wzajemne stosunki z nimi”54. Ten Dokument ujmuje rzecz od 
strony Kościoła katolickiego i mówi o kryteriach, jakimi winien się on kierować 
w relacjach z innymi chrześcijanami. We wszystkim tym jednak zawiera się wymóg 
wzajemności. Stosowanie się do tych kryteriów jest zadaniem każdej ze stron przy
stępujących do dialogu i to one czynią go możliwym od samego początku. Trzeba 
niejako rozpocząć od opuszczania pozycji przeciwników, stron poróżnionych, aby 
znaleźć się na płaszczyźnie, na której obie strony traktują siebie nawzajem jako 
partnerów. Podejmując dialog, każda ze stron zakłada u swego rozmówcy wolę pojed
nania, czyli jedności w prawdzie. Aby to wszystko mogło się urzeczywistnić, muszą 
zaniknąć przejawy wzajemnego zwalczania się. Tylko wówczas dialog pomoże 
w przezwyciężeniu podziału, a posłuży do przybliżenia jedności.

30. Można stwierdzić -  z głęboką wdzięcznością dla Ducha Prawdy -  że Sobór 
Watykański II był czasem opatrznościowym, w którym zaistniały podstawowe warun
ki udziału Kościoła katolickiego w dialogu ekumenicznym. Zarazem obecność licz
nych obserwatorów różnych Kościołów i Wspólnot, ich żywy udział w soborowym 
wydarzeniu, wielorakie spotkania i wspólne modlitwy, które stały się możliwe dzięki 
Soborowi, przyczyniły się do stworzenia warunków dla wspólnego dialogu. Przedsta
wiciele innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich spotkali się podczas Soboru 
z gotowością do dialogu ze strony katolickiego Episkopatu całego świata, a zwła
szcza ze strony Stolicy Apostolskiej.

51 Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24.
52 Por. AAS 56 (1964), s. 609-659.
53 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 13.
54 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
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Lokalne struktury dialogu
406 31 . Działanie na rzecz dialogu ekumenicznego, jakie zarysowało się od czasu

Soboru, nie jest bynajmniej prerogatywą Stolicy Apostolskiej, ale także zadaniem 
poszczególnych Kościołów lokalnych lub partykularnych. Specjalne komisje, których 
celem jest szerzenie ekumenicznego ducha i działalności ekumenicznej, zostały powo
łane przez Konferencje Episkopatów i przez Synody Katolickich Kościołów Wschod
nich. Analogiczne i właściwe struktury działają na szczeblu poszczególnych diecezji. 
Inicjatywy te są świadectwem konkretnego i powszechnego zaangażowania się Koś
cioła katolickiego w realizację soborowych wskazań dotyczących ekumenizmu: jest 
to istotny aspekt ruchu ekumenicznego55. Dialog nie tylko został podjęty, ale stał 
się wyraźną potrzebą, jednym z priorytetów Kościoła; w konsekwencji udoskonaliła 
się też „technika” dialogowania, co sprzyjało zarazem umacnianiu się ducha dialogu. 
Chodzi tu przede wszystkim o „dialog podjęty między odpowiednio wykształconymi 
rzeczoznawcami na zebraniach chrześcijan z różnych Kościołów czy Wspólnot, | i |  
w czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej Wspólnoty i podaje 
przejrzyście jej znamienne rysy”56. Niemniej dla każdego wiernego byłoby korzyst
ne poznanie metody, która umożliwia dialog.

407 32. Jak stwierdza Deklaracja o wolności religijnej, „prawdy ggj trzeba szukać
w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej naturą społeczną, to znaczy 
przez swobodne badanie za pomocą magisterium, czyli nauczania, przez wymianę 
myśli i dialogu, przez co jedni drugim wykładają prawdę, jaką znaleźli albo sądzą, 
że znaleźli, aby nawzajem pomóc sobie w szukaniu prawdy; skoro zaś prawda zosta
ła poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym przyświadczeniem”57.

Dialog ekumeniczny ma zasadnicze znaczenie. „Przez taki bowiem dialog uzysku
ją  wszyscy bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia jednej i drugiej Wspólnoty 
i bardziej bezstronną ocenę; wtedy też te Wspólnoty osiągają pełniejszą współpracę 
we wszystkich zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie 
chrześcijańskie, i gromadzą się, gdzie tylko się godzi, na jednomyślną modlitwę. 
Wszyscy wreszcie obliczają się ze swej wierności wobec woli Chrystusa co do Koś
cioła i jak należy biorą się rzetelnie do dzieła odnowy i reformy”58.

Dialog jako rachunek sumienia
408 3 3 . W myśli Soboru dialog ekumeniczny ma charakter wspólnego szukania praw

dy, w szczególności prawdy o Kościele. Prawda bowiem kształtuje sumienia, nadając 
kierunek postępowaniu na rzecz jedności. Prawda ta zarazem poddaje sumienia i czy
ny chrześcijan -  rozdzielonych braci -  Chrystusowej modlitwie o jedność. Modlitwa 
i dialog wzajemnie się umacniają. Głębsza i bardziej świadoma modlitwa sprawia,

55 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 755; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 902-
904.

56 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
57 Sobór Wat. II, Deki. o wolności religijnej Dignitatis humanae, 3.
58 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
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że dialog przynosi obfitsze owoce. Modlitwa stanowi z jednej strony warunek dialo
gu, równocześnie zaś staje się -  w postaci coraz dojrzalszej -  jego owocem.

34. Jeśli możemy mówić o większej dojrzałości wspólnej i wzajemnej modlitwy 
dzięki dialogowi ekumenicznemu, to dlatego, że dialog ten spełnia zarazem funkcję 
rachunku sumienia. W tym miejscu wypada przypomnieć słowa Pierwszego Listu św. 
Jana: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma 
w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy 
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1, 8-9). Jan idzie dalej je
szcze, gdy stwierdza: „Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie 
ma w nas Jego nauki” (1, 10). Takie radykalne wezwanie do uznania własnej grzesz- 
ności powinno kształtować też ducha dialogu ekumenicznego. Jeżeli nie staje się on 
rachunkiem sumienia, poniekąd „dialogiem sumień”, czyż możemy wówczas liczyć 
na to, o czym w dalszym ciągu zapewnia ten sam List? „Dzieci moje, piszę wam to 
dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec 
Ojca -  Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za 
nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (2 , 1-2 ). 
Jeśli grzechy całego świata zostały ogarnięte odkupieńczą ofiarą Chrystusa, to -  
wśród nich -  również i wszystkie grzechy przeciwko jedności Kościoła: grzechy 
chrześcijan, grzechy pasterzy w tej samej mierze co grzechy wiernych. Zjednoczenie 
chrześcijan -  także po wszystkich grzechach, które przyczyniły się do historycznych 
podziałów -  jest możliwe. Warunkiem jest pokorna świadomość, że zgrzeszyliśmy 
przeciwko jedności, i przekonanie, że potrzebujemy nawrócenia. Zgładzone i prze
zwyciężone muszą być nie tylko grzechy osobiste, ale także grzechy społeczne, 
poniekąd „struktury” grzechu, które przyczyniły się i nadal mogą się przyczyniać do 
podziału i do jego utrwalenia.

35. Raz jeszcze przychodzi nam tu z pomocą Sobór Watykański II. Rzec można, 
że cały Dekret o ekumenizmie przeniknięty jest duchem nawrócenia59. Dialog eku
meniczny nabiera w tym dokumencie właściwego charakteru: staje się dialogiem 
nawrócenia” i jako taki również autentycznym „dialogiem zbawienia” 60 -  wedle 
trafnego określenia Papieża Pawła VI. Dialog nie może się rozwijać wyłącznie w wy
miarze horyzontalnym, ograniczając się do spotkania, wymiany myśli czy nawet 
wymiany darów właściwych dla każdej Wspólnoty. Dialog przechodzi także i przede 
wszystkim w wymiar wertykalny, zwracając się ku Temu, który jako Odkupiciel 
świata i Pan dziejów jest naszym pojednaniem. Wymiar wertykalny dialogu polega 
na wspólnym i wzajemnym uznaniu naszej kondycji jako ludzi, którzy zgrzeszyli. To 
ono właśnie otwiera w braciach, żyjących we Wspólnotach pozbawionych pełnej

*

wzajemnej komunii, tę wewnętrzną przestrzeń, w której Chrystus jako Źródło jedno
ści Kościoła może skutecznie działać mocą swego Ducha Parakleta.
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410

59 Por. tamże, 4.
60 Enc. Ecclesiam suam (6 sierpnia 1964), III: AAS 56 (1964), s. 642
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Dialog zmierzający do usunięcia rozbieżności
411 36. Dialog jest także naturalnym środkiem, który pozwala porównać różne punkty

widzenia, a przede wszystkim przeanalizować te rozbieżności, jakie stanowią prze
szkodę dla pełnej komunii między chrześcijanami. Dekret o ekumenizmie opisuje na 
pierwszym miejscu warunki moralne, jakie należy spełnić podejmując dyskusje dok
trynalne: „w dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem z braćmi 
odłączonymi poświęcają się studiom nad Bożymi tajemnicami, a trzymają się ściśle 
nauki Kościoła, powinni kierować się umiłowaniem prawdy oraz odznaczać się nasta
wieniem pełnym miłości i pokory”61.

Umiłowanie prawdy jest najgłębszym wymiarem autentycznego dążenia do pełnej 
komunii między chrześcijanami. Bez tej miłości nie można by stawić czoła obiektyw
nym trudnościom teologicznym, kulturowym, psychologicznym i społecznym, jakie 
się napotyka przy omawianiu istniejących różnic. Z tym wymiarem wewnętrznym 
i osobowym musi się zawsze łączyć duch miłości i pokory. Miłości do rozmówcy 
i pokory wobec prawdy, którą się odkrywa i która może się domagać zmiany poglą
dów i postaw.

Jeśli chodzi o studium kwestii spornych, Sobór nakazuje, aby cała doktryna była 
jasno przedstawiana. Zaleca zarazem, aby sposób i metoda wyrażania wiary katolic
kiej nie stanowiły przeszkody dla dialogu z braćmi62. Z pewnością jest możliwe 
dawanie świadectwa o własnej wierze i wyjaśnianie doktryny w sposób poprawny, 
uczciwy i zrozumiały, który zarazem uwzględnia kategorie myślowe i konkretne 
doświadczenie historyczne partnera.

Oczywiście, pełna komunia będzie musiała opierać się na przyjęciu całej prawdy, 
w którą Duch Święty wprowadza uczniów Chrystusa. Należy zatem absolutnie unikać 
wszelkich form redukcjonizmu albo łatwych „uzgodnień”. Poważne kwestie muszą 
zostać rozwiązane, gdyby bowiem pozostały nie rozstrzygnięte, ujawniłyby się po
nownie w innym momencie -  czy to w tej samej formie, czy też pod inną postacią.

412 3 7 . Dekret Unitatis redintegratio wskazuje także zasadę, którą winni się kierować
katolicy, gdy mają przedstawić lub poddać konfrontacji swoją doktrynę: „niech pa
miętają o istnieniu porządku czy hierarchii prawd w nauce katolickiej, ponieważ 
różne jest ich powiązanie z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej. W ten 
sposób utoruje się drogę, która dzięki bratniemu współzawodnictwu pobudzi wszyst
kich do głębszego poznania i jaśniejszego ukazania niedościgłych bogactw Chrystuso
wych”63.

413 38. Strony prowadzące dialog spotykają się nieuchronnie z problemem odmien
nych sformułowań, za pomocą których wyrażona jest doktryna różnych Kościołów 
i Wspólnot kościelnych; ma to liczne konsekwencje dla procesu ekumenicznego.

61 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 11.
62 Por. tamże.
63 Tamże; por. Kongr. Nauki Wiary, Deki. o katolickiej nauce o Kościele Mysterium Ecclesiae 

(24 czerwca 1973), 4: A AS 65 (1973), s. 402.
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Przede wszystkim, gdy ma się do czynienia ze sformułowaniami doktrynalnymi 
odbiegającymi od tych, których zwykło się używać we własnej wspólnocie, z pe
wnością warto się zastanowić, czy inne słowa nie wyrażają tu takiej samej treści, jak 
to zostało na przykład stwierdzone w niedawnych wspólnych deklaracjach, podpisa
nych przez moich Poprzedników i przeze mnie wspólnie z Patriarchami Kościołów, 
z którymi przez stulecia wiedliśmy spór chrystologiczny. Na temat sposobu formuło
wania prawd objawionych Deklaracja Mysterium Ecclesiae stwierdza: „Chociaż praw
dy, których Kościół istotnie pragnie nauczać poprzez swoje formuły dogmatyczne, 
są czymś odrębnym od zmiennych pojęć którejkolwiek konkretnej epoki i mogą być 
wyrażone także bez ich pomocy, może się zdarzyć, że w głoszeniu tychże prawd 
świętego Magisterium używa się określeń ukształtowanych pod wpływem tych pojęć. 
To powiedziawszy, należy stwierdzić, że formuły dogmatyczne Magisterium Kościoła 
od samego początku nadawały się do głoszenia prawdy objawionej i nadal się nadają 
do przekazywania jej tym, którzy je właściwie rozumieją”64. W tej dziedzinie dia
log ekumeniczny, który pobudza strony biorące w nim udział do zadawania sobie 
pytań, do wzajemnego rozumienia się i wyjaśniania własnych poglądów, otwiera 
możliwości nieoczekiwanych odkryć. Polemiki i nieprzejednane spory sprawiły, że 
dwa sposoby patrzenia na tę samą rzeczywistość -  choć pod różnym kątem -  prze
kształciły się w całkowicie sprzeczne poglądy. Należy dziś znaleźć formułę, która 
ujmując całość rzeczywistości pozwoli przezwyciężyć jej wizje cząstkowe i odrzucić 
fałszywe interpretacje.

Jedną z korzyści, jakie przynosi ekumenizm, jest to, że pomaga on chrześcijań
skim Wspólnotom w odkrywaniu niezgłębionego bogactwa prawdy. Także w tym 
sensie, wszystko co Duch dokonuje w „innych”, może przyczynić się do zbudowania 
każdej wspólnoty65, a w pewien sposób może pouczyć ją  o tajemnicy Chrystusa. 
Autentyczny ekumenizm jest łaską prawdy.

39. Na koniec, dialog stawia rozmówców wobec rzeczywistych rozbieżności 
dotyczących spraw wiary. Przede wszystkim te właśnie rozbieżności należy podjąć 
w duchu szczerej braterskiej miłości, poszanowania nakazów własnego sumienia 
i sumienia bliźniego, z głęboką pokorą i umiłowaniem prawdy. Przy konfrontacji 
poglądów w tej dziedzinie najważniejsze są dwa punkty odniesienia: Pismo Święte 
i wielka Tradycja Kościoła. Katolikom przychodzi z pomocą zawsze żywe Magiste
rium Kościoła.

Współpraca praktyczna
40. Celem kontaktów między chrześcijanami nie jest tylko wzajemne poznanie się, 

wspólna modlitwa i dialog. Przewidują one i domagają się podjęcia już od tej chwili 
wszelkiej możliwej współpracy praktycznej na różnych płaszczyznach: duszpaster-

414
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64 Kongr. Nauki Wiary, Deki. o katolickiej nauce o Kościele Mysterium Ecclesiae (24 czerwca 1973), 
5: AAS 65 (1973), s. 403.

65 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
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skiej, kulturowej, społecznej, a także w dawaniu świadectwa orędziu ewangelicz
nemu66.

„Współpraca wszystkich chrześcijan w żywy sposób wyraża to zespolenie, które 
ich wzajem łączy, i w pełniejszym świetle stawia oblicze Chrystusa Sługi”67. Taka 
współpraca, oparta na wspólnej wierze, jest nie tylko bogata w braterską komunię, 
ale jest objawieniem samego Chrystusa.

Co więcej, współpraca ekumeniczna jest prawdziwą szkołą ekumenizmu, jest 
czynnym dążeniem do jedności. Jedność działania prowadzi do pełnej jedności wiary: 
„Dzięki tej współpracy wszyscy wierzący w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć, jak 
można nawzajem lepiej się poznać i wyżej cenić oraz utorować drogę do jedności 
chrześcijan”68.

W oczach świata współpraca między chrześcijanami zyskuje wymiar wspólnego 
chrześcijańskiego świadectwa i staje się narzędziem ewangelizacji, przynosząc ko
rzyść jednym i drugim.

II. OW OCE DIALOGU

Odzyskane braterstwo
416 41. To wszystko, co powyżej zostało powiedziane o dialogu ekumenicznym

w okresie po zakończeniu Soboru, skłania do dziękczynienia Duchowi Prawdy, przy
obiecanemu Apostołom i Kościołowi przez Chrystusa Pana (por. J 14, 26). Po raz 
pierwszy w dziejach została podjęta działalność na rzecz zjednoczenia chrześcijan na 
tak wielką skalę i w tak rozległym zakresie. Już samo to jest wielkim darem Bożym, 
za który trzeba dziękować. Z Chrystusowej pełności otrzymujemy „łaskę po łasce” 
(J 1, 16). Wdzięczność za łaski już otrzymane jest warunkiem, który usposabia nas 
do przyjęcia dalszych darów niezbędnych do doprowadzenia do końca ekumenicznego 
dzieła jedności.

4

Ogólne spojrzenie na ostatnie trzydzieści lat pozwala wyraźniej dostrzec liczne 
owoce tego wspólnego nawrócenia się na Ewangelię, którego narzędziem Duch Boży 
uczynił ruch ekumeniczny.

417 42. Obserwujemy na przykład, że chrześcijanie należący do jednego wyznania nie
uważają już innych chrześcijan za wrogów czy ludzi obcych, ale kierując się auten
tycznym duchem Kazania na Górze widzą w nich braci i siostry. Z drugiej strony 
istnieje dziś tendencja, by nawet wyrażenie bracia odłączeni zastępować określeniami 
lepiej wyrażającymi głębię komunii -  związanej z charakterem chrzcielnym -  którą 
Duch podtrzymuje mimo rozłamów historycznych i kanonicznych. Mówi się o „in
nych chrześcijanach”, o „innych ochrzczonych”, o „chrześcijanach z innych Wspól-

66 Por. Wspólna Deklaracja chrystologiczna Kościoła Katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu: 
„L’Osservatore Romano” (12 listopada 1994), s. 1.

67 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 12.
68 Tamże.
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not”. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu określa
Wspólnoty, do których należą ci chrześcijanie, jako „Kościoły i Wspólnoty kościelne 
nie będące w pełnej jedności z Kościołem katolickim”69. Takie rozszerzenie słow
nictwa jest przejawem znacznych przemian, jakie dokonały się w mentalności. Pogłę
bia się świadomość wspólnej przynależności do Chrystusa. Mogłem się o tym wielo
krotnie przekonać osobiście podczas celebracji ekumenicznych, które stanowią jeden 
z ważnych elementów moich apostolskich podróży do różnych części świata, oraz 
podczas ekumenicznych spotkań i celebracji, które odbyły się w Rzymie. „Powszech
ne braterstwo” chrześcijan stało się trwałym elementem ekumenicznej świadomości. 
Odrzucając w niepamięć dawne ekskomuniki, Wspólnoty niegdyś ze sobą rywalizują
ce dziś w wielu przypadkach wzajemnie sobie pomagają: wypożyczają budynki sa
kralne, udzielają stypendiów na formację duchownych ze Wspólnot mniej zamożnych, 
interweniują u władz cywilnych w obronie innych chrześcijan niesprawiedliwie oskar
żanych, wykazują bezpodstawność kalumnii, których ofiarą padają niektóre społecz
ności.

Jednym słowem, chrześcijanie nawrócili się na braterską miłość, która ogarnia 
wszystkich uczniów Chrystusa. Jeśli zdarza się, że w rezultacie gwałtownych zabu
rzeń politycznych w konkretnych sytuacjach dochodzi do głosu pewna agresywność 
lub duch odwetu, władze zwaśnionych stron zazwyczaj starają się sprawić, aby prze
ważyło „nowe Prawo” ducha miłości. Niestety, taki duch nie zdołał odmienić wszyst
kich sytuacji, w których występują ostre napięcia. W takich okolicznościach zaanga
żowanie ekumeniczne nierzadko wymaga od tych, którzy są za nie odpowiedzialni, 
decyzji naprawdę heroicznych.

Trzeba powtórzyć w tym kontekście, że uznanie braterstwa łączącego nas z inny
mi nie jest przejawem jakiejś liberalnej filantropii albo niejasnego poczucia rodzin- 
ności. Wynika z uznania jednego Chrztu i z płynącego stąd wymogu, aby Bóg był 
uwielbiony w swoim dziele. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczą
cych ekumenizmu wskazuje, że pożądane jest wzajemne i oficjalne uznanie 
Chrztów70. Nie jest to bynajmniej zwykły gest ekumenicznej uprzejmości, ale funda
mentalne stwierdzenie eklezjologiczne.

Warto przypomnieć, że podstawowe znaczenie Chrztu w dziele budowania Koś
cioła zostało jasno ukazane również dzięki wielostronnemu dialogowi71.

Solidarność w służbie ludzkości
43. Coraz częściej zdarza się, że zwierzchnicy Wspólnot chrześcijańskich wypo

wiadają się razem, w imię Chrystusa, na temat ważnych problemów dotyczących 
powołania człowieka, wolności, sprawiedliwości, pokoju, przyszłości świata. Tak

69 Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Directoire pour Vapplication des principes et des normes 
sur VOecumenisme (25 marca 1993), 5: AAS 85 (1993), s. 1040.

70 Tamże, 94, l.c., 1078.
71 Por. Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie 

duchowe (styczeń 1982): Ench. Oecum. 1, 1391-1447, a szczególnie 1398-1408.
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czyniąc, tworzą komunię opartą na jednym z najważniejszych elementów chrześcijań
skiej misji: element ten to przypominanie społeczeństwu, z należnym realizmem, woli 
Bożej; przestrzeganie władz i obywateli, by nie wchodzili na drogę, która mogłaby 
prowadzić do łamania praw człowieka. Jest oczywiste -  i dowodzi tego doświadcze
nie -  że w pewnych okolicznościach wspólny głos chrześcijan oddziałuje silniej niż 
głos odosobniony.

Nie tylko jednak zwierzchnicy Wspólnot jednoczą się w tym dążeniu do jedności. 
Liczni chrześcijanie wszystkich Wspólnot, powodowani swoją wiarą, uczestniczą 
razem w śmiałych przedsięwzięciach, które stawiają sobie za cel przemianę świata, 
tak aby zwyciężył w nim szacunek dla praw i potrzeb wszystkich, zwłaszcza ubo
gich, poniżonych i bezbronnych. W Encyklice Sollicitudo rei socialis z radością 
pisałem o tej współpracy, podkreślając, że Kościół katolicki nie może się od niej 
uchylić72. Chrześcijanie bowiem, którzy niegdyś działali niezależnie od siebie, dzi
siaj wspólnie służą tej sprawie, aby dobroć Boża mogła zatryumfować.

Logika tej współpracy wypływa z samej Ewangelii. Dlatego powiedziałem, przy
pominając to, co już napisałem w mojej pierwszej Encyklice Redemptor hominis, „że 
nigdy nie przestanę tego podkreślać i będę popierał każdy wysiłek podejmowany 
w tym kierunku na wszystkich płaszczyznach, w których spotykamy naszych braci 
chrześcijan” 73 i dziękowałem również Bogu „za to, czego dokonał On w innych 
Kościołach i Wspólnotach kościelnych i za ich pośrednictwem”, a także za pośred
nictwem Kościoła katolickiego74. Dzisiaj stwierdzam z zadowoleniem, że i tak już 
rozległa sieć ekumenicznej współpracy nadal nieustannie się rozszerza. Prowadzona 
jest ogromna praca w tej dziedzinie, między innymi dzięki wysiłkom Światowej Rady
Kościołów.

Zbieżności w dziedzinie Słowa Bożego i liturgicznego kultu
419 44. Postępy na drodze ekumenicznego nawrócenia są znaczne także w innej dzie

dzinie, a mianowicie tej, która dotyczy Słowa Bożego. Mam tu przede wszystkim na 
myśli wydarzenie tak doniosłe dla różnych grup językowych, jakimi są ekumeniczne 
przekłady Biblii. Po ogłoszeniu przez Sobór Watykański II Konstytucji Dei verbum 
Kościół katolicki przyjął oczywiście z radością te przekłady75. Opracowane przez 
specjalistów, stanowią zazwyczaj niezawodne oparcie dla modlitwy i działalności 
duszpasterskiej wszystkich uczniów Chrystusa. Kto pamięta, że dysputy wokół Pisma

72 Por. Enc. Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), 32: AAS 80 (1988), s. 556.
73 Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 10: AAS 77 (1985), s. 1158; 

por. Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 11: AAS 71 (1979), s. 277-278.
74 Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 10: AAS 77 (1985), s. 1159.
75 Por. Sekretariat dla Popierania Jedności Chrześcijan i Komitet Wykonawczy Związku Stowarzyszeń 

Biblijnych, Dyrektywy dotyczące międzywyznaniowej współpracy w przekładzie Biblii, Dokument uzgodnio
ny (1968): Ench. Oecum. 1, 319-331, przejrzany i zaktualizowany w Dokumencie Directives concernant 
la coopiration interconfessionelle dans la traduction de la Bibie (16 listopada 1987), Tipografia Poliglotta 
Yaticana 1987.
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Świętego bardzo przyczyniły się do podziałów, zwłaszcza na Zachodzie, potrafi 
zrozumieć, jak ważny krok naprzód stanowią te wspólne przekłady.

45. Po odnowie liturgicznej dokonanej przez Kościół katolicki również inne 420 
Wspólnoty kościelne podjęły odnowę swego kultu. Niektóre z nich, realizując postu
lat wyrażony na forum ekumenicznym76, porzuciły tradycję sprawowania liturgii 
Wieczerzy jedynie przy rzadkich okazjach i przyjęły zwyczaj odprawiania jej w każ
dą niedzielę. Także porównanie cyklów czytań liturgicznych, przyjętych w różnych 
chrześcijańskich Wspólnotach zachodnich, pozwala odnaleźć w nich zasadnicze zbież
ności. Również na forum ekumenicznym77 podkreślono w szczególny sposób zna
czenie liturgii i znaków liturgicznych (wizerunków, ikon, paramentów, światła, ka
dzidła, gestów). Ponadto, w instytutach teologicznych, gdzie przechodzą formację 
przyszli duchowni, studium historii i znaczenia liturgii zaczyna być stałą częścią 
programów, a jego potrzeba jest na nowo odkrywana.

Są to wszystko przejawy zbieżności dotyczące różnych aspektów życia sakramen
talnego. Rzecz jasna, z powodu rozbieżności w sprawach wiary nie jest jeszcze 
możliwe wspólne sprawowanie tej samej liturgii eucharystycznej. Mimo to gorąco 
pragniemy odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystusa i to pragnienie już staje 
się wspólnym uwielbieniem i wspólną modlitwą błagalną. Razem zwracamy się do 
Ojca i czynimy to coraz bardziej „jednym sercem”. Czasem wydaje się, że bliska jest 
już chwila, kiedy będzie można ostatecznie przypieczętować tę „realną, choć jeszcze 
niedoskonałą” komunię. Czy sto lat temu byłoby to w ogóle do pomyślenia?

46. W tym kontekście można z radością przypomnieć, że w pewnych szczegół- 421 
nych przypadkach duchowni katoliccy mogą udzielać Sakramentu Eucharystii, Pokuty
i Namaszczenia chorych innym chrześcijanom, którzy nie są w pełnej komunii z Ko
ściołem katolickim, ale gorąco pragną je przyjąć, dobrowolnie o nie proszą i przeja
wiają wiarę, jaką Kościół katolicki wyznaje w tych sakramentach. Na zasadzie wza
jemności również katolicy mogą -  w określonych przypadkach i szczególnych oko
licznościach -  prosić o te same sakramenty duchownych tych Kościołów, w których 
są one ważne. Warunki takiej wzajemnej posługi zostały ujęte przepisami, a ich 
przestrzegania domaga się postęp na drodze ekumenizmu78.

Uznanie dla dóbr istniejących u innych chrześcijan
47. Dialog nie jest skupiony wyłącznie wokół doktryny, ale angażuje całego 422 

człowieka: jest także dialogiem miłości. „Katolicy -  głosi Sobór — muszą z radością 
uznać i ocenić dobra naprawdę chrześcijańskie płynące ze wspólnej ojcowizny, które

76 Por. Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie 
duchowe (styczeń 1982): Ench. Oecum. 1, 1391-1447.

77 Na przykład podczas ostatnich zebrań Światowej Rady Kościołów w Vancouver w 1983 r., w Can
berra w 1991 r. oraz Komisji „Wiara i Ustrój” w Santiago de Compostela w 1993 r.

78 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 8 i 15; Kodeks Prawa Kanoniczne
go, kan. 844; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 671; Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, 
Directoire pour Vappłication des principes et des normes sur VOecuminisme (25 marca 1993), 122-125: 
AAS 85 (1993), s. 1086-1087; 129-131, l.c., 1088-1089; 123 i 132, l.c. 1087-1089.
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się znajdują u braci odłącznych. Słuszną i zbawienną jest rzeczą uznać Chrystusowe 
bogactwa i cnotliwe postępowanie w życiu drugich, którzy dają świadectwo Chrystu
sowi, czasem aż do przelania krwi. Bóg bowiem w swych dziełach jest zawsze po
dziwu godny i należy Go w nich podziwiać”79.

423 48. Relacje, jakie członkowie Kościoła katolickiego nawiązali z innymi chrześcija
nami od czasu Soboru, pozwoliły im odkryć, czego Bóg dokonuje w tych, którzy 
należą do innych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Dzięki tym bezpośrednim kon
taktom na różnych szczeblach, między pasterzami i między członkami Wspólnot, 
dostrzegliśmy świadectwo, jakie inni chrześcijanie dają o Bogu i o Chrystusie. Wyło
nił się tu ogromny obszar dla całego ekumenicznego doświadczenia i zarazem wyz
wanie wobec naszej epoki. Czyż nasz XX wiek nie jest czasem wielkiego świadectwa 
„aż do przelania krwi”? I czy nie ogarnia ono różnych Kościołów i Wspólnot biorą
cych swe imię od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego?

Takie wspólne świadectwo świętości, wyraz wierności jedynemu Panu, kryje 
w sobie potencjał ekumeniczny niezwykle bogaty w łaskę. Sobór Watykański II 
podkreślił, że dobra obecne wśród innych chrześcijan mogą się przyczynić do zbudo
wania katolików: „Nie można też przeoczyć faktu, że cokolwiek sprawia łaska Ducha 
Świętego w odłączonych braciach, może również nam posłużyć ku zbudowaniu. 
Wszystko, co szczerze chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi 
dobrami wiary, owszem, zawsze może posłużyć ku doskonalszemu wniknięciu w sa
mą tajemnicę Chrystusa i Kościoła”80. Dialog ekumeniczny, jako prawdziwy dialog 
zbawienia, z pewnością będzie pobudzał ten proces, który sam już wszedł zdecydo
wanie na drogę wiodącą do prawdziwej i pełnej komunii.

Wzrost komunii
424 4 9 . Cennym owocem kontaktów między chrześcijanami i prowadzonego przez

nich dialogu teologicznego jest wzrost komunii. Kontakty te i dialog pozwoliły 
chrześcijanom dostrzec te elementy wiary, które ich łączą. Pomogło to umocnić 
jeszcze bardziej ich wolę osiągnięcia pełnej jedności. W całym tym procesie Sobór 
Watykański II pozostaje potężną siłą poruszającą i wskazującą kierunek.

Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium łączy nauczanie o Kościele katolickim 
z uznaniem elementów zbawczych, jakie znajdują się w innych Kościołach i Wspól
notach kościelnych81. Nie jest to odkrycie elementów statycznych, których obecność 
w tych Kościołach i Wspólnotach ma charakter bierny. Jako dobra Kościoła Chrystu
sowego ze swej natury przynaglają one do przywrócenia jedności. Wynika stąd, że 
dążenie do jedności chrześcijan nie jest czymś dowolnym lub związanym z doraźny
mi okolicznościami, ale jest wymogiem, który wypływa z samej istoty chrześcijań
skiej wspólnoty.

79 Sobór Wat. II, Dckr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
80 Tamże.
81 Por. n. 15.
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Również w dwustronnych dialogach teologicznych z największymi Wspólnotami 
chrześcijańskimi przyjmuje się za punkt wyjścia uznanie stopnia komunii już osiąg
niętej, aby następnie omawiać kolejno rozbieżności dzielące nas od każdej z nich. 
Bóg pozwolił chrześcijanom naszych czasów zmniejszyć zakres tradycyjnych kontro
wersji.

Dialog z Kościołami Wschodu
50. Na początku trzeba tu ze szczególną wdzięcznością dla Bożej Opatrzności 

stwierdzić, że nadwątlona w ciągu stuleci więź z Kościołami Wschodu umocniła się 
w okresie Soboru Watykańskiego II. Obserwatorzy ze strony tych Kościołów, obecni 
na Soborze wraz z przedstawicielami Kościołów i Wspólnot kościelnych Zachodu, 
wyrazili publicznie -  w momencie jakże uroczystym dla Kościoła katolickiego -  
wspólną wolę dążenia do jedności.

Sobór ze swej strony spojrzał bezstronnie i z głęboką miłością na Kościoły 
Wschodu, zwracając uwagę na ich eklezjalny charakter i na obiektywne więzi jednoś
ci, jakie łączą je z Kościołem katolickim. Dekret o ekumenizmie stwierdza, że „przez 
sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych Kościołach buduje się 
i rozrasta Kościół Boży”, i dodaje, iż w konsekwencji „Kościoły te mimo odłączenia 
posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na mocy sukcesji apostolskiej, 
kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym są dotąd z nami złączone najściślejszym 
węzłem”82.

Została uznana wielka tradycja liturgiczna i duchowa Kościołów Wschodu, specy
ficzny charakter ich rozwoju historycznego, normy (disciplina) stosowane przez nie 
od samego początku i usankcjonowane przez Ojców świętych oraz przez sobory 
ekumeniczne, a także właściwy im sposób formułowania doktryny. Wszystko to 
uczyniono w przekonaniu, że uprawniona różnorodność nie sprzeciwia się bynajmniej 
jedności Kościoła, ale przeciwnie -  przysparza mu chwały i przyczynia się znacznie 
do wypełnienia jego misji.

Sobór Watykański II pragnie oprzeć dialog na istniejącej komunii i zwraca uwagę 
właśnie na bogatą rzeczywistość Kościołów Wschodu: „Wobec tego święty Sobór 
zachęca wszystkich, zwłaszcza tych, którzy pieczołowicie zabiegają o przywrócenie 
pełnego zjednoczenia Kościołów Wschodnich z Kościołem katolickim, by należycie 
wzięli pod uwagę te specjalne warunki powstania i rozwoju Kościołów Wschodnich 
oraz charakter stosunków istniejących między nimi a Stolicą Rzymską przed podzia
łem, a również by urobili sobie słuszny osąd tego wszystkiego”83.

51. To zalecenie Soboru przyniosło owoce zarówno w dziedzinie braterskich 
relacji, które rozwijały się poprzez dialog miłości, jak i na polu dyskusji doktrynal
nej, prowadzonej na forum Międzynarodowej Komisji mieszanej do dialogu teolo
gicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym. Równie bogate 
były jego owoce w sferze relacji ze starożytnymi Kościołami Wschodu.

82 N. 15.
83 Tamże, 14.
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Podjęty w ten sposób proces był powolny i wymagał wysiłku, ale zarazem stał 
się źródłem wielkiej radości i satysfakcji, ponieważ pozwolił na stopniowe odnalezie
nie braterstwa.

Ponowne nawiązanie kontaktów
427 52. W relacjach między Kościołem Rzymskim a ekumenicznym Patriarchatem

Konstantynopola wspomniany przed chwilą proces mógł się rozpocząć dzięki wza
jemnej otwartości, okazanej z jednej z strony przez Papieży Jana XXIII i Pawła VI, 
a z drugiej przez ekumenicznego Patriarchę Atenagorasa I i jego następców. Histo
rycznym wyrazem zmiany, jaka się dokonała, był eklezjalny akt, mocą którego „zo
stało usunięte z pamięci i z życia Kościoła”84 wspomnienie o ekskomunikach, które 
dziewięćset lat wcześniej, w 1054 r., stały się symbolem schizmy między Rzymem 
i Konstantynopolem. To wydarzenie kościelne, tak bogate w treść ekumeniczną, 
miało miejsce w ostatnich dniach Soboru, 7 grudnia 1965 r. Tak więc zgromadzenie 
soborowe kończyło się uroczystym aktem, który był równocześnie oczyszczeniem 
pamięci historycznej, wzajemnym przebaczeniem i postanowieniem solidarnego dąże
nia do komunii.

Uprzedziło ten fakt spotkanie Pawła VI i Patriarchy Atenagorasa I w Jerozolimie 
podczas pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej w styczniu 1964 r. Przy tej okazji 
mógł on spotkać się także z Patriarchą prawosławnym Jerozolimy Benediktosem. 
Z kolei Papież Paweł VI odwiedził 25 lipca 1967 r. Patriarchę Atenagorasa w Fana- 
rze (Istambuł), a w październiku tego samego roku Patriarcha był przyjmowany 
uroczyście w Rzymie. Te modlitewne spotkania wyznaczały drogę w kierunku eku
menicznego zbliżenia pomiędzy Kościołem Wschodu a Kościołem Zachodu oraz 
odbudowy tej jedności, jaka istniała między nimi w ciągu pierwszego tysiąclecia.

Kiedy po śmierci Papieża Pawła VI i krótkim pontyfikacie Jana Pawła I została 
mi powierzona misja Biskupa Rzymu, uznałem za jedną z pierwszych powinności 
mej papieskiej posługi odnowienie osobistego kontaktu z Patriarchą ekumenicznym 
Dimitriosem I, który przejął tymczasem w Konstantynopolu następstwo po Patriarsze 
Atenagorasie. Podczas mej wizyty w Fanarze, w dniu 29 listopada 1979 r. , mogliś
my wspólnie z Patriarchą podjąć decyzję o nawiązaniu dialogu teologicznego pomię
dzy Kościołem katolickim a wszystkimi Kościołami prawosławnymi pozostającymi 
w kanonicznej jedności z Konstantynopolem. Warto dodać, że w tym samym czasie 
były już w toku przygotowania do przyszłego soboru Kościołów prawosławnych. 
Dążenie do harmonii między nimi służy życiu i żywotności tych siostrzanych Kościo
łów, między innymi ze względu na rolę, jaką winny one odegrać na drodze ku jedno
ści. Patriarcha ekumeniczny zechciał odwzajemnić mi wizytę, jaką mu złożyłem, tak 
że w grudniu 1987 r. mogłem z radością gościć go w Rzymie, gdzie powitałem go 
serdecznie i uroczyście, w sposób należny jego godności. W ten kontekst eklezjalne
go braterstwa wpisuje się też ustalony już od kilkunastu lat zwyczaj, zgodnie z któ-

84 Por. Wspólna Deklaracja Papieża Pawła VI i Patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I (7 grudnia 
1965) Tomos agapis, Yatican-Phanar (1958-1970), Roma-Istanbul 1971, s. 280-281.
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rym w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła gościmy w Rzymie delegację 
Patriarchatu ekumenicznego, zaś na uroczystość św. Andrzeja udaje się do Fanaru 
delegacja Stolicy Apostolskiej.

53. Te regularne kontakty pozwalają między innymi na bezpośrednią wymianę 
informacji i opinii, co służy braterskiemu współdziałaniu. Z drugiej strony, wzajemny 
udział w modlitwie przyzwyczaja nas do współistnienia i skłania do wspólnego przy
jęcia, a tym samym do wprowadzenia w czyn woli Chrystusa wobec Jego Kościoła.

Na drodze otwartej przez Sobór Watykański II wypada wymienić co najmniej dwa 
wydarzenia, które mają szczególne znaczenie i wymowę ekumeniczną w stosunkach 
pomiędzy Wschodem i Zachodem. Pierwszym jest Jubileusz 1985 roku, ogłoszony 
dla upamiętnienia 1100-lecia ewangelizacyjnego dzieła świętych Cyryla i Metodego. 
Jubileusz ten stał się okazją do ogłoszenia obu świętych apostołów Słowian, zwiastu
nów wiary, współpatronami Europy. Wcześniej już Papież Paweł VI ogłosił 
w 1964 r. -  w czasie Soboru -  patronem Europy św. Benedykta. Dołączenie obu 
Braci Sołuńskich do wielkiego zakonodawcy Zachodu stanowi pośrednie uwydatnie
nie tej dwoistości kościelnej i kulturalnej, jaka pozostaje znamienna dla całych dzie
jów Europy w ciągu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Warto zatem przypomnieć, 
że Cyryl i Metody wyszli z kręgu Kościoła bizantyjskiego w czasie, gdy Kościół ten 
trwał jeszcze w jedności z Rzymem. Ogłaszając ich -  wespół ze św. Benedyktem -  
patronami Europy, pragnąłem nie tylko potwierdzić historyczną prawdę o chrześcijań
stwie na kontynencie europejskim, ale zarazem dodać jeszcze jeden ważny temat do 
tego dialogu pomiędzy Wschodem a Zachodem, który po Soborze Watykańskim II 
obudził takie nadzieje. W świętych Cyrylu i Metodym Europa odnajduje swe ducho
we korzenie, tak jak odnajduje je w św. Benedykcie. Muszą oni być czczeni razem 
jako patronowie naszej europejskiej przeszłości, a zarazem święci, którym Kościoły 
i narody zawierzają swoją przyszłość u kresu drugiego tysiąclecia od narodzenia 
Chrystusa.

54. Drugim wydarzeniem, które tutaj chciałbym przypomnieć, jest Milenium 
Chrztu Rusi (988-1988). Kościół katolicki, a w szczególności Stolica Apostolska 
pragnęła uczestniczyć w jubileuszowych uroczystościach i starała się uwydatnić, że 
Chrzest św. Włodzimierza w Kijowie był jednym z wydarzeń centralnych na drodze 
ewangelizacji świata. Zawdzięczają mu wiarę nie tylko wielkie narody słowiańskie 
europejskiego Wschodu, ale także i ludy żyjące za Uralem aż po Alaskę.

W tej perspektywie jeszcze pełniejszego uzasadnienia nabiera wyrażenie, którym 
posłużyłem się wiele razy: Kościół musi oddychać obydwoma płucami! W pierwszym 
tysiącleciu historii chrześcijaństwa wyrażenie to odnosiło się nade wszystko do 
dwoistości Bizancjum-Rzym; od Chrztu Rusi jego znaczenie się rozszerza: ewangeli
zacja zatacza szersze kręgi i coraz rozleglejsze obszary, tak że ogarnia cały Kościół. 
Jeśli się zważy ponadto, że to zbawcze wydarzenie nad brzegami Dniepru nastąpiło 
w czasie, kiedy Kościół na Wschodzie i na Zachodzie pozostawał niepodzielony, 
można łatwo zrozumieć, że do pełnej komunii należy dążyć w perspektywie jedności, 
która nie usuwa uprawnionej różnorodności. Podkreśliłem to stanowczo w Encyklice
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Slavorum apostoli85, poświęconej świętym Cyrylowi i Metodemu, oraz w Liście 
apostolskim Euntes in mundum86, skierowanym do wiernych Kościoła katolickiego 
z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej.

Kościoły siostrzane
430 5 5 . Historyczny horyzont soborowego Dekretu Unitatis redintegratio obejmuje

ową jedność, która -  mimo wszystko -  była rzeczywistością w pierwszym tysiącle
ciu. Staje się ona poniekąd wzorcem. Sobór „z radością [...] przypomina fakt, że na 
Wschodzie istnieje w żywotnym stanie wiele partykularnych, czyli lokalnych Kościo
łów, wśród których czołowe miejsce zajmują Kościoły patriarchalne, a pewna ilość 
szczyci się pochodzeniem od samych Apostołów”87. Droga Kościoła zaczęła się od 
Jerozolimy w dniu Pięćdziesiątnicy, a cały pierwotny rozwój Kościoła w obrębie 
ówczesnej oikoumene skupiał się wokół Piotra i Jedenastu (por. Dz 2, 14). Struktury 
Kościoła na Wschodzie i na Zachodzie kształtowały się zatem w nawiązaniu do tego 
apostolskiego dziedzictwa. Jedność Kościoła w granicach pierwszego tysiąclecia 
utrzymywała się w tych strukturach za pośrednictwem Biskupów, następców Aposto
łów, pozostających w komunii z Biskupem Rzymu. Jeśli dzisiaj, przy końcu drugiego 
tysiąclecia, szukamy powrotu do pełnej komunii, wypada nawiązać do tej jedności, 
wyrażonej w takich strukturach.

Dekret o ekumenizmie uwydatnia jeszcze jeden szczególny rys, dzięki któremu 
wszystkie Kościoły partykularne trwały w jedności: była to „usilna troska o zachowa
nie tych ścisłych związków bratnich we wspólnocie wiary i miłości, które powinny 
ujawniać swą żywotność w stosunkach między Kościołami jak między siostrami”88.

431 56. Nawiązując do tej tradycji, po Soborze Watykańskim II przywrócono nazwę
„Kościoły siostrzane” Kościołom partykularnym lub lokalnym, zgromadzonym wokół 
swojego biskupa. Z kolei odwołanie wzajemnych ekskomunik usunęło bolesną prze
szkodę natury kanonicznej i psychologicznej i stało się ważnym krokiem naprzód na 
drodze do pełnej komunii.

Struktury jedności, jakie istniały przed podziałem, należą do dziedzictwa doświad
czeń, które kierują naszym dążeniem do przywrócenia pełnej komunii. Oczywiście, 
w drugim tysiącleciu Bóg nie przestał obdarzać swego Kościoła obfitymi owocami 
łaski i wzrostu. Niestety jednak stopniowe oddalanie się od siebie Kościołów Zacho
du i Wschodu pozbawiło ich tego bogactwa, jakim są wzajemne dary i pomoc. Trze
ba podjąć ogromny wysiłek z pomocą łaski Bożej, aby przywrócić między nimi pełną 
komunię, źródło tak wielu dóbr dla Kościoła Chrystusowego. Wysiłek ten wymaga 
naszej najpełniejszej dobrej woli, pokornej modlitwy i wytrwałej współpracy, która 
niczym się nie zniechęca. Św. Paweł wzywa nas: „jeden drugiego brzemiona noście”

85 Por. AAS 77 (1985), s. 779-813.
86 Por. AAS 80 (1988), s. 935-956; por. także Posłanie Magnum Baptismi donum (14 lutego 1988): 

AAS 80 (1988), s. 988-997.
87 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14.
88 Tamże.
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(Ga 6 , 2). Jakże stosowne jest dla nas i jak aktualne jego apostolskie zalecenie! 
Tradycyjne określenie „Kościoły siostrzane” powinno nieustannie nam towarzyszyć 
na tej drodze.

57. Zgodnie z pragnieniem wyrażonym przez Papieża Pawła VI naszym celem jest 432 
wspólne odnalezienie pełnej jedności z zachowaniem uprawnionej różnorodności:
„Bóg pozwolił nam przyjąć w wierze to świadectwo Apostołów. Przez Chrzest jesteś
my jednym w Chrystusie Jezusie (por. Ga 3, 28). Na mocy sukcesji apostolskiej 
kapłaństwo i Eucharystia łączą nas jeszcze głębiej; uczestnicząc w darach, jakich Bóg 
udziela swemu Kościołowi, trwamy w Komunii z Ojcem przez Syna w Duchu Świę
tym. [...] W każdym Kościele lokalnym urzeczywistnia się ta tajemnica Bożej miłoś
ci. Czyż nie stąd właśnie wzięło początek tradycyjne i jakże piękne miano „Kościo
łów siostrzanych”, którym chętnie określały się nawzajem Kościoły lokalne? (por.
Dekr. Unitatis redintegratio, 14).rPrzez stulecia żyliśmy jako Kościoły siostrzane, 
sprawując razem Sobory ekumeniczne, które broniły depozytu wiary przed wszelkimi 
zniekształceniami. Dzisiaj, po długim okresie podziału i wzajemnego niezrozumienia,
Bóg pozwala nam odkryć na nowo, że jesteśmy Kościołami, mimo przeszkód, jakie 
wyrosły między nami w przeszłości”89. Jeżeli dzisiaj, u progu trzeciego tysiąclecia, 
pragniemy ponownie ustanowić pełną komunię, powinniśmy dążyć do stworzenia 
takiej właśnie rzeczywistości i do niej musimy się odwoływać;*

Kontakt z tą chwalebną tradycją przynosi owoce w życiu Kościoła. „Kościoły 
Wschodnie -  uczy Sobór -  od samego powstania posiadają skarb, z którego wiele 
zapożyczył Kościół Zachodni w zakresie liturgii, duchowej tradycji i porządku praw
nego”90.

Częścią tego „skarbu” są także „bogate tradycje życia wewnętrznego, które 
w szczególny sposób wyraża zjawisko życia mniszego. Tam przecież już od chlub
nych czasów Ojców świętych kwitła duchowość monastyczna, która przeniknęła 
potem na tereny zachodnie”91. Jak podkreśliłem w ostatnim Liście apostolskim 
Orientale Lumen, Kościoły Wschodu z wielkim poświęceniem dawały świadectwo 
życia monastycznego, „poczynając od ewangelizacji, która jest najwznioślejszą posłu
gą, jaką chrześcijanin może oddać bratu, i podejmując następnie liczne inne formy 
posługi duchowej i materialnej. Można nawet powiedzieć, że monastycyzm był w sta
rożytności -  i wielokroć również w późniejszych czasach -  uprzywilejowanym narzę
dziem ewangelizacji narodów”92.

Sobór nie tylko ukazuje to, co upodabnia Kościoły na Wschodzie i na Zachodzie.
W zgodzie z prawdą historyczną nie waha się stwierdzić: „nic dziwnego, że niektóre 
aspekty objawionych tajemnic czasem znajdują stosowniejsze ujęcie i lepsze naświet
lenie u jednych niż u drugich, tak że trzeba powiedzieć, iż te odmienne sformułowa-

89 Brevc apost. Anno ineunte (25 lipca 1967): Tomos agapis, Vatican-Phanar (1958-1970), Ro- 
ma-Istanbul 1971, s. 388-391.

90 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14.
91 Tamże, 15.
92 N. 14: „L’Osservatore Romano” (2-3 maja 1995), s. 3.
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nia teologiczne nierzadko raczej się wzajem uzupełniają, niż przeciwstawiają”93. 
Dzięki wymianie darów między Kościołami, które się nawzajem dopełniają, komunia 
przynosi owoce.

58. Potwierdziwszy istniejącą już komunię wiary, Sobór Watykański II sformuło
wał na jej podstawie wnioski duszpasterskie, które mogą znaleźć zastosowanie 
w konkretnym życiu wiernych i przyczynić się do szerzenia ducha jedności. Ze 
względu na bardzo ścisłe więzi sakramentalne między Kościołem katolickim a Koś
ciołami prawosławnymi Dekret Orientalium Ecclesiarum podkreślił, że „praktyka 
jednak duszpasterska wykazuje, że jeśli chodzi o braci wschodnich, można i powinno 
się wziąć pod uwagę różne sytuacje poszczególnych osób, kiedy to ani jedność Koś
cioła nie jest zagrożona, ani nie występuje niebezpieczeństwo, którego należy unik
nąć, lecz przynagla konieczność zbawienia i dobro dusz. Dlatego Kościół katolicki 
stosownie do okoliczności czasu, miejsca i osób, nieraz stosował i stosuje łagodniej
szy sposób postępowania, dając wszystkim środki zbawienia i świadectwo miłości 
między chrześcijanami przez uczestnictwo w sakramentach i innych czynnościach 
i rzeczach świętych”94.

Taka orientacja teologiczna i duszpasterska, poparta doświadczeniem lat posoboro
wych, została przyjęta przez dwa Kodeksy Prawa Kanonicznego95. Została też jasno 
i jednoznacznie przedstawiona w perspektywie duszpasterskiej przez Dyrektorium 
w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu96.

Pasterze winni dokładnie pouczyć wiernych o tej jakże trudnej i delikatnej spra
wie, tak aby mogli oni dobrze pojąć właściwe powody zarówno takiego współudziału 
w kulcie liturgicznym, jak i istnienia różnych norm (disciplina) w tej dziedzinie.

Nie należy nigdy tracić z oczu eklezjologicznego wymiaru uczestnictwa w sakra
mentach, zwłaszcza w świętej Eucharystii.

Postępy dialogu
59. Od chwili swego powstania w 1979 r. Międzynarodowa Komisja mieszana do 

dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym 
pracuje nieustannie, kierując stopniowo swoje poszukiwania ku tym perspektywom, 
które zostały jej wyznaczone za obopólną zgodą w celu przywrócenia pełnej komunii 
między obydwoma Kościołami. Komunia ta, oparta na jedności wiary i tradycji 
starożytnego Kościoła, wyrazi się w pełni w sprawowaniu świętej Eucharystii. Dzięki 
pozytywnej postawie i oparciu się na tym, co nas łączy, Komisja mieszana mogła 
poczynić znaczne postępy i zdołała wyrazić -  jak stwierdziłem wspólnie z mym 
czcigodnym Bratem, Jego Świątobliwością Dimitriosem ff Patriarchą ekumenicznym
-  „to, co Kościół katolicki i Kościół prawosławny już mogą wyznawać razem jako

93 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 17.
94 N. 26.
95 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 844, §§ 2 i 3; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, 

kan. 671, § 2 i 3.
96 Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Directoire pour l ’application des principes et des normes 

sur l’Oecumenisme (25 marca 1993), 122-128: AAS 85 (1993), s. 1086-1088.
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wspólną wiarę w tajemnicę Kościoła oraz więź między wiarą a sakramentami”97. 
Komisja mogła też stwierdzić i oświadczyć, że „w naszych Kościołach sukcesja 
apostolska ma fundamentalne znaczenie dla uświęcenia i jedności Ludu Bożego”98.
Te wspólnie złożone oświadczenia stanowią ważny punkt odniesienia dla dalszego 
dialogu. Więcej: tworzą podstawę, która pozwala katolikom i prawosławnym już od 
tej chwili dawać wierne i zgodne świadectwo wobec naszej epoki, aby imię Pańskie 
było głoszone i otoczone chwałą.

60. W ostatnim okresie Międzynarodowa Komisja mieszana uczyniła ważny krok 435 
naprzód w bardzo delikatnej debacie na temat metody, jaką należy stosować w dąże
niu do pełnej komunii Kościoła katolickiego z Kościołem prawosławnym; kwestia ta 
często powodowała napięcia między katolikami i prawosławnymi. Komisja stworzyła 
doktrynalne podstawy dla pozytywnego rozstrzygnięcia problemu, które opierają się 
na doktrynie Kościołów siostrzanych. Także w tym kontekście stało się oczywiste, 
że metodą dążenia do pełnej komunii jest dialog prawdy, ożywiany i podtrzymywany 
przez dialog miłości. Uznanie prawa katolickich Kościołów wschodnich do posiadania 
własnej organizacji i prowadzenia apostolatu, a także rzeczywiste włączenie tych 
Kościołów w dialog miłości i w dialog teologiczny umocni nie tylko prawdziwy 
i braterski wzajemny szacunek między prawosławnymi i katolikami, żyjącymi na 
jednym terytorium, ale również ich wspólne dążenie do jedności99. Krok naprzód 
został postawiony. Wysiłki należy kontynuować. Już teraz jednak można stwierdzić, 
że nastąpiło uspokojenie umysłów, dzięki czemu dążenie do jedności jest bardziej 
owocne.

Na temat Kościołów wschodnich, pozostających w komunii z Kościołem katolic
kim, Sobór wyraził następującą opinię: „Sobór święty, składając Bogu dzięki za to, 
że wielu wschodnich synów Kościoła katolickiego [...] utrzymuje już w pełni łączność 
z braćmi sprzyjającymi tradycji zachodniej, oświadcza, iż ta cała spuścizna duchowa 
i liturgiczna, obyczajowa i teologiczna przynależy w swych różnorodnych tradycjach 
do pełnej katolickości i apostolskości Kościoła”100. Zgodnie z duchem Dekretu
o ekumenizmie wschodnie Kościoły katolickie z pewnością będą umiały uczestniczyć 
konstruktywnie w dialogu miłości i w dialogu teologicznym, zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i powszechnym, przyczyniając się w ten sposób do wzajemnego zrozu
mienia i włączając się w dynamiczne poszukiwanie pełnej jedności101.

97 Deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I (7 grudnia 1987): AAS
80 (1988), s. 253.

98 Międzynarodowa Komisja mieszana do dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Koś
ciołem prawosławnym, Dokument //  sacramento deWOrdine nella struttura sacramentale delła Chiesa, 
in particolare l'impotranza della successione apostolica per la santificazione e 1'unita del popolo di Dio 
(26 czerwca 1988), 1: SI 68 (1988), s. 195.

99 Por. Jan Paweł II, List do Biskupów kontynentu europejskiego na temat kontaktów między katoli
kami i prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej (31 maja 1991), 6: AAS 84
(1992), s. 168.

100 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 17.
101 Por. List apost. Orientale Lumen (2 maja 1995), 24: wL’Osservatore Romano” (2-3 maja 1995),

s. 5.
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436 61. W tej perspektywie Kościół katolicki nie pragnie niczego innego, jak tylko
pełnej komunii między Wschodem i Zachodem. W dążeniu tym czerpie natchnienie 
z doświadczenia pierwszego milenium. W tym okresie bowiem „rozwój różnych 
doświadczeń życia kościelnego nie przeszkadzał temu, że utrzymując wzajemne 
kontakty chrześcijanie mogli nadal żywić przekonanie, iż bez względu na to, w jakim 
Kościele by się znaleźli, są zawsze we własnym domu; ze wszystkich bowiem Koś
ciołów wznosiła się, w przedziwnej różnorodności języków i głosów, pochwała jedy
nego Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym; wszystkie gromadziły się, by sprawo
wać Eucharystię, stanowiącą serce i wzorzec wspólnoty; nie tylko jej duchowości czy 
życia moralnego, ale również samej struktury Kościoła, w którym różnorodne posługi 
i służby są sprawowane pod przewodnictwem Biskupa, następcy Apostołów. Pierwsze 
sobory są wymownym świadectwem tej trwałej jedności w różnorodności”102. 
W jaki sposób odtworzyć jedność po upływie prawie tysiąca lat? Oto wielkie zada
nie, które musi Kościół katolicki wykonać i które stoi także przed Kościołem pra
wosławnym. W tym kontekście będzie można zrozumieć całą aktualność dialogu 
podtrzymywanego światłem i mocą Ducha Świętego.

Relacje ze starożytnymi Kościołami Wschodu
437 62. W okresie po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki, działając różnymi

metodami i w różnych okresach, nawiązał ponownie braterskie relacje z tymi staro
żytnymi Kościołami Wschódu, które zakwestionowały niegdyś formuły dogmatyczne 
Soborów Efeskiego i Chalcedońskiego. Wszystkie te Kościoły wysłały obserwatorów 
na Sobór Watykański II; ich Patriarchowie zaszczycili nas wizytą, tak że Biskup 
Rzymski mógł z nimi rozmawiać jak z braćmi, którzy spotykają się z radością po 
długiej rozłące.

Ponowne nawiązanie braterskich relacji ze starożytnymi Kościołami Wschodu, 
świadczących o wierze chrześcijańskiej, często we wrogim środowisku i w tragicz
nych okolicznościach, jest konkretnym znakiem tego, że Chrystus jednoczy nas mimo 
barier historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych. Co zaś dotyczy bez
pośrednio kwestii chrystologicznej, to wraz z Patriarchami niektórych spośród tych 
Kościołów mogliśmy już wyznać naszą wspólną wiarę w Jezusa Chrystusa, prawdzi
wego Boga i prawdziwego człowieka. Niezapomniany Papież Paweł VI podpisał

✓

deklaracje na ten temat z Jego Świątobliwością Shenoudą III, Papieżem i Patriarchą 
koptyjsko-prawosławnym103 oraz z syryjsko-prawosławnym Patriarchą Antiochii, 
Jego Świątobliwością Jacoubem III104. Ja osobiście miałem możność potwierdzić 
to chrystologiczne porozumienie i wyciągnąć z niego konsekwencje dotyczące dalsze-

102 Tamże, 18, l.c., s. 4
103 Por. Wspólna Deklaracja Papieża Pawła VI i Jego Świątobliwości Shenouda III, Papieża Aleksan

drii i Patriarchy Stolicy Św. Marka (10 maja 1973): A AS 65 (1973), s. 299-301.
104 Por. Wspólna Deklaracja Papieża Pawła VI i Jego Świątobliwości Mar Ignazio Jacouba III, Patriar

chy Kościoła Antiochii Syryjskiej i całego Wschodu (27 października 1971): A AS 63 (1971), s. 814-815.
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go dialogu z Papieżem Shenoudą105 oraz współpracy duszpasterskiej z syryjskim 
Patriarchą Antiochii Mar Ignazio Zakka I Iwasem106.

Wraz z czcigodnym Patriarchą Kościoła Etiopii Abuną Paulosem, który złożył mi 
wizytę w Rzymie 11 czerwca 1993 r., podkreśliliśmy głęboką komunię istniejącą mię
dzy naszymi dwoma Kościołami: „Mamy razem udział w wierze otrzymanej od Apo
stołów, w tych samych sakramentach i w tej samej posłudze, zakorzenionej w sukcesji 
apostolskiej. [...] Możemy dziś bowiem stwierdzić, że wyznajemy tę samą wiarę 
w Chrystusa, choć przez długi czas była ona przyczyną podziału między nami”107.

W ostatnim okresie Pan pozwolił mi zaznać wielkiej radości, gdy podpisałem 
wspólną deklarację chrystologiczną z asyryjskim Patriarchą Wschodu, Jego Świątobli
wością Mar Dinkhą IV, który z tej okazji zechciał złożyć mi wizytę w Rzymie 
w listopadzie 1994 r. Mogliśmy dzięki temu wyznać razem prawdziwą wiarę w Chry
stusa, uwzględniając zarazem różniące nas formuły teologiczne108. Za to wszystko 
pragnę wyrazić moją radosną wdzięczność słowami Maryi: „Wielbi dusza moja Pana” 
(Łk 1, 46).

63. Tak więc dzięki kontaktom ekumenicznym stały się możliwe zasadnicze wy
jaśnienia zadawnionych kontrowersji chrystologicznych, co pozwoliło nam wyznać 
wspólnie wiarę, która nas łączy. Raz jeszcze trzeba tu stwierdzić, że to ważne osiąg
nięcie jest trwałym owocem poszukiwań teologicznych i braterskiego dialogu. Ale 
nie tylko tym: jest także dla nas źródłem otuchy, ukazuje nam bowiem, że idziemy 
właściwą drogą i że można mieć uzasadnioną nadzieję na wspólne znalezienie roz
wiązań także dla innych spornych kwestii.

Dialog z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi na Zachodzie
64. Rozległy program przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan, nakreślony 

w Dekrecie o ekumenizmie, rozpatruje również relacje z Kościołami i Wspólnotami 
kościelnymi na Zachodzie. Pragnąc stworzyć klimat chrześcijańskiego braterstwa 
i dialogu, Sobór umieszcza swoje wskazania w kontekście dwóch refleksji natury 
ogólnej: jednej o charakterze historyczno-psychologicznym i drugiej o charakterze 
teologiczno-doktrynalnym. Z jednej strony wspomniany wyżej Dekret stwierdza: 
„Kościoły i Wspólnoty kościelne, które odłączyły się od Rzymskiej Stolicy Apostol
skiej w czasie najcięższego bodaj na Zachodzie przełomu, zapoczątkowanego u schył
ku średniowiecza czy też w późniejszych czasach, łączy z Kościołem katolickim 
szczególny związek i powinowactwo, ponieważ lud chrześcijański przez wiele minio-

105 Por. Przemówienie do Przedstawicieli Kościoła Koptyjsko-Prawosławnego (2 czerwca 1979): A AS
71 (1979), s. 1000-1001.

106 Por. Wspólna Deklaracja Papieża Jana Pawła II i Jego Świątobliwości Moran Mar Ignazio Zakka
I Iwasa, Patriarchy Syryjsko-Prawosławnego Kościoła Antiochii i całego Wschodu (23 czerwca 1984): 
Insegnamenti, VII, 1 (1984), s. 1902-1906.

107 Przemówienie skierowane do Jego Świątobliwości Abuna Paulosa, Patriarchy Kościoła Prawosław
nego Etiopii (11 czerwca 1993): „L’Osservatore Romano” (11-12 czerwca 1993), s. 4.

108 Por. Wspólna Deklaracja chrystologiczna Kościoła Katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu: 
„L’Osservatore Romano” (12 listopada 1994), s. 1.
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nych wieków żył we wspólnym Kościele”109. Z drugiej strony z takim samym 
realizmem Dekret stwierdza: „Trzeba jednak przyznać, że między tymi Kościołami 
i Wspólnotami a Kościołem katolickim istnieją rozbieżności wielkiej wagi, nie tylko 
na podłożu historycznym, socjologicznym, psychologicznym i kulturowym, lecz 
głównie w interpretacji prawdy objawionej”110.

440 65. Wspólne są zatem korzenie, podobne też -  choć odrębne -  dążenia, które
kierowały na Zachodzie rozwojem Kościoła katolickiego i Kościołów oraz Wspólnot 
wyrosłych z Reformacji. W konsekwencji posiadają one wspólną cechę „zachodnią”. 
Wyżej wspomniane „rozbieżności”, chociaż ważne, nie wykluczają jednak wzajemne
go przenikania się i uzupełniania.

Ruch ekumeniczny rozpoczął się właśnie w kręgu Kościołów i Wspólnot reformo
wanych. W tym samym czasie -  i to już w styczniu 1920 r. -  Patriarchat ekume
niczny wyraził nadzieję, że zostanie zorganizowana współpraca Wspólnot chrześcijań
skich. Fakt ten dowodzi, że tło kulturowe nie ma decydującego znaczenia. Istotna 
jest natomiast kwestia wiary. Modlitwa Chrystusa, naszego jedynego Pana, Odkupi
ciela i Nauczyciela, przemawia w ten sam sposób do wszystkich, tak na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie. Staje się imperatywem, który każe nam odrzucić podziały i odna
leźć na nowo jedność; bodźcem do tego ma być również samo bolesne doświadczenie 
podziału.

441 6 6 . Sobór Watykański II nie podejmuje „opisu” chrześcijaństwa „poreformacyjne-
go”, ponieważ „Kościoły i Wspólnoty kościelne różnią się znacznie nie tylko od nas, 
ale i między sobą” i to zarówno „pochodzeniem, doktryną i życiem duchowym”111. 
Prócz tego ten sam Dekret stwierdza, że nie wszędzie jeszcze umocnił się ruch eku
meniczny i pragnienie pokoju z Kościołem katolickim112. Bez względu na te oko
liczności Sobór proponuje dialog.

Dekret soborowy w dalszym ciągu stara się „podkreślić pewne punkty, które 
mogą I I I  stanowić oparcie i podnietę do tego dialogu”113.

„Myśl nasza kieruje się [...] ku tym chrześcijanom, którzy jawnie wyznają Chrys
tusa jako Boga i Pana oraz jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi na chwałę 
jedynego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego”114.

Bracia ci żywią miłość i cześć dla Pisma Świętego. „Przyzywając Ducha Świętego 
doszukują się w Piśmie Świętym Boga jako przemawiającego do nich w Chrystusie, 
zapowiedzianym przez Proroków, wcielonym dla nas Słowie Bożym. Kontemplują 
w Piśmie Świętym życie Chrystusa i to, czego Boski Mistrz nauczał i dokonał dla 
zbawienia ludzi, zwłaszcza tajemnice Jego śmierci i zmartwychwstania [...]; przyzna
ją  świętym Księgom Boską powagę”115.

109 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 19.
1,0 Tamże.
m  Tamże, 19.
112 Por. tamże.
1.3 Tamże.
1.4 Tamże, 20.
1.5 Tamże, 21.
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Równocześnie jednak „mają odmienne od nas zapatrywania [...] na stosunek 
Kościoła do Pisma Świętego, w którym wedle wiary katolickiej urząd nauczycielski 
Kościoła zajmuje specjalne miejsce w wyjaśnianiu i głoszeniu pisanego słowa Boże
go”116. „Niemniej Pismo Święte jest dla [...] dialogu [ekumenicznego] znakomitym 
narzędziem w potężnym ręku Bożym do osiągnięcia tej jedności, którą Zbawca wska
zuje wszystkim ludziom”117.

Ponadto Sakrament Chrztu, wspólny nam wszystkim, „stanowi sakramentalny 
węzeł jedności trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi”118. Implikacje 
teologiczne, duszpasterskie i ekumeniczne wspólnego Chrztu są liczne i doniosłe. 
Chociaż sakrament ten „sam przez się jest jedynie pierwszym zaczątkiem”, zarazem 
„ma prowadzić do pełnego wyznania wiary, do całkowitego wcielenia w zgodną 
z wolą Chrystusa instytucję zbawienia, wreszcie do pełnego wszczepienia w eucha
rystyczną wspólnotę”119.

67. Rozbieżności doktrynalne i historyczne, jakie pojawiły się w okresie Reforma
cji, dotyczyły Kościoła, sakramentów i święceń kapłańskich. Dlatego Sobór stwier
dza, że „nauka o Uczcie Pańskiej, o innych sakramentach i kulcie oraz o posługach 
Kościoła powinna stanowić przedmiot dialogu”120.

Dekret Unitatis redintegratio podkreśla, że Wspólnotom wyrosłym po Reformacji 
„brakuje pełnej jedności z nami, wypływającej z Chrztu”, i zauważa, iż „nie przecho
wały one właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium, głównie 
przez brak sakramentu kapłaństwa”, chociaż „sprawując w Świętej Uczcie pamiątkę 
śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności 
z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia”121.

6 8 . Dekret nie pomija też sprawy życia duchowego i moralnych konsekwencji 
wiary: „Chrześcijański styl życia tych braci zasila się wiarą w Chrystusa, a krzepi 
łaską Chrztu i słuchaniem słowa Bożego. Przejawia się zaś w osobistej modlitwie, 
w rozważaniu Pisma Świętego, w życiu chrześcijańskiej rodziny, w kulcie sprawowa
nym przez wspólnotę zbierającą się, aby chwalić Boga. Zresztą ich kult zawiera 
niejeden oczywisty pierwiastek wspólnej starożytnej liturgii”122.

Dokument soborowy nie ogranicza się jedynie do omówienia tych zagadnień 
duchowych, moralnych i kulturowych, ale docenia także żywe poczucie sprawiedli
wości i szczerą miłość do bliźnich, jaką okazują ci bracia; nie zapomina też o ich 
inicjatywach na rzecz humanizacji warunków życia w społeczeństwie oraz przywróce
nia pokoju. Wszystko to wynika z ich szczerej woli dochowania wierności słowu 
Chrystusa, które jest źródłem chrześcijańskiego życia.

116 Tamże.
1,7 Tamże.
118 Tamże, 22.
119 Tamże.
120 Tamże, 22; por. 20.
121 Tamże, 22.
122 Tamże, 23.

442

443



210 Jan Paweł II

W ten sposób tekst soborowy wskazuje na problematykę należącą do sfery etycz- 
no-moralnej, która staje się coraz pilniejsza w naszych czasach: „wielu spośród 
chrześcijan nie zawsze w ten sam sposób pojmuje Ewangelię [...], co katolicy”123. 
W tej rozległej dziedzinie istnieje wielka przestrzeń dla dialogu dotyczącego moral
nych zasad Ewangelii i ich zastosowania.

444 69. Postulaty i zalecenia Soboru Watykańskiego II zostały zrealizowane, co do
prowadziło stopniowo do nawiązania dwustronnego dialogu teologicznego z różnymi 
Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi Zachodu, istniejącymi na całym świecie.

Z drugiej strony, z myślą o dialogu wielostronnym już w 1964 r. rozpoczęto 
proces tworzenia „ wspólnej grupy roboczej” wespół z Światową Radą Kościołów, 
zaś w 1968 r. teolodzy katoliccy stali się pełnoprawnymi członkami Departamentu 
teologicznego tejże Rady, to znaczy Komisji „Wiara i Ustrój”.

Dialog był i nadal jest owocny i wiele obiecujący. Tematy zaproponowane przez 
soborowy dekret jako przedmiot dialogu zostały już omówione lub też będą podjęte 
w niedalekiej przyszłości. Refleksja podjęta w ramach różnych dialogów dwustron
nych -  z poświęceniem zasługującym na uznanie całej ekumenicznej wspólnoty -  
była skupiona wokół licznych spornych kwestii, takich jak Chrzest, Eucharystia, 
Święcenia kapłańskie, sakramentalność i autorytet Kościoła, sukcesja apostolska. 
Pozwoliło to ujawnić nieoczekiwane możliwości rozwiązań, a zarazem zrozumieć, że 
konieczne jest głębsze zbadanie niektórych zagadnień.

445 70. Tym trudnym i delikatnym poszukiwaniom, które dotykają problemów wiary
i wymagają szacunku dla sumienia własnego i drugiej strony, towarzyszyła zawsze 
i wspierała je modlitwa Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów i Wspólnot 
kościelnych. Modlitwa o jedność, tak głęboko już zakorzeniona i rozpowszechniona 
w organizmie Kościoła, dowodzi, że chrześcijanie dostrzegają znaczenie kwestii 
ekumenicznej. Właśnie dlatego, że dążenie do pełnej jedności wymaga porównania 
prawd wiary między wierzącymi, którzy powołują się na jednego Pana, modlitwa jest 
źródłem świata ukazującego całą i niepodzielną prawdę, jaką należy przyjąć.

Ponadto dzięki modlitwie dążenie do jedności nie pozostaje wyłącznie sprawą 
wąskiego grona specjalistów, ale ogarnia wszystkich ochrzczonych. Wszyscy, nieza
leżnie od swojej roli w Kościele i formacji kulturalnej, mogą w pewien tajemniczy 
i głęboki sposób uczestniczyć aktywnie w tym dążeniu.

Relacje eklezjalne
446 7 1 . Trzeba z kolei dziękować Bożej Opatrzności za wszystkie fakty, które świad

czą o postępie na drodze szukania jedności. Obok dialogu teologicznego należy tu 
wymienić wszystkie inne formy spotkania, wspólnej modlitwy i współdziałania. 
Papież Paweł VI dał temu procesowi silny impuls, odwiedzając 10 czerwca 1969 r. 
Światową Radę Kościołów w jej siedzibie w Genewie oraz spotykając się wielokrot
nie z przedstawicielami różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Te kontakty

123 Tamże
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przyczyniają się skutecznie do lepszego wzajemnego poznania i do wzrostu chrześci
jańskiego braterstwa.

Papież Jan Paweł I w czasie swego bardzo krótkiego pontyfikatu zaznaczył, że 
pragnie być kontynuatorem tej drogi124. Bóg pozwolił i mnie iść w tym kierunku. 
Oprócz ważnych spotkań ekumenicznych w Rzymie, znamienna część moich wizyt 
duszpasterskich poświęcona jest świadczeniu na rzecz zjednoczenia chrześcijan. 
Niektóre z tych podróży wykazują wręcz pewnego rodzaju ekumeniczny „priorytet”. 
Dotyczy to zwłaszcza tych krajów, gdzie wspólnoty katolickie pozostają w mniej
szości w stosunku do Wspólnot reformowanych albo też te ostatnie stanowią pokaźną 
część wyznawców Chrystusa w danym społeczeństwie.

72. Odnosi się to w sposób szczególny do krajów europejskich, skąd te podziały 
wzięły początek, a także do Ameryki Północnej. Z tego punktu widzenia, nie 
pomniejszając znaczenia innych odwiedzin, na szczególną uwagę zasługują w Europie 
dwie wizyty w Niemczech: w listopadzie 1980 r. i na przełomie kwietnia i maja 
1987 r.; w Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Szkocja i Walia) na przełomie maja 
i czerwca 1982 r.; w Szwajcarii w czerwcu 1984 r.; w krajach skandynawskich 
i północnoeuropejskich (Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia), dokąd uda
łem się w czerwcu w 1989 r. W klimacie radości, wzajemnego szacunku, chrześci
jańskiej solidarności i modlitwy spotkałem się z wielką liczbą wiernych, którzy 
szukają gorliwie dróg wierności Ewangelii. Te wszystkie spotkania stały się dla mnie 
źródłem wielkiej otuchy. Doświadczyliśmy obecności Pana wśród nas.

Chciałbym w tym miejscu przypomnieć wydarzenie ukształtowane przez braterską 
miłość i świadczące o bardzo świadomym przeżywaniu wiary, w którym uczestniczy
łem z głębokim wzruszeniem. Wiąże się ono z liturgią eucharystyczną, sprawowaną 
pod moim przewodnictwem w Finlandii i w Szwecji podczas podróży do krajów 
skandynawskich i północnoeuropejskich. W momencie komunii biskupi luterańscy 
stanęli przed celebransem. Tym zgodnym gestem chcieli wyrazić pragnienie doczeka
nia chwili, gdy jako katolicy i luteranie będziemy mogli uczestniczyć w jednej 
Eucharystii; chcieli także otrzymać błogosławieństwo celebransa. Pobłogosławiłem 
ich z miłością. Ten sam gest, jakże bogaty w znaczenie, powtórzyliśmy w Rzymie 
podczas Mszy św., której przewodniczyłem na Placu Farnese z okazji sześćsetlecia 
kanonizacji św. Brygidy, 6  października 1991 r.

Z podobnymi postawami spotkałem się także za oceanem -  w Kanadzie, we 
wrześniu 1984 r.; zwłaszcza zaś we wrześniu 1987 r. w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie zauważa się wielką otwartość ekumeniczną. Przykładem może być spotkanie 
ekumeniczne w Columbii, w Południowej Karolinie, 11 września 1987 r. Ważny jest 
sam fakt systematycznego spotykania się braci „poreformacyjnych” z Papieżem. 
Jestem im głęboko wdzięczny, ponieważ przyjęli mnie bardzo życzliwie, zarówno 
przełożeni poszczególnych Wspólnot, jak też całe Społeczności. Pod tym względem 
znamienna pozostaje dla mnie ekumeniczna Liturgia Słowa, sprawowana w Columbii, 
poświęcona tematyce rodziny.

124 Por. Orędzie Radiowe Urbi et Orbi (27 sierpnia 1978): AAS 70 (1978), s. 695-696.
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73. Wielką radością napawa też fakt, że w poszczególnych Kościołach lokalnych 
okres posoborowy obfituje również w inicjatywy i działania na rzecz jedności chrześ
cijan, których konsekwencje są odczuwalne na poziomie Konferencji Episkopatów, 
poszczególnych diecezji i wspólnot parafialnych, jak również różnych środowisk 
i ruchów kościelnych.

Praktyczne formy współpracy
448 74. „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskie

go, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21 ). Spraw
dzianem szczerości i spójności intencji i deklarowanych zasad jest ich realizacja 
w konkretnym życiu. Soborowy Dekret o ekumenizmie zauważa, że u innych chrześ
cijan „pokładanie wiary w Chrystusie wydaje owoce w postaci uwielbienia i dzięk
czynienia za dobrodziejstwa otrzymane od Boga; dochodzi do tego żywe poczucie 
sprawiedliwości i szczera miłość ku bliźnim”125.

Wskazana tu dziedzina stanowi żyzny teren nie tylko dla dialogu, ale także dla 
czynnej współpracy: „czynna wiara stworzyła pokaźną liczbę instytucji dla ulżenia 
nędzy duchowej i materialnej, lepszego wychowania młodzieży, dla stworzenia bar
dziej ludzkich warunków życia społecznego i utrwalenia powszechnego pokoju”126.

Życie społeczne i kulturalne stwarza rozległe możliwości współpracy ekumenicz
nej. Coraz częściej chrześcijanie stają w jednym szeregu, aby bronić ludzkiej godnoś
ci, szerzyć dobro i pokój, wcielać zasady Ewangelii w życiu społecznym, uobecniać 
chrześcijańskiego ducha w nauce i sztuce. Coraz ściślej współdziałają, gdy trzeba 
zaspokajać potrzeby i leczyć rany naszej epoki: głód, klęski żywiołowe, niespra
wiedliwość społeczną.

449 75. Ta współpraca, która czerpie natchnienie z samej Ewangelii, nie jest nigdy
dla chrześcijan jedynie zwykłą działalnością humanitarną. Rację bytu znajduje w sło
wach Chrystusa: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść” (Mt 25, 35). Jak już podkreśli
łem, współpraca wszystkich chrześcijan wyraźnie świadczy o tym, jaki stopień komu
nii już istnieje między nimi127.

Wspólne działanie chrześcijan w społeczeństwie staje się zatem wyrazistym świa
dectwem, składanym razem wobec świata w imię Pana. Nabiera ono także charakteru 
przepowiadania, ponieważ objawia oblicze Chrystusa.

Utrzymujące się rozbieżności doktrynalne wywierają ujemny wpływ także na tę 
współpracę i stawiają jej granice. Istniejąca już między chrześcijanami komunia 
wiary stanowi jednak solidną podstawę nie tylko dla ich wspólnego działania na 
niwie społecznej, ale także w sferze religijnej.

125 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 23.
126 Tamże.
127 Por. tamże, 12.
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Współpraca ta ułatwi dążenie do jedności. Dekret o ekumenizmie wskazywał, że 
„wierzący w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć, jak można nawzajem lepiej się 
poznać i wyżej cenić oraz utorować drogę do jedności chrześcijan”128.

76. Jakże nie wspomnieć w tym kontekście o ekumenicznym zaangażowaniu na 450 
rzecz pokoju, wyrażającym się w modlitwie i działaniu, które ogarnia coraz liczniej
szych chrześcijan i którego motywacja teologiczna staje się stopniowo coraz głębsza?
Nie mogłoby zresztą być inaczej. Czyż nie wierzymy w Jezusa Chrystusa, Księcia 
Pokoju? Chrześcijanie coraz zgodniej odrzucają przemoc, przemoc wszelkiego rodza
ju -  od wojen po niesprawiedliwość społeczną.

Jesteśmy powołani do coraz większego wysiłku i aktywności, aby stało się jeszcze 
bardziej oczywiste, że racje religijne nie są prawdziwą przyczyną toczących się 
wojen, choć nadal niestety istnieje ryzyko instrumentalizacji religii do celów poli
tycznych i w rozstrzyganiu sporów.

W 1986 r. w Asyżu, podczas Światowego Dnia modlitw o pokój, chrześcijanie 
z różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych jednym głosem błagali Pana historii
o pokój dla świata. Tego samego dnia modlili się o pokój -  w sposób odrębny, ale 
równolegle z nami -  również Żydzi i przedstawiciele innych religii niechrześcijań
skich, połączeni wspólnotą uczuć, które poruszały najgłębsze struny ludzkiego ducha.

Nie chcę tu też pominąć Dnia modlitw o pokój w Europie, zwłaszcza na Bałka
nach, obchodzonego 9 i 10 stycznia 1993 r., kiedy to ponownie udałem się jako 
pielgrzym do miasta św. Franciszka, oraz Mszy św. o pokój na Bałkanach, szczegól
nie w Bośni i Hercegowinie, której przewodniczyłem 23 stycznia 1994 r. w Bazylice 
Św. Piotra w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Gdy ogarniamy spojrzeniem świat, nasze serca napełniają się radością. Stwierdza
my bowiem, że chrześcijanie coraz powszechniej uświadamiają sobie swoją odpowie
dzialność za sprawę pokoju. Rozumieją że jest ona ściśle związana z głoszeniem 
Ewangelii i z nadejściem Królestwa Bożego.

U l QUANTA EST NOBIS VIA?

Kontynuowanie i pogłębianie dialogu
77. Możemy się teraz zapytać, jak długa droga dzieli nas jeszcze od tego błogo- 451 

sławionego dnia, w którym urzeczywistni się pełna jedność w wierze i będziemy 
mogli zgodnie sprawować świętą Eucharystię Pana. Lepsze wzajemne zrozumienie, 
jakie już osiągnęliśmy, i wypracowane do tej pory uzgodnienia doktrynalne, które 
doprowadziły do wzrostu komunii uczuć i działań, nie mogą wystarczyć sumieniu 
chrześcijan, wyznających wiarę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. 
Ostatecznym celem ruchu ekumenicznego jest ponowne ustanowienie pełnej widzial
nej jedności wszystkich ochrzczonych.

128 Tamże
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W perspektywie tego celu wszystkie rezultaty dotąd osiągnięte wyznaczają tylko 
jeden z etapów drogi, nawet jeśli jest to etap wielce obiecujący i konstruktywny.

452 78. W ramach ruchu ekumenicznego nie tylko Kościół katolicki wraz z Kościo
łami prawosławnymi kieruje się tą wymagającą wizją jedności, której pragnie Bóg. 
Pragnienie tak pojętej jedności wyrażają także inni129.

Ekumenizm oznacza, że Wspólnoty chrześcijańskie mają pomagać sobie nawza
jem, aby była w nich naprawdę obecna cała treść i wszystkie konsekwencje „dzie
dzictwa przekazanego przez Apostołów”130. Bez tego pełna komunia nigdy nie bę
dzie możliwa. Ta wzajemna pomoc w poszukiwaniu prawdy jest najwyższą formą 
ewangelicznej miłości.

Dążenie do jedności znalazło wyraz w różnych dokumentach, wydanych przez 
liczne międzynarodowe Komisje mieszane powołane dla dialogu. Teksty te omawiają 
Chrzest, Eucharystię, Posługę i Władzę, wychodząc od pewnej fundamentalnej jed
ności doktryny.

Od tej podstawowej, ale cząstkowej jedności należy teraz przejść do niezbędnej 
i wystarczającej jedności widzialnej, wpisanej w konkretną rzeczywistość, aby Koś
cioły naprawdę stały się znakiem owej pełnej komunii w jednym, świętym, katolic
kim i apostolskim Kościele, która wyrazi się we wspólnym sprawowaniu Eucharystii.

To dążenie do niezbędnej i wystarczającej jedności widzialnej w komunii jednego 
Kościoła, jakiej pragnął Chrystus, nadal wymaga wytrwałej i odważnej pracy. Podej
mując je, nie należy narzucać innych obowiązków oprócz tych, które są konieczne 
(por. Dz 15, 28).

453 7 9 . Już teraz można wskazać zagadnienia, jakie należy pogłębić, aby osiągnąć
prawdziwą zgodność wiary: 1. relacje między Pismem Świętym, najwyższym autory
tetem w sprawach wiary, a świętą Tradycją -  nieodzowną interpretacją słowa Boże
go; 2. Eucharystia, sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, ofiara uwielbienia składana 
Ojcu, pamiątka ofiary i rzeczywista obecność Chrystusa, uświęcające wylanie Ducha 
Świętego; 3. Święcenia -  pojmowane jako sakrament -  do potrójnej posługi episko
patu, prezbiteratu i diakonatu; 4. Magisterium Kościoła, powierzone Papieżowi i Bis
kupom w komunii z nim, rozumiane jako sprawowana w imię Chrystusa władza 
i odpowiedzialność za nauczanie i zachowanie wiary; 5. Maryja Dziewica, Matka 
Boża i Ikona Kościoła, duchowa Matka, która wstawia się za uczniów Chrystusa 
i całą ludzkość.

W tym odważnym dążeniu do prawdy rozsądek i roztropność wiary nakazują 
nam unikać fałszywego irenizmu i lekceważenia norm Kościoła131. Zarazem jednak 
ten sam rozsądek i roztropność każą wystrzegać się letniości w działaniu na rzecz

129 Cierpliwa praca Komisji „Wiara i Ustrój” doprowadziła do analogicznego poglądu, jaki VII Zebra
nie Światowej Rady Kościołów wyraziło w swojej wspomnianej deklaracji z Canberry (7-20 lutego 1991, 
por. Signs o f the Spirit, Official Report, Seventh Assembly, WCC, Geneva 1991, s. 235-258), która została 
potwierdzona przez światową Konferencję Komisji „Wiara i Ustrój” w. Santiago de Compostela (3-14 
sierpnia 1993, por. SI 85 (1994), s. 18-38).

130 Sobór Wat. II, De kr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
131 Por. tamże, 4 i 11.
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zjednoczenia, a bardziej jeszcze opozycji opartej na uprzedzeniach oraz defetyzmu, 
który skłonny jest wszystko widzieć w ujemnym świetle.

Zachowanie takiej wizji jedności, która uwzględnia wszystkie wymogi prawdy 
objawionej, nie jest równoznaczne z powstrzymywaniem ruchu ekumenicznego132. 
Przeciwnie, oznacza troskę o to, by nie zadowalał się on łatwymi, a złudnymi roz
wiązaniami, które nie doprowadziłyby do niczego trwałego ani solidnego133. Wy
mogi prawdy muszą być przestrzegane w całej pełni. Czyż nie takie jest zresztą 
prawo Ewangelii?

Przyswojenie dotychczasowych osiągnięć
80. Podczas gdy dialog toczy się dalej, podejmując nowe zagadnienia lub rozwija

jąc się na głębszych poziomach, stajemy przed kolejnym zadaniem: jak przyswoić 
sobie rezultaty osiągnięte do tej pory? Nie mogą one pozostać jedynie deklaracjami 
Komisji dwustronnych, ale muszą się stać dziedzictwem wszystkich. Aby to nastąpiło 
i aby umocniły się dzięki temu więzy komunii, potrzebna jest poważna refleksja, 
którą winien podjąć Lud Boży jako całość, choć różne mogą być jej metody, formy 
i poziomy kompetencji. Często chodzi tu bowiem o kwestie wiary, wymagające 
jednomyślności wszystkich -  od Biskupów po wiernych świeckich -  którzy otrzymali 
namaszczenie Duchem Świętym134. Ten właśnie Duch wspomaga Magisterium 
i wzbudza sensus fidei.

Tak więc przyswojenie rezultatów dialogu wymaga przeprowadzenia rozległego 
i dokładnego procesu krytycznego, który podda je analizie i wnikliwie oceni ich 
zgodność z Tradycją wiary, przejętą od Apostołów i obecną w życiu wspólnoty 
wierzących, zgromadzonych wokół Biskupa, swego prawowitego Pasterza.

81. Proces ten, w którym należy się kierować roztropnością i postawą wiary, 
będzie wspomagany przez Ducha Świętego. Jest konieczne, aby jego rezultaty były 
w należyty sposób rozpowszechnione przez kompetentne osoby. Wielkie znaczenie 
ma tu wkład teologów i wydziałów teologicznych, zgodny z charyzmatem powierzo
nym im w Kościele. Jest też oczywiste, że szczególne obowiązki i zadania spoczywa
ją  w tej dziedzinie na komisjach ekumenicznych.

Cały proces jest nadzorowany i wspomagany przez Biskupów i Stolicę Apostol
ską. Autorytet nauczający jest odpowiedzialny za sformułowanie ostatecznej oceny.

W całym tym procesie bardzo pomocna będzie metodologia oparta na rozróżnieniu 
między depozytem wiary a formułami, które go wyrażają zgodnie z tym, co zalecał 
Papież Jan XXIII w przemówieniu wygłoszonym na otwarcie Soboru Watykań
skiego II135.

132 Por. Przemówienie do Kardynałów i do Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 6: AAS 77 (1985), 
s. 1153.

133 Por. tamże.
134 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium , 12.
135 Por. AAS 54 (1962), s. 792.
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Kontynuacja ekumenizmu duchowego i dawanie świadectwa świętości
456 82. Jest zrozumiałe, że proces ekumeniczny, ze względu na swą doniosłość, głę

boko angażuje wiernych katolików. Duch wzywa ich do poważnego rachunku sumie
nia. Kościół katolicki powinien podjąć proces, który można by określić jako „dialog 
nawrócenia” i który kładzie wewnętrzny fundament dialogu ekumenicznego. W dialo
gu tym, prowadzonym przed obliczem Boga, każdy winien zastanowić się nad włas
nymi błędami, wyznać swoje winy i oddać samego siebie w ręce Tego, który jest 
naszym Orędownikiem przed Ojcem -  Jezusa Chrystusa.

Nie ulega wątpliwości, że w tej postawie nawrócenia ku woli Ojca, a zarazem 
pokuty i całkowitej ufności w to, że prawda, którą jest Chrystus, ma moc doprowa
dzić do pojednania, znaleźć można siłę, aby pomyślnie zakończyć długą i uciążliwą 
pielgrzymkę ekumeniczną. „Dialog nawrócenia”, jaki każda wspólnota prowadzi 
z Ojcem, nie pobłażając samej sobie, stanowi fundament braterskich relacji, które 
winny być czymś innym niż wspólnota uczuć czy czysto zewnętrzna zażyłość. Więzy 
braterskiej koinonii trzeba splatać przed Bogiem i w Jezusie Chrystusie.

Tylko taka postawa wobec Boga może się stać solidną podstawą nawrócenia 
poszczególnych chrześcijan i nieustannej reformy Kościoła jako instytucji także 
ludzkiej i ziemskiej136, które stanowią wstępne warunki każdego przedsięwzięcia 
ekumenicznego. Jednym z podstawowych elementów dialogu ekumenicznego jest 
próba wprowadzenia chrześcijańskich Wspólnot w tę całkowicie wewnętrzną duchową 
przestrzeń, w której Chrystus w mocy Ducha Świętego skłania je wszystkie, bez 
żadnych wyjątków, do przyjrzenia się samym sobie przed obliczem Ojca i do zasta
nowienia się, czy były wierne Jego zamysłowi wobec Kościoła.

457 83. Wspomniałem o woli Ojca, o duchowej przestrzeni, w której każda wspólnota
słyszy wezwanie do przezwyciężenia przeszkód na drodze do jedności. Otóż wszyst
kie chrześcijańskie Wspólnoty wiedzą, że ten nakaz, to przezwyciężenie przeszkód, 
dzięki mocy Ducha Świętego, nie jest ponad ich siły. Wszystkie wydały przecież 
męczenników chrześcijańskiej wiary137. Mimo dramatu podziału bracia ci zachowa
li w sobie tak radykalne i absolutne przywiązanie do Chrystusa i do Ojca, że byli 
zdolni nawet do przelania krwi. A czyż takie właśnie przywiązanie nie jest potrzebne 
w tym, co nazwałem „dialogiem nawrócenia”? Czyż ten właśnie dialog nie podkreśla, 
że aby osiągnąć pełną komunię, trzeba przeżyć do końca doświadczenie prawdy?

458 84. W perspektywie teocentrycznej my -  chrześcijanie -  mamy już wspólne
Martyrologium. Obejmuje ono także męczenników naszego stulecia, liczniejszych niż 
się na ogół uważa, i jest świadectwem, że na pewnym głębokim poziomie Bóg utrzy
muje między ochrzczonymi komunię w wierności najwyższemu nakazowi wiary, jaka 
się objawia w ofierze z życia138. Jeżeli można umrzeć za wiarę, to można także

136 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 6.
137 Por. tamże, 4; Paweł VI, Homilia z okazji kanonizacji męczenników ugandyjskich (18 października 

1964): AAS 56 (1964), s. 906.
138 Por. Jan Paweł II, List apost. Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994), 37: AAS 87 (1995), 

s. 29-30; Enc. Yeritatis splendor (6 sierpnia 1993), 93: AAS 85 (1993), s. 1207.
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osiągnąć cel wówczas, gdy chodzi o inne formy tego samego nakazu. Już poprzednio 
odnotowałem z radością, że komunia -  niedoskonała, ale realna -  utrzymuje się 
i wzrasta na wielu poziomach życia kościelnego. Tutaj stwierdzam natomiast, że jest 
ona już doskonała w tym, co wszyscy uważamy za szczyt życia łaski: w męczeństwie 
(martyria) aż do śmierci, w tej najprawdziwszej realistycznej komunii z Chrystusem, 
który rozlewa własną krew i przez tę ofiarę przybliża ku sobie tych, którzy niegdyś 
byli daleko (por. Ef 2, 13).

Choć dla całej chrześcijańskiej Wspólnoty męczennicy stanowią dowód na moc 
łaski, nie są oni bynajmniej jedynymi świadkami tej mocy. Niepełna jeszcze komunia 
naszych Wspólnot jest już w rzeczywistości -  choć w sposób niewidzialny -  włączo
na na trwałe w pełną komunię świętych, to znaczy tych, którzy zakończywszy życie 
wierne łasce, znajdują się dziś w komunii Chrystusa uwielbionego. Ci święci wywo
dzą się z wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych, które otworzyły im drogę 
do komunii zbawienia.

Kiedy się mówi o wspólnym dziedzictwie, należy wpisać do niego nie tylko 
instytucje, ryty, środki zbawienia i tradycje, które wszystkie Wspólnoty zachowały 
i przez które zostały ukształtowane, ale najpierw i przede wszystkim tę właśnie 
rzeczywistość139.

Dzięki światłości, jaka promieniuje z „dziedzictwa świętych”, należących do 
wszystkich Wspólnot, „dialog nawrócenia” ku jedności pełnej i widzialnej zostaje 
rozjaśniony blaskiem nadziei. Ta powszechna obecność świętych jest bowiem dowo
dem transcendentnego działania mocy Ducha. Jest znakiem i dowodem zwycięstwa 
Boga nad mocami zła, które wprowadzają podziały między ludźmi. Jak śpiewa się 
w liturgii, „koronując świętych, Bóg koronuje własne dary”140.

Tam, gdzie istnieje szczera wola pójścia za Chrystusem, Duch sprawia często, że 
Jego łaska rozlewa się innymi niż zwykle drogami. Doświadczenie ekumeniczne 
pozwoliło nam lepiej to zrozumieć. Jeżeli w owej wewnętrznej przestrzeni duchowej, 
którą opisałem, wspólnoty będą umiały naprawdę „nawrócić się” i dążyć do pełnej 
i widzialnej komunii, Bóg uczyni dla nich to, co uczynił dla ich świętych. Zdoła 
przezwyciężyć przeszkody odziedziczone z przeszłości i poprowadzi wspólnoty 
swoimi drogami tam, dokąd chce: ku widzialnej koinonii, która jest jednocześnie 
uwielbieniem Jego chwały i służbą Jego zamysłowi zbawienia.

85. Ponieważ Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu potrafi zawsze wydobyć 
dobro nawet z sytuacji, które uwłaczają Jego zamysłowi, możemy odkryć, że za 
sprawą Ducha nawet przeciwności posłużyły w niektórych przypadkach do podkreśle
nia pewnych aspektów i przejawów chrześcijańskiego powołania, jak to dzieje się 
w życiu świętych. Mimo rozdrobnienia, będącego chorobą, z której musimy się 
wyleczyć, powstała zatem swoista więź, która umożliwia przekazywanie bogactw 
łaski, aby dzięki niej koinonia stawała się coraz piękniejsza. Łaska Boża będzie

139 Por. Paweł VI, Przemówienie wygłoszone w słynnym sanktuarium w Namugongo, Uganda 
(2 sierpnia 1969): AAS 61 (1969), s. 590-591.

140 Por. Missale Romanum, Praefatio de Sanctis I: Sanctorum „coronando merita tua dona coronans”.
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z tymi wszystkimi, którzy idąc za przykładem świętych starają się spełniać jej wy
mogi. Czy zatem my sami możemy zwlekać z nawróceniem się i spełnieniem tego, 
czego oczekuje Ojciec? On jest z nami.

Wkład Kościoła katolickiego w dążenie do jedności chrześcijan
460 8 6 . Konstytucja Lumen gentium, w jednym ze swych podstawowych stwierdzeń,

które podejmuje także Dekret Unitatis redintegratio141, głosi, że jedyny Kościół 
Chrystusowy trwa w Kościele katolickim142. Dekret o ekumenizmie podkreśla, że 
w Kościele obecna jest pełnia (plenitudo) środków zbawienia143. Pełna jedność sta
nie się rzeczywistością, kiedy wszyscy będą mieli udział w pełni środków zbawienia, 
które Chrystus powierzył swojemu Kościołowi.

461 87. Na drodze wiodącej do pełnej jedności dialog ekumeniczny ma zachęcić do
wzajemnej braterskiej pomocy, w ramach której wspólnoty udzielają sobie nawzajem 
tego, czego każda z nich potrzebuje, aby wzrastać zgodnie z Bożym zamysłem ku 
ostatecznej pełni (Ef 4, 11-13). Powiedziałem już, że jako Kościół katolicki jesteśmy 
świadomi, iż wiele zyskaliśmy dzięki świadectwu i poszukiwaniom innych Kościołów 
i Wspólnot kościelnych, a także dzięki sposobowi, w jaki zostały w nich uwypuklone 
i są przeżywane pewne wspólne dobra chrześcijańskie. Trzeba przyznać, że to wza
jemne braterskie oddziaływanie znacznie przyczyniło się do postępów osiągniętych 
w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Na etapie, na którym się obecnie znajdujemy144, 
należy poważnie zastanowić się nad znaczeniem tego dynamizmu wzajemnego wzbo
gacania się. Jest on oparty na komunii już istniejącej dzięki pierwiastkom eklezjal
nym obecnym we Wspólnotach kościelnych i z pewnością stanie się bodźcem do 
osiągnięcia pełnej i widzialnej komunii -  upragnionego celu drogi, którą idziemy. 
Jest to ekumeniczna forma ewangelicznego prawa dzielenia się dobrami. W tym 
kontekście pragnę stwierdzić raz jeszcze, że „winniśmy ukazywać w każdej sprawie, 
że staramy się wyjść naprzeciw temu, czego nasi bracia słusznie pragną i czego od 
nas oczekują, w tym też celu poznawać ich sposób myślenia i wrażliwość. [...] Trze
ba, żeby dary, które każdy posiada, rozwijały się z pożytkiem i na korzyść wszyst-
kich”145.

Posługa jedności Biskupa Rzymu
462 8 8 . Kościół katolicki jest świadom, że pośród wszystkich Kościołów i Wspólnot

kościelnych to on zachował posługę Następcy apostoła Piotra w osobie Biskupa

141 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
142 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 8.
143 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3.
144 Po wspomnianym dokumencie z Limy Komisji „Wiara i Ustrój” na temat Chrzest, Eucharystia, 

Posługiwanie duchowe (styczeń 1982): Ench. Oecum. 1,1392-1446, i w duchu Deklaracji VII Generalnego 
Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów na temat: Jedność Kościoła jako koinonia: dar i wymaganie 
(Canberra 7-20 lutego 1991): por. „Istina” 36 (1991), s. 389-391.

145 Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 4: AAS 77 (1985), s. 1151- 
1152.
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Rzymu, którego Bóg ustanowił „trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedno
ści” 146 i którego Duch podtrzymuje, aby Kościół uczynił także wszystkich innych 
uczestnikami tego podstawowego dobra. Zgodnie z pięknym określeniem Papieża 
Grzegorza Wielkiego, pełnię posługę jako servus servorum Dei. Ta definicja najsku
teczniej chroni przed ryzykiem oderwania władzy (szczególnie zaś prymatu) od 
posługi, co byłoby sprzeczne ze znaczeniem, jakie nadaje władzy Ewangelia: „Ja 
jestem pośród was jak ten, kto służy” (Łk 22, 27) -  mówi nasz Pan Jezus Chrystus, 
Głowa Kościoła. Z drugiej jednak strony, jak to już stwierdziłem 12 czerwca 1984 r. 
podczas doniosłego spotkania w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie, 
przekonanie Kościoła katolickiego, iż zgodnie z tradycją apostolską i z wiarą Ojców 
zachował on w posłudze Biskupa Rzymu widzialny znak i gwarancję jedności, stano
wi trudność dla większości pozostałych chrześcijan, których pamięć jest obciążona 
bolesnymi wspomnieniami. Wraz z mym Poprzednikiem Pawłem VI proszę o przeba
czenie za wszystko, za co jesteśmy odpowiedzialni147.

89. Jest jednak faktem znamiennym i pocieszającym, że kwestia prymatu Biskupa 
Rzymu stała się obecnie przedmiotem studiów, już podjętych lub planowanych, po
dobnie jak znamienne i pocieszające jest to, iż kwestia ta pojawia się jako zasadni
czy temat nie tylko w dialogach teologicznych, które Kościół katolicki prowadzi 
z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, ale również na szerszym forum 
całego ruchu ekumenicznego. Niedawno uczestnicy piątego światowego zgromadzenia 
Komisji „Wiara i Ustrój”, powołanej przez Światową Radę Kościołów, które odbyło 
się w Santiago de Compostela, zalecili, aby „ponownie przestudiowała ona kwestię 
powszechnej posługi chrześcijańskiej jedności”148. Po stuleciach gwałtownych pole
mik inne Kościoły i Wspólnoty kościelne coraz uważniej przyglądają się w nowym 
świetle tej posłudze jedności149.

90. Biskup Rzymu jest Biskupem Kościoła, który nosi znamię męczeństwa Piotra 
i Pawła: „Za sprawą tajemniczego planu Opatrzności [ Piotr ], idąc śladem Jezusa, 
kończy swą drogę właśnie tu, w Rzymie, tu także składa ów najwyższy dowód mi
łości i wierności. Również Paweł, Apostoł Narodów, właśnie w Rzymie składa swe

146 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 23.
147 Por. Przemówienie do Światowej Rady Kościołów (12 czerwca 1984), 2: Insegnamenti VII, I 

(1984), s. 1686.
148 Światowa Konferencja Komisji „Wiara i Ustrój”, Sprawozdanie II Sekcji, Santiago de Compostela 

(14 sierpnia 1993): Confessing the one faith to God's glory% 31, 2, Faith and Order Paper n. 166, WCC 
Geneva 1994, s. 243.

149 Oto niektóre przykłady: Sprawozdanie końcowe Anglican-Roman Catholic International Commision 
-  ARCIC I (wrzesień 1981): Ench. Oecum. I, 3-88; Międzynarodowa Komisja Mieszana dla Dialogu 
Między Kościołem Katolickim a Uczniami Chrystusa, Sprawozdanie 1981: Ench. Oecum. 1, 529-547; 
Wspólna Mieszana Krajowa Komisja Katolicko-Luterańska, Dokument Posługa duszpasterska w Kościele 
(13 marca 1981): Ench. Oecum. 1, 703-742; problem ukazuje się w jasnej perspektywie w badaniach 
prowadzonych przez Międzynarodową Komisję Mieszaną dla Dialogu Teologicznego Między Kościołem 
Katolickim a Kościołem Prawosławnym.
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najwyższe świadectwo. I tak, Kościół Rzymu staje się Kościołem Piotra i Pa
wła”150.

W Nowym Testamencie postać Piotra zajmuje miejsce szczególne. W pierwszej 
części Dziejów Apostolskich pojawia się on w roli głowy i rzecznika kolegium apos
tolskiego, określanego jako „Piotr razem z Jedenastoma” (2, 14; por. także 2, 37; 5, 
29). Rola powierzona Piotrowi opiera się na słowach samego Chrystusa, tak jak 
zostały one zanotowane przez tradycje ewangeliczne.

465 9 1 . Ewangelia Mateusza zarysowuje i precyzyjnie opisuje duszpasterską misję
Piotra w Kościele: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało 
i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie 
powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie” (16, 17-19). Łukasz podkreśla, że Jezus poleca Piotrowi, by 
umacniał braci, ale zarazem każe mu uznać swoją ludzką słabość i potrzebę nawróce
nia (por. Łk 22, 31-32).

Wydaje się, że właśnie na tle ludzkiej słabości Piotra w pełni ujawnia się fakt, 
że jego szczególna posługa w Kościele jest całkowicie dziełem łaski; wydaje się, że 
Nauczyciel troszczy się szczególnie o jego nawrócenie, aby go przygotować do 
zadań, które zamierza mu powierzyć w swoim Kościele, i że jest bardzo wymagający 
wobec niego. W czwartej Ewangelii znajdujemy potwierdzenie tego zadania Piotra, 
także tutaj połączone z realistyczną oceną jego słabości: „Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? [...] Paś baranki moje” (por. J 21, 15-19). Znamien
ne jest też, że według Pierwszego Listu do Koryntian Chrystus zmartwychwstały 
ukazuje się najpierw „Kefasowi, a potem Dwunastu”(15, 5). Należy podkreślić, że 
słabość Piotra i Pawła ukazuje, iż Kościół opiera się na nieskończonej potędze łaski 
(por. Mt 16, 17; Kor 12, 7-10). Bezpośrednio po powierzeniu Piotrowi jego władzy, 
Chrystus strofuje go z rzadką u Niego surowością: „Jesteś Mi zawadą” (Mt 16, 23). 
Czyż można nie dostrzec w miłosierdziu, którego potrzebuje Piotr, związku z posługą 
tego miłosierdzia, którego sam doświadcza jako pierwszy? Mimo to trzykrotnie 
zaprze się Jezusa. Także Ewangelia św. Jana podkreśla, że Piotr otrzymuje zadanie 
pasienia owiec po trzykrotnym wyznaniu miłości (por. 21, 15-17), które nawiązuje 
do trzykrotnej zdrady (por. 13, 38). Łukasz ze swej strony, w cytowanych już sło
wach Chrystusa, na które będzie się powoływać najwcześniejsza tradycja, próbując 
zdefiniować misję Piotra, podkreśla fakt, że Piotr ma „utwierdzać braci, gdy najpierw 
sam się nawróci” (por. Łk 22, 32).

466 92. Co do Pawła, to może on zakończyć opis swojej posługi zdumiewającym
stwierdzeniem, które dane mu było usłyszeć z ust Chrystusa: „Wystarczy ci mojej 
łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”, a następnie zawołać: „ilekroć niedoma
gam, tylekroć jestem mocny ” (2 Kor 12, 9-10). Jest to fundamentalna cecha chrześ
cijańskiego doświadczenia.

150 Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 3: AAS 77 (1985), s. 1150.
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Jako spadkobierca misji Piotra w Kościele użyźnionym krwią pierwszych Aposto
łów, Biskup Rzymu pełni posługę zakorzenioną w wielokształtnym miłosierdziu Boga, 
które przemienia serca i rozlewa moc łaski tam, gdzie chrześcijanin poznaje gorzki 
smak własnej słabości i nędzy. Autorytet związany z tą posługą jest całkowicie odda
ny na służbę zamysłowi Bożego miłosierdzia i w tej perspektywie należy zawsze na 
niego patrzeć. W niej też zrozumiała staje się władza właściwa dla tej posługi.

93. Odwołując się do trzykrotnego wyznania miłości Piotra, które nawiązuje do 
trzykrotnej zdrady, jego następca wie, że musi być znakiem miłosierdzia. Pełni bo
wiem posługę miłosierdzia, zrodzoną z aktu miłosierdzia Chrystusa. Całą tę lekcję 
Ewangelii trzeba odczytywać wciąż na nowo, aby sprawowanie posługi Piotrowej nie 
utraciło nic ze swojej autentyczności i przejrzystości.

Kościół Boży jest powołany przez Chrystusa po to, aby objawiać światu, uwikła
nemu w swoje przewiny i chybione dążenia, że Bóg w swoim miłosierdziu mimo 
wszystko może nawrócić serca ku jedności, otwierając im dostęp do swojej komunii.

94. Ta posługa jedności, zakorzeniona w dziele Bożego miłosierdzia, zostaje po
wierzona, wewnątrz samego kolegium biskupów, jednemu z tych, którzy otrzymali 
od Ducha zadanie nie polegające na sprawowaniu władzy nad ludem -  jak to czynią 
władcy narodów i wielcy (por. Mt 20, 25; Mk 10, 42) -  ale na prowadzeniu go ku 
spokojnym pastwiskom. Takie zadanie może wymagać ofiary z własnego życia (por. 
J 10, 11-18). Św. Augustyn, ukazawszy Chrystusa jako „jedynego Pasterza, w które
go jedności wszyscy są jednym”, tak poucza: „niech zatem wszyscy pasterze będą 
w jednym Pasterzu; niech pozwalają usłyszeć jedyny głos Pasterza; niech owce 
słyszą ten głos i idą za swoim Pasterzem, to znaczy nie za jednym albo drugim, ale 
za jedynym; niech wszyscy w nim przemawiają jednym głosem, a nie głosami skłó
conymi [fi.] -  głosem wolnym od wszelkich podziałów, oczyszczonym z wszelkiej 
herezji, którego słuchają owce”151. Misja Biskupa Rzymu w gronie wszystkich 
Pasterzy polega właśnie na tym, że ma on „czuwać” (episkopem) niczym strażnik, 
aby dzięki Pasterzom we wszystkich Kościołach partykularnych słyszano prawdziwy 
głos Chrystusa -  Pasterza. W ten sposób w każdym z powierzonych im Kościołów 
partykularnych urzeczywistnia się jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół. 
Wszystkie Kościoły trwają w pełnej i widzialnej komunii, bo wszyscy Pasterze są 
w jedności z Piotrem, a tym samym w jedności Chrystusa.

Dzięki władzy i autorytetowi, bez których funkcja ta byłaby tylko pozorem, Bis
kup Rzymu ma zabezpieczać komunię wszystkich Kościołów. Z tego tytułu jest 
pierwszym pośród sług jedności. Prymat ten sprawuje na różnych płaszczyznach, 
czuwając nad głoszeniem słowa, nad sprawowaniem sakramentów i liturgii, nad 
misją, nad dyscypliną i życiem chrześcijańskim. To Następca św. Piotra ma przypo
minać o nakazach wynikających ze wspólnego dobra Kościoła, gdyby ktoś doznawał 
pokusy, by o nich zapomnieć w imię własnych interesów. To on ma obowiązek 
przestrzegać i budzić czujność, a czasem orzekać, że ta czy inna szerząca się opinia 
jest nie do pogodzenia z jednością wiary. Gdy wymagają tego okoliczności, przema-

151 Sermo XLVI, 30: CCL 41, 557.
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wia w imieniu wszystkich Pasterzy będących w komunii z nim. Może też -  pod 
ściśle określonymi warunkami, sformułowanymi przez Sobór Watykański I -  orzec 
ex cathedra, że dana doktryna należy do depozytu wiary152. Dając w ten sposób 
świadectwo prawdzie, służy jedności.

469 95. Wszystko to jednak musi się zawsze dokonywać w komunii. Gdy Kościół
katolicki stwierdza, że funkcja Biskupa Rzymu odpowiada woli Chrystusa, nie od
dziela tej funkcji od misji powierzonej wszystkim Biskupom jako „zastępcom i lega
tom Chrystusa”153. Biskup Rzymu należy do ich „kolegium”, oni zaś są jego brać
mi w posłudze.

To, co dotyczy jedności wszystkich chrześcijańskich Wspólnot, wchodzi oczywiście 
w zakres spraw objętych posługą prymatu. Jako Biskup Rzymu dobrze wiem -  
i stwierdziłem to po raz kolejny w niniejszej encyklice -  że pełna i widzialna komu
nia wszystkich Wspólnot, w których mocą wierności Boga zamieszkuje Jego Duch, 
jest gorącym pragnieniem Chrystusa. Jestem przekonany, że ponoszę w tej dziedzinie 
szczególną odpowiedzialność, która polega przede wszystkim na dostrzeganiu ekume
nicznych dążeń większości chrześcijańskich Wspólnot i na wsłuchiwaniu się w kiero
waną do mnie prośbę, abym znalazł taką formę sprawowania prymatu, która nie od
rzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację. 
Przez całe tysiąclecie chrześcijanie byli złączeni „wspólnotą wiary i życia sakramen
talnego, a jeśli wyłaniały się nieporozumienia między nimi co do wiary czy karności 
kościelnej (<disciplina), miarkowała je Stolica Rzymska za obopólną zgodą”154.

W ten sposób prymat spełniał swoją funkcję jednoczącą. Zwracając się do Patriar
chy ekumenicznego, Jego Świątobliwości Dimitriosa I, powiedziałem, że jestem świa
dom, iż „z różnorakich przyczyn i wbrew woli jednych i drugich to, co miało być 
posługą, mogło niekiedy przybierać dość odmienną postać. Jednak [...] pragnienie 
bezwzględnego posłuszeństwa woli Chrystusa każe mi, jako Biskupowi Rzymu, 
sprawować ten urząd. [...] Modlę się gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył nas 
swoim światłem i oświecił wszystkich pasterzy i teologów naszych Kościołów, abyś
my wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu, w których możli
we będzie realizowanie uznawanej przez jednych i drugich posługi miłości”155.

470 96. Jest to ogromne zadanie, od którego nie możemy się uchylić i którego nie
mogę wykonać samodzielnie. Czy zatem realna, choć niedoskonała komunia, istnieją
ca między nami, nie mogłaby nakłonić kościelnych zwierzchników i ich teologów do 
nawiązania ze mną braterskiego i cierpliwego dialogu na ten temat, w którym mogli
byśmy wzajemnie wysłuchać swoich racji, wystrzegając się jałowych polemik i mając 
na uwadze jedynie wolę Chrystusa wobec Jego Kościoła, przejęci do głębi Jego 
wołaniem: „aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie po
słał” (J 17, 21)?

152 Por. Sobór Wat. I, Konst. dogm. o Kościele Chrystusowym Pastor aeternus: DS 3074.
153 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 27.
154 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14.
155 Homilia w Bazylice Watykańskiej w obecności Dimitriosa I, Arcybiskupa Konstantynopola i Pa

triarchy ekumenicznego (6 grudnia 1987), 3: AAS 80 (1988), s. 714.
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Komunia wszystkich Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu:
nieodzowny warunek jedności
97. Kościół katolicki zarówno przez swoją praxis> jak i w oficjalnych tekstach, 

wyraża przekonanie, że komunia Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu oraz 
ich Biskupów z Biskupem Rzymu jest w Bożym zamyśle podstawowym warunkiem 
pełnej i widzialnej komunii. Istnieje bowiem potrzeba, aby pełna komunia, której 
najwyższym sakramentalnym przejawem jest Eucharystia, wyrażała się w sposób 
widzialny w posłudze, w której wszyscy Biskupi czują się zjednoczeni z Chrystusem, 
a wszyscy wierni znajdą umocnienie swojej wiary. W pierwszej części Dziejów 
Apostolskich Piotr przedstawiony jest jako ten, który przemawia w imieniu grupy 
Apostołów i służy jedności wspólnoty, respektując przy tym autorytet Jakuba, głowy 
Kościoła jerozolimskiego. Ta funkcja Piotra musi trwać w Kościele, aby był on 
w świecie -  pozostając pod zwierzchnictwem swojej jedynej Głowy, którą jest Jezus 
Chrystus -  widzialną komunią wszystkich Jego uczniów.

Czyż wielu spośród tych, którzy działają dziś na niwie ekumenizmu, nie wskazuje 
na potrzebę takiej właśnie posługi? Przewodniczyć w prawdzie i miłości, aby łódź
-  ten piękny symbol, który Światowa Rada Kościołów uczyniła swoim godłem -  nie 
została rozbita przez burze i pewnego dnia mogła zawinąć do portu.

Pełna jedność a ewangelizacja
98. Ruch ekumeniczny naszego stulecia, bardziej niż ekumeniczne przedsięwzięcia 

minionych wieków, których znaczenia nie należy wszakże lekceważyć, wyróżnia się 
swoim ukierunkowaniem misyjnym. W wersecie Janowym, który jest tu źródłem 
natchnienia i motywem przewodnim: „aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat 
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21 ), kładzie się nieraz tak wielki nacisk na 
owo „aby świat uwierzył”, że stwarza to ryzyko zapomnienia, iż w rozumieniu 
Ewangelisty jedność ma przede wszystkim przynosić chwałę Ojcu. Jest jednak oczy
wiste, że podział chrześcijan pozostaje w sprzeczności z Prawdą, której głoszenie jest 
ich misją, a tym samym szkodzi poważnie ich świadectwu. Rozumiał to dobrze mój 
Poprzednik Papież Paweł VI i dał temu wyraz w Adhortacji apostolskiej Evangelii 
nuntiandi: „Ponieważ jesteśmy głosicielami Ewangelii, dlatego powinniśmy wobec 
wiernych Chrystusa przedstawiać się nie jako ludzie skłóceni i niezgodni wobec 
kontrowersji, które żadną miarą nie budują, ale jako ludzie mocni w wierze, którzy 
pomimo nieporozumień tu i ówdzie powstających umieją spotykać się razem celem 
wspólnego, szczerego i rzeczowego badania prawdy. Tak jest: los ewangelizacji łączy 
się ze świadectwem jedności, dawanym przez Kościół. [...] W tym miejscu trzeba 
zwrócić uwagę na znak jedności między wszystkimi chrześcijanami, jako drogę 
i narzędzie ewangelizacji. Rozłam wśród chrześcijan jest okolicznością tak bardzo 
obciążającą, że aż osłabia samo dzieło Chrystusa”156.

156 Adhort. apost. Ewangelii nuntiandi (8 grudnia 1975), 77: AAS 68 (1976), s. 69; por. Sobór 
Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 1; Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan Directoire 
pour / ’application des principes et des normes sur VOecumenisme (25 marca 1993), 205-209: AAS 85
(1993), s. 1112-1114.
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Czyż można bowiem głosić Ewangelię pojednania, nie dążąc zarazem czynnie do 
pojednania chrześcijan? To prawda, że Kościół, przynaglany przez Ducha Świętego 
i mocny obietnicą, iż nic nie zdoła go zwyciężyć, głosił i nadal głosi Ewangelię 
wszystkim narodom, ale jest też prawdą, że musi zmagać się z trudnościami wynika
jącymi z podziałów. Czyż niewierzący, stykając się z misjonarzami, którzy nie zga
dzają się ze sobą nawzajem, choć wszyscy powołują się na Chrystusa, będą umieli 
przyjąć prawdziwe orędzie? Czy nie pomyślą, że Ewangelia, choć jest przedstawiana 
jako podstawowe prawo miłości, stanowi raczej przyczynę podziału?

473 9 9 . Kiedy stwierdzam, że dążenie ekumeniczne jest dla mnie jako dla Biskupa
Rzymu „jednym z priorytetów duszpasterskich” mojego pontyfikatu157, myślę o tym, 
jak poważną przeszkodę stanowi podział dla głoszenia Ewangelii. Chrześcijańska 
Wspólnota, która wierzy w Chrystusa i z ewangeliczną gorliwością pragnie zbawienia 
ludzkości, w żadnym przypadku nie może zamknąć się na wezwanie Ducha, który 
kieruje wszystkich chrześcijan ku pełnej i widzialnej jedności. Jest to jeden z nakazów 
miłości, który trzeba wypełnić do końca. Ekumenizm nie jest wyłącznie wewnętrzną 
sprawą Wspólnot chrześcijańskich. Jest to sprawa miłości, którą Bóg w Jezusie Chrys
tusie pragnie ogarnąć całą ludzkość, a więc stawianie przeszkód tej miłości jest znie
wagą wobec Niego i wobec Jego zamiaru zgromadzenia wszystkich w Chrystusie. Jak 
napisał Papież Paweł VI do Patriarchy ekumenicznego Atenagorasa I: „Niech Duch 
Święty prowadzi nas drogą pojednania, aby jedność naszych Kościołów stawała się 
coraz jaśniejszym znakiem nadziei i pocieszenia dla całej ludzkości”158.

ADHORTACJA

474 100. Zwracając się niedawno do Biskupów, duchowieństwa i wiernych Kościoła
katolickiego, którym pragnąłem wskazać drogę, jaką mają zmierzać ku Wielkiemu 
Jubileuszowi Roku 2000, stwierdziłem między innymi, że „najlepsze przygotowanie 
do Jubileuszu roku 2000 nie jest niczym innym, jak tylko możliwie wiernym wciela
niem nauki Vaticanum U w życie każdego człowieka i całego Kościoła”159. Sobór 
jest wielkim początkiem -  niczym Adwent -  tej wędrówki, która prowadzi nas na 
próg Trzeciego Tysiąclecia. Z uwagi na znaczenie, jakie Sobór ten przyznał dziełu 
odbudowy jedności chrześcijan, uznałem, że w naszej epoce ekumenicznej łaski 
należy koniecznie przypomnieć podstawowe przekonania, które wrył on w świado
mość Kościoła katolickiego, i ukazać je w świetle uzyskanych w międzyczasie postę
pów na drodze do pełnej komunii wszystkich ochrzczonych.

Nie ulega wątpliwości, że Duch Święty uczestniczy w tym dziele i że prowadzi 
Kościół ku pełnej realizacji zamysłu Ojca, zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną z tak 
wielką żarliwością i mocą w modlitwie, którą według czwartej Ewangelii wypowie-

157 Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 4: A AS 77 (1985), s. 1151.
158 List z 13 stycznia 1970: Tomos agapis, Vatican-Phanar (1958-1970), Roma-Istanbul (1971), 

s. 610-611.
159 List apost. Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994), 20: A AS 87 (1995), s. 17.
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dział w chwili, gdy wkraczał On w zbawczy dramat swojej Paschy. Podobnie jak 
wówczas, także i dziś Chrystus żąda, aby każdy z nową energią podjął dążenie do 
pełnej i widzialnej komunii.

101. Wzywam zatem mych Braci w Biskupstwie, aby na wszelkie sposoby popie
rali to dążenie. Dwa Kodeksy Prawa Kanonicznego zaliczają do obowiązków Biskupa 
umacnianie jedności wszystkich chrześcijan: mają oni wspomagać wszelkie działania 
i inicjatywy służące temu celowi, kierując się świadomością, że Kościół jest do tego 
zobowiązany przez wolę samego Chrystusa160. Troska o jedność wchodzi w zakres 
misji biskupiej i jest powinnością wynikającą bezpośrednio z wierności Chrystusowi, 
Pasterzowi Kościoła. Jednakże wszyscy wierni, idąc za wezwaniem Ducha Bożego, 
mają czynić co jest w ich mocy, aby więzy komunii między wszystkimi chrześcijana
mi umacniały się i aby wzrastała współpraca uczniów Chrystusa: „o odnowienie 
jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze, każdy 
wedle własnych sił”161.

102. Moc Ducha Świętego pobudza wzrost Kościoła i buduje go poprzez stulecia. 
Kierując spojrzenie ku nowemu tysiącleciu, Kościół prosi Ducha, aby swoją łaską 
umocnił jego jedność i pozwolił jej wzrastać ku pełnej komunii z innymi chrześ
cijanami.

Jak to uzyskać? Przede wszystkim przez modlitwę. Modlitwa powinna być zawsze 
wyrazem tego niepokoju, który jest tęsknotą za jednością, a więc jedną z koniecz
nych form miłości, jaką żywimy do Chrystusa i do Ojca bogatego w miłosierdzie. 
Modlitwa powinna mieć pierwszeństwo na tej drodze ku nowemu tysiącleciu, którą 
podejmujemy wraz z innymi chrześcijanami.

Jak to uzyskać? Przez dziękczynienie, ponieważ nie stawiamy się na to spotkanie 
z pustymi rękoma: „ także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości [...] sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8 , 
26), aby uzdolnić nas do proszenia Boga o to, czego potrzebujemy.

Jak to uzyskać? Pokładając nadzieję w Duchu, który umie oddalić od nas widma 
przeszłości i bolesne wspomnienia podziału; On umie obdarzyć nas rozsądkiem, mocą 
i odwagą, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki i by dzięki temu nasze wysiłki 
stawały się coraz bardziej autentyczne.

A gdybyśmy chcieli zapytać, czy to wszystko jest możliwe, odpowiedź zawsze 
będzie brzmiała: „tak”. Jest to ta sama odpowiedź, którą usłyszała Maryja z Nazare
tu, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Przychodzą mi na myśl słowa z komentarza św. Cypriana do Ojcze nasz, mo
dlitwy wszystkich chrześcijan: „Bóg nie przyjmuje ofiary od tego, kto trwa w nie
zgodzie, ale raczej każe mu odejść od ołtarza i pojednać się najpierw z bratem. 
Tylko w ten sposób nasze modlitwy będą natchnione pokojem i staną się miłe Bogu.

160 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 755; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 902
161 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 5.
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Największa ofiara, jaką możemy złożyć Bogu, to pokój i braterska zgoda między 
nami, to lud zgromadzony przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego”162.

Gdy świta już nowe tysiąclecie, czyż możemy nie prosić Pana, z nową energią 
i dojrzalszą świadomością, abyśmy dzięki Jego łasce stali się zdolni -  wszyscy -  do 
tej ofiary jedności?

477 103. Ja, Jan Paweł, pokorny servus servorum Dei, ośmielam się przemówić do
was, wierni Kościoła katolickiego, i do was, bracia i siostry z innych Kościołów 
i Wspólnot kościelnych, słowami apostoła Pawła, którego męczeństwo, wraz z mę
czeństwem apostoła Piotra, ozdobiło Stolicę Rzymską blaskiem jego świadectwa: 
„dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowuj
cie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! [...] Łaska Pana Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” 
(2 Kor 13, I I  13).

W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 25 maja 1995 roku, w uroczystość Wniebowstąpie
nia Pańskiego, w siedemnastym roku mego Pontyfikatu.

JAN PAWEŁ I I  PAPIEŻ

Encyklika REDEMPTORIS MATER
(fragment)

Druk: AAS 79( 1987), s. 401 -404. Przekład: Encykliki Ojca Świętego Jana 
Pawła //, Kraków 1996, s. 291-294.

2. Pielgrzymowanie Kościoła a jedność wszystkich chrześcijan
478 29. „We wszystkich uczniach Chrystusowych Duch wzbudza tęsknotę i działanie,

aby wszyscy w sposób ustanowiony przez Chrystusa, w jednej owczarni i pod jed
nym Pasterzem zjednoczyli się w pokoju”1. Pielgrzymowanie Kościoła, w naszej 
zwłaszcza epoce, naznaczone jest znamieniem ekumenizmu: chrześcijanie szukają 
dróg do odbudowania tej jedności, o jaką Chrystus modlił się dla swych uczniów 
i wyznawców w przeddzień męki -  modlił się do Ojca: „proszę [...] aby wszyscy 
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas 
jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). Jedność uczniów Chrystu-

162 De Dominica oratione, 23, CSEL 3, 285.
. 1 Sobór Wat. II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 15.
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sa jest więc wielkim znakiem danym dla ożywienia wiary w świecie, podczas gdy 
ich podział stanowi zgorszenie2.

Ten ekumeniczny ruch w oparciu o wyraźniejszą i powszechną świadomość naglą
cej potrzeby zjednoczenia wszystkich chrześcijan, znalazł ze strony Kościoła katolic
kiego swój przełomowy wyraz w dziele Soboru Watykańskiego II: trzeba, aby pogłę
bili oni w sobie samych i w każdej wspólnocie owo „posłuszeństwo wiary”, którego 
Maryja jest pierwszym i najbardziej świetlanym wzorem. Ponieważ zaś Ona „przy
świeca Ludowi Bożemu w jego pielgrzymowaniu jako znak pewnej nadziei i pocie
chy” -  dlatego „Soborowi [...] wielką radość i pociechę sprawia to, że także wśród 
braci odłączonych nie brak takich, co Matce Pana i Zbawiciela okazują cześć należ
ną, szczególnie wśród chrześcijan wschodnich”3.

30. Chrześcijanie wiedzą, że jedność między nimi zostanie przywrócona tylko 
wówczas, gdy będzie oparta na jedności wiary. Muszą oni rozwiązać niemałe różnice 
doktrynalne dotyczące tajemnicy i posłannictwa Kościoła, a niekiedy roli Maryi 
w dziele zbawienia4. Dialogi podejmowane przez Kościół katolicki z innymi Kościo
łami i Wspólnotami kościelnymi Zachodu5 skupiają się coraz bardziej wokół tych 
dwóch nierozłącznych aspektów tej samej tajemnicy zbawienia. Jeśli tajemnica Słowa 
Wcielonego pozwala nam dostrzec tajemnicę Boskiego macierzyństwa, a z kolei 
kontemplacja Matki Bożej wprowadza w głębsze zrozumienie tajemnicy Wcielenia, 
to trzeba to samo powiedzieć o tajemnicy Kościoła i o roli Maryi w dziele zbawie
nia. Zgłębiając jedno i drugie, wyjaśniając jedno za pomocą drugiego, chrześcijanie 
pragnący -  zgodnie z zaleceniem swojej Matki -  czynić to, co im powie Jezus (por. 
J 2, 5), zdołają wspólnie postąpić w owej „pielgrzymce wiary”, której Maryja jest 
również wzorem, i która winna doprowadzić chrześcijan do jedności, jakiej pragnął 
ich jedyny Pan, i tak pożądanej przez tych, którzy uważnie słuchają tego, co dzisiaj 
„Duch mówi do Kościołów” (Ap 2, 7. 11. 17).

Jest tedy bardzo pożądane, aby Kościoły te i Wspólnoty kościelne spotkały się 
z Kościołem katolickim w zasadniczych punktach wiary chrześcijańskiej, także 
w tym, co odnosi się do Dziewicy Maryi. Uznają Ją one bowiem za Matkę Pana 
i przyjmują, że należy to do naszej wiary w Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdzi
wego człowieka. Patrzą na Tę, która u stóp Krzyża przyjmuje za syna umiłowanego 
ucznia i on ze swej strony przyjmuje Ją za matkę.

Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą 
wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim „przodu
je” na czele długiego orszaku świadków wiary w jedynego Pana, Syna Bożego, 
poczętego w Jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego?

2 Por. Sobór Wat. II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 1.
3 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 68, 69. O Najświętszej Maryi Pannie 

wspierającej jedność chrześcijan i o kulcie Maryi na Wschodzie, zob.: Leon XIII, Enc. Adiutricem populi 
(5 września 1895 r.): Acta Leonis, XV, 300-312.

4 Por. Sobór Wat. II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 20.
5 Por. tamże, 19.
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480 31. Pragnę ponadto podkreślić, jak bardzo Kościół katolicki, Kościół prawosławny 
i starożytne Kościoły wschodnie czują się głęboko złączone przez miłość i cześć dla 
Theotókos. Nie tylko „podstawowe dogmaty chrześcijańskiej wiary o Trójcy Świętej 
i Słowie Bożym, które przyjęło ciało z Maryi Dziewicy, określono na Soborach 
powszechnych, które odbyły się na Wschodzie”6, ale również pod względem kultu 
liturgicznego „chrześcijanie wschodni wysławiają przepięknymi hymnami Maryję 
zawsze Dziewicę [...] Najświętszą Boga Rodzicielkę”7.

Bracia z tych Kościołów przechodzili złożone koleje losu, ale ich dzieje zawsze 
były przeniknięte żywym pragnieniem działania w duchu chrześcijańskim i apostol
skiego promieniowania, chociaż często znaczonego krwawymi nawet prześladowania
mi. Są to dzieje wierności wobec Pana, prawdziwa „pielgrzymka wiary” poprzez 
miejsca i czasy, gdy chrześcijanie wschodni z bezgraniczną ufnością zwracali oczy 
ku Matce Bożej, oddawali Jej cześć i wzywali Ją w nieustannej modlitwie. W trud
nych chwilach swego ciężkiego życia chrześcijańskiego „uciekali się pod Jej obro
nę”8, świadomi, że znajdą w Niej potężną pomoc. Kościoły, które wyznają naukę 
Soboru Efeskiego, ogłaszają Dziewicę „prawdziwą Matką Boga”, ponieważ „Pan nasz 
Jezus Chrystus [...] przed wiekami z Ojca zrodzony jako Bóg, w ostatnich [...] cza
sach dla nas i dla naszego zbawienia narodził się jako człowiek z Maryi Dziewicy, 
Bożej Rodzicielki”9. Ojcowie greccy i tradycja bizantyjska kontemplując Dziewicę 
w świetle Słowa, które stało się ciałem, próbowali przeniknąć głęboką więź łączącą 
Maryję jako Matkę Bożą z Chrystusem i Kościołem: Dziewica jest stałą obecnością 
w całym zasięgu zbawczej tajemnicy.

Tradycje koptyjska i etiopska zostały wprowadzone w taką kontemplację tajemni
cy Maryi przez św. Cyryla Aleksandryjskiego i z kolei czciły Ją rozkwitłą bujnie 
poezją10. Geniusz poetycki św. Efrema Syryjczyka, zwanego „cytrą Ducha Święte
go”, opiewał niestrudzenie Maryję, wyciskając żywe do dziś piętno na całej tradycji 
Kościoła syryjskiego11.

W tym hymnie pochwalnym ku czci Theotókos, św. Grzegorz z Nareku, jedna 
z najsławniejszych postaci Armenii, w uniesieniu poetyckim zgłębia różne aspekty 
tajemnicy Wcielenia, a każdy z nich pomaga mu opiewać i wysławiać niezwykłą 
godność i wspaniałą piękność Maryi Dziewicy, Matki Słowa Wcielonego12.

6 Tamże, 14.
7 Tamże, 15.
8 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 66.
9 Sobór Chalcedoński, Defmitio fidei: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bolonia 19733, 86

(Denz. 301).
10 Por. Weddase Mdryam (Pochwała Maryi), która stanowi ciąg dalszy Psałterza etiopskiego i zawiera 

hymny i modlitwy do Maryi na każdy dzieti tygodnia. Por. także Matshafa Kiddna Mehrat (Księga Przy
mierza Miłosierdzia); należy podkreślić jak bardzo jest czczona Maryja w hymnologii i liturgii etiopskiej.

11 Por. Św. Efrem, Hymn de Natmtate: Scriptores Syri, 82, CSCO, 186.
12 Por. Św. Grzegorz z Nareku, Le livre de prieres, S. Ch., 78, 160-163; 428-432.
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Nie dziwi nas zatem, że Maryja zajmuje uprzywilejowane miejsce w kulcie staro
żytnych Kościołów wschodnich, wyrażającym się niezrównaną obfitością świąt 
i hymnów.

32. W bizantyjskiej Liturgii we wszystkich godzinach modlitwy brewiarzowej 
chwała Matki jest złączona z chwałą Syna i z tą chwałą, która przez Syna wznosi 
się ku Ojcu w Duchu Świętym. W anaforze, czyli modlitwie eucharystycznej św. 
Jana Chryzostoma, wspólnota zjednoczona zaraz po epiklezie tak opiewa Matkę 
Bożą: „Prawdziwie godne to i sprawiedliwe wysławiać Ciebie, Bogarodzico, zawsze 
chwalebną i nieskalaną, i Matkę naszego Boga. Czcigodniejszą od Cherubinów i nie
porównanie sławniejszą od Serafinów, któraś w dziewictwie Boga-Słowo zrodziła, 
Ciebie, prawdziwie Bogarodzicę, uwielbiamy”.

Pochwały wznoszące się ku Maryi w każdym sprawowaniu liturgii eucharystycz
nej kształtowały wiarę, pobożność i modlitwę wiernych. W ciągu wieków przeniknę
ły całą ich postawę duchową, ożywiając głębokie nabożeństwo dla „Najświętszej 
Matki Boga”.

33. W tym roku przypada 1200-lecie II Soboru powszechnego w Nicei (787 r.), 
który w zakończeniu sporu co do kultu obrazów świętych orzekł, że według naucza
nia Ojców i powszechnej Tradycji Kościoła, wierni mogą czcić razem z Krzyżem 
także wizerunki Matki Bożej, Aniołów i Świętych w kościołach, w domach i przy 
drogach13. Ten zwyczaj zachował się na całym Wschodzie, a także na Zachodzie: 
wizerunki Maryi Dziewicy mają zaszczytne miejsce w świątyniach i domach. Maryja 
bywa na nich przedstawiana jako tron Boży, niosący Pana i podający Go ludziom 
(Theotókos) lub jako droga, która wiedzie do Chrystusa i ukazuje Go (Odigitria), lub 
jako modląca się Orędowniczka i znak obecności Bożej na drodze wiernych aż do 
dnia Pańskiego (.Deisis), lub jako Opiekunka okrywająca ludy swym płaszczem 
(Pokrov), czy to jako miłosierna i najczulsza Dziewica (Eleousa). Zwykle bywa 
przedstawiana wraz z Synem, Dzieciątkiem Jezus w ramionach: właśnie to odniesie
nie do Syna wsławia Matkę. Czasem obejmuje Go z czułością (Glykofilousa), kiedy 
indziej hieratyczna zdaje się być pogrążona w kontemplacji Tego, który jest Panem 
dziejów (por. Ap 5, 9-14)14.

Wypada również przypomnieć ikonę Matki Bożej Włodzimierskiej, która stale 
towarzyszyła pielgrzymowaniu wiary ludu dawnej Rusi. Zbliża się pierwsze Milenium 
nawrócenia na chrześcijaństwo tych szlachetnych ziem: ziem ludzi prostych, myśli
cieli i świętych. Obrazy są i teraz jeszcze czczone na terenie Ukrainy, Białorusi 
i Rosji pod różnymi tytułami: świadczą one o wierze i duchu modlitwy tego ludu, 
który pomny jest obecności i opieki Matki Bożej. Najświętsza Panna jaśnieje na tych 
obrazach jako zwierciadło Bożego piękna, mieszkanie odwiecznej Mądrości, osoba 
modląca się, wzór kontemplacji, ikona chwały: Ta, która od zarania swego życia 
ziemskiego, mając wiedzę duchową niedostępną dla ludzkiego umysłu, przez wiarę

13 Por. Sobór Nicejski II: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bolonia 19733, 135-138 (Denz. 600- 
609).

14 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 59.
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osiągnęła najwyższy stopień poznania. Wspominam również wizerunek Dziewicy 
z wieczernika, modlącej się z Apostołami w oczekiwaniu na Ducha Świętego: czy 
nie mógłby on stać się znakiem nadziei dla wszystkich, którzy w braterskim dialogu 
pragną pogłębić swoje posłuszeństwo wiary?

483 3 4 . Tak wielkie bogactwo chwały, zebrane z różnych form wielkiej tradycji Koś
cioła, mogłoby nam pomóc do tego, aby Kościół zaczął na nowo oddychać w pełni 
„obydwoma płucami”: chodzi o Wschód i Zachód. Jak już niejednokrotnie podkreśli
łem, jest to dzisiaj bardziej konieczne niż kiedykolwiek. Stałoby się to wielką pomo
cą w rozwoju dialogu prowadzonego pomiędzy Kościołem katolickim i innymi Koś
ciołami oraz Wspólnotami kościelnymi Zachodu15. Pielgrzymujący Kościół mógłby 
także dzięki temu śpiewać i przeżywać w sposób doskonalszy Magnificat.

Encyklika REDEMPTORIS MISSIO
(fragment)

Druk: AAS 83(1991), s. 284-286. Przekład: Encykliki Ojca Świętego Jana 
Pawła //, Kraków 1995, s. 379-461.

484 4 9 . Trzeba przede wszystkim starać się o zakładanie w każdym miejscu wspólnot
chrześcijańskich, które byłyby „znakiem obecności Bożej w świecie”1 i wzrastały 
aż do stania się Kościołem. Pomimo dużej liczby diecezji istnieją wciąż jeszcze 
ogromne obszary, gdzie Kościoły lokalne są całkowicie nieobecne albo niewystarcza
jące w stosunku do rozległości terytorium czy gęstości zaludnienia: pozostaje więc 
do wykonania ogromna praca zakładania i rozwijania Kościołów. Okres historii 
kościelnej, zwany plantatio Ecclesiae, nie jest zakończony; co więcej, w wielu sku
piskach ludzkich musi się dopiero rozpocząć.

Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na Kościele powszechnym i na Kościo
łach partykularnych, na całym Ludzie Bożym, na różnych siłach misyjnych. Każdy 
Kościół, także ten, który składa się z nowo nawróconych, jest misyjny ze swej natu
ry, jest ewangelizowany i ewangelizujący; wiarę zaś należy przedstawiać jako dar 
Boży, którym winny żyć wspólnoty (rodziny, parafie, stowarzyszenia) i promieniować 
na zewnątrz zarówno świadectwem życia, jak też słowem. Działanie ewangelizacyjne 
wspólnoty chrześcijańskiej, najpierw na własnym terytorium, a następnie na innych 
jako uczestnictwo w misji powszechnej, jest najlepszą oznaką dojrzałości wiary. 
Potrzeba radykalnego nawrócenia mentalności, by stać się misjonarzem, a dotyczy

15 Por. Sobór Wat. II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 19.

1 Dekr. o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 15.
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to zarówno osób, jak i wspólnot. Pan wzywa nas zawsze do wyjścia z samych siebie, 
do dzielenia się dobrami, jakie posiadamy, począwszy od dobra najcenniejszego, 
jakim jest wiara. W świetle tego imperatywu misyjnego winno się oceniać wartość 
instytucji, ruchów, parafii i dzieł apostolskich Kościoła. Jedynie stając się misyjną, 
wspólnota chrześcijańska będzie mogła przezwyciężyć podziały i wewnętrzne napię
cia oraz odnaleźć swą jedność i żywotność wiary.

Siły misyjne pochodzące z innych Kościołów i krajów winny działać w jedności 
z miejscowymi na rzecz rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej. W szczególności należy 
do nich -  zawsze zgodnie ze wskazaniami Biskupów i we współpracy z osobami 
odpowiedzialnymi na danym terenie -  popierać szerzenie wiary i rozprzestrzenianie 
się Kościoła w środowiskach i grupach niechrześcijańskich, ożywić ducha misyjnego 
Kościołów lokalnych, tak by trosce duszpasterskiej towarzyszyła zawsze troska o mi
sje ad gentes. W ten sposób każdy Kościół uczyni naprawdę swoją troską Chrystusa, 
Dobrego Pasterza, który poświęca się dla swojej owczarni, a równocześnie troszczy 
się o „inne owce, które nie są z tej owczarni” (J 10, 16).

50. Troska ta stanowić będzie rację i bodziec dla odnowionego zaangażowania 485 
ekumenicznego. Więzy, jakie istnieją między działalnością ekumeniczną i działalnoś
cią misyjną, sprawiają, że trzeba brać pod uwagę dwa czynniki zbiegające się ze 
sobą. Z jednej strony trzeba uznać, że rozłam „między chrześcijanami szkodzi świętej 
sprawie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i dla wielu zamyka drogę do 
wiary”2. Fakt, że Dobra Nowina pojednania jest głoszona przez chrześcijan podzie
lonych między sobą, osłabia siłę jej świadectwa i dlatego naglącym staje się działa
nie dla jedności chrześcijan, aby aktywność misyjna mogła się stać bardziej skutecz
na. Równocześnie nie możemy zapomnieć, że te wysiłki w kierunku jedności stano
wią same w sobie znak pojednania, którego Bóg dokonuje pośród nas.

Z drugiej strony, prawdą jest, że wszyscy ci, którzy otrzymali chrzest w Chrystu
sie, zostali włączeni w swego rodzaju komunię ze sobą, aczkolwiek niedoskonałą.
Na tym właśnie fundamencie opierają się wytyczne Soboru, „aby katolicy po brater
sku współpracowali z braćmi odłączonymi, według norm Dekretu o ekumenizmie, 
przez wspólne w danym razie wyznawanie wobec narodów wiary w Boga i w Jezusa 
Chrystusa oraz przez współpracę zarówno na polu społecznym, jak też kulturalnym 
i religijnym, z wykluczeniem jednak wszelkiego pozoru indyferentyzmu i pomiesza
nia pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji”3.

Działalność ekumeniczna i zgodne świadectwo dawane Chrystusowi przez chrześ
cijan należących do różnych Kościołów i wspólnot kościelnych przyniosły już obfite 
owoce. Pozostaje jednak sprawą coraz bardziej naglącą, by współpracowali oni i da
wali wspólne świadectwo zwłaszcza teraz, gdy sekty chrześcijańskie i podobne do 
chrześcijańskich sieją zamieszanie swoim działaniem. Ekspansja tych sekt stanowi 
zagrożenie dla Kościoła katolickiego i wszystkich wspólnot kościelnych, z którymi

2 Tamże, 6.
3 Tamże, 15; por. Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3
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prowadzi on dialog. Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i zgodne z warunkami 
miejscowymi, odpowiedź chrześcijan winna posiadać charakter ekumeniczny.

Encyklika SLAVORUM APOSTOLI
(fragment)

Druk: AAS 77(1985), s. 804-808. Przekład: OR 1985, nr 4-5, s. 5-6.

VII. Rozległość chrześcijańskiego milenium słowiańszczyzny
486 27. Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, jakby duchowy pomost mię

dzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą się razem w jedną wielką 
Tradycję Kościoła powszechnego. Są oni dla nas wzorem i patronują wysiłkowi 
ekumenicznemu siostrzanych Kościołów Wschodniego i Zachodniego w odnalezieniu 
poprzez dialog i modlitwę widzialnej jedności w doskonałej i całkowitej wspólnocie
-  jedności, która, jak powiedziałem z okazji mych odwiedzin w Bari -  „nie jest ani 
wchłonięciem, ani fuzją”1. Jedność jest spotkaniem w prawdzie i miłości, które są 
darem Ducha Świętego. Cyryl i Metody, poprzez osobowość i dokonane dzieło, są 
postaciami, które budzą na nowo we wszystkich chrześcijanach wielką „tęsknotę za 
zjednoczeniem i jednością”2 między dwoma siostrzanymi Kościołami Wschodnim 
i Zachodnim. Dla osiągnięcia pełnej powszechności każdy naród, każda kultura musi 
wypełnić własne zadanie w zbawczym planie Boga. Każda odrębna tradycja, każdy 
Kościół lokalny winien być zawsze otwarty i uwrażliwiony na inne Kościoły i trady
cje, a równocześnie na wspólnotę uniwersalną, katolicką; jeśli zamknie się w sobie, 
naraża siebie na niebezpieczeństwo zubożenia.

Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę 
Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu 
państwowego i kulturowego. Dzisiaj również nie ma innej drogi do przezwyciężenia 
napięć i naprawienia rozłamów czy usunięcia antagonizmów zarówno w Europie jak 
i w świecie, które zagrażają wywołaniem straszliwego zniszczenia życia i wartości. 
Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą komunii w Kościele 
i w społeczeństwie. Służą temu celowi: otwartość ducha ku braciom, wzajemne 
zrozumienie, gotowość współpracy na drodze wspaniałomyślnej wymiany dóbr kultu
ralnych i duchowych.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas ekumenicznego spotkania w Bazylice Sw. Mikołaja w Bari 
(26 lutego 1984 r.), 2: Insegnamenti VII/1 (1984), s. 532.

2 Tamże, 11
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Jednym z podstawowych dążeń dzisiejszej ludzkości jest odnalezienie tej jedności 
i komunii, tak aby życie ludzkie w zasięgu całego globu było prawdziwie godne 
człowieka. Kościół, świadomy tego, że jest znakiem i powszechnym sakramentem 
zbawienia i jedności rodzaju ludzkiego, jest gotów wypełnić swoje zadanie, któremu 
„warunki naszej epoki nadają [...] szczególnie pilny charakter; [...] aby wszyscy 
ludzie, złączeni dziś ściślej więzami społecznymi, technicznymi, kulturalnymi, osiąg
nęli pełną jedność również w Chrystusie”3.

ADHORTACJE

Posynodalna Adhortacja apostolska VITA CONSECRATA 
Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupów i Duchowieństwa, 

do Zakonów i Zgromadzeń zakonnych, 
do Stowarzyszeń życia apostolskiego, 

do Instytutów świeckich oraz do wszystkich Wiernych
O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie

(fragment)

Druk: AAS 88(1996), s. 476-479. Przekład: OR 1996, nr 4, s. 48.

IV. W DIALOGU ZE WSZYSTKIMI 

Służba jedności chrześcijan
100. Prośba, jaką Chrystus zanosił do Ojca przed Męką, aby Jego uczniowie 

stanowili jedno (por. J 17, 21-23), trwa nadal w modlitwie i w działaniu Kościoła. 
Czyż osoby powołane do życia konsekrowanego mogłyby nie dostrzec w tym wezwa
nia dla siebie? Synod bardzo wyraźnie wskazał na bolesne rozłamy nadal istniejące 
między wierzącymi w Chrystusa oraz na pilną potrzebę modlitwy o jedność wszyst
kich chrześcijan i czynnego dążenia do niej. Ekumeniczna wrażliwość osób konsekro
wanych pogłębia się także pod wpływem świadomości, że w innych Kościołach 
i Wspólnotach kościelnych nadal istnieje i rozwija się życie monastyczne, jak na 
przykład w Kościołach wschodnich, lub też odradza się praktyka rad ewangelicznych,

3 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.
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jak na przykład we Wspólnocie anglikańskiej i we Wspólnotach wyrosłych z Re
formacji.

Synod zwrócił uwagę na głęboką więź łączącą życie konsekrowane ze sprawą 
ekumenizmu oraz na potrzebę bardziej wyrazistego świadectwa w tej dziedzinie. 
Skoro bowiem duszą ekumenizmu jest modlitwa i nawrócenie1, nie ulega wątpliwoś
ci, że Instytuty życia konsekrowanego i Stowarzyszenia życia apostolskiego są 
w szczególny sposób odpowiedzialne za postęp tego procesu. Jest zatem konieczne, 
aby w życiu osób konsekrowanych więcej miejsca zajmowała modlitwa ekumeniczna 
i autentyczne świadectwo ekumeniczne, dzięki czemu mocą Ducha Świętego będzie 
można obalić mury podziałów i uprzedzeń między chrześcijanami.

Formy dialogu ekumenicznego
488 101. Współuczestniczenie w lectio divina w poszukiwaniu prawdy, udział we

wspólnej modlitwie, w której Chrystus obiecał nam swoją obecność (por. Mt 18, 20), 
dialog przyjaźni i miłości, który pozwala odczuć, jak dobrze jest i miło, gdy bracia 
mieszkają razem (por. Ps 133 [1321 )* serdeczna gościnność okazywana braciom 
i siostrom z różnych wyznań chrześcijańskich, wzajemne poznanie i wymiana darów, 
współpraca w podejmowanych razem posługach i w świadectwie -  wszystko to są 
formy dialogu ekumenicznego, jego przejawy miłe naszemu wspólnemu Ojcu oraz 
oznaki wspólnej woli dążenia do doskonałej jedności drogą prawdy i miłości2. Także 
poznanie historii, doktryny, liturgii, działalności charytatywnej i apostolskiej innych 
chrześcijan z pewnością przyczyni się do zwiększenia skuteczności wysiłków ekume
nicznych3.

Pragnę zachęcić do wysiłku te Instytuty, które ze względu na swój charyzmat 
założycielski lub na mocy przyjętego później wezwania włączają się w dążenie do 
jedności chrześcijan i w związku z tym prowadzą określone studia i podejmują kon
kretne działania. W rzeczywistości żaden Instytut nie powinien się czuć zwolniony 
z obowiązku pracy dla tej sprawy. Zwracam się też do katolickich Kościołów 
wschodnich, wyrażając życzenie, aby między innymi dzięki wkładowi życia monas
tycznego męskiego i żeńskiego, o którego rozkwit trzeba się nieustannie modlić, 
mogły pogłębiać jedność z Kościołami prawosławnymi poprzez dialog miłości 
i wspólny udział w tej samej duchowości -  dziedzictwie nie podzielonego jeszcze 
Kościoła pierwszego tysiąclecia.

Duchowy ekumenizm modlitwy, nawrócenia serc i miłości powierzam w szczegól
ny sposób klasztorom życia kontemplacyjnego. Dlatego popieram ich obecność wszę
dzie tam, gdzie żyją chrześcijańskie wspólnoty różnych wyznań, aby ich całkowite 
oddanie się temu, co jedynie konieczne (por. Łk 10, 42), kultowi Bożemu i modlit
wie wstawienniczej o zbawienie świata, a zarazem ich świadectwo życia ewangelicz
nego zgodne z własnymi charyzmatami, było dla wszystkich bodźcem do życia na

1 Por. Jan Paweł II, Ut unum sint (25 maja 1995), 21, AAS 87(1995), s. 934.
2 Por. tamże, 28: l.c., 938-939.
3 Por. Propositio, 45.
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obraz Trójcy Świętej -  w jedności, której Jezus pragnął i o którą prosił Ojca dla 
wszystkich swoich uczniów.

Dialog międzyreligijny
102. Ponieważ „dialog międzyreligijny należy do misji ewangelizacyjnej Kościo

ła”, przeto Instytuty życia konsekrowanego nie mogą się uchylać od zaangażowania 
także w tej dziedzinie, każdy zgodnie z własnym charyzmatem i ze wskazaniami 
władz kościelnych. Pierwszą formą ewangelizacji braci i sióstr innych religii winno 
być świadectwo życia ubogiego, pokornego i czystego, przenikniętego braterską 
miłością do wszystkich. Jednocześnie duchowa wolność, właściwa życiu konsekrowa
nemu, powinna przyczyniać się do rozwoju „dialogu życia”, który jest urzeczywist
nieniem fundamentalnego modelu misji i głoszenia Ewangelii Chrystusa. Aby pogłę
bić wzajemne poznanie, szacunek i miłość, Instytuty zakonne mogą też rozwijać 
stosowne formy dialogu ze środowiskami monastycznymi innych religii, prowadzone
go w duchu szczerej przyjaźni i obopólnej szczerości.

Innym obszarem współpracy między osobami różnych tradycji religijnych jest 
wspólna troska o ludzkie tycie, która wyraża się w rozmaitych formach -  od współ
czucia z cierpieniem fizycznym i duchowym po działalność na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i ochrony rzeczywistości stworzonej. W tych dziedzinach przede wszystkim 
Instytuty życia czynnego powinny dążyć do porozumienia z członkami innych religii, 
nawiązując z nimi „dialog dzieł”, który przygotowuje drogę do głębszej wspólnoty.

Ważną dziedziną czynnej współpracy z osobami o różnych tradycjach religijnych 
jest też działalność na rzecz godności kobiety. Cenny wkład w dążenie do równości 
i właściwej wzajemności między mężczyzną i kobietą mogą wnieść zwłaszcza kon
sekrowane kobiety.

Te i inne formy udziału osób konsekrowanych w dialogu międzyreligijnym wyma
gają odpowiedniego przygotowania w ramach formacji początkowej i formacji stałej, 
a także w pogłębianiu wiedzy naukowej, jako że ta niełatwa dziedzina wymaga 
solidnej znajomości chrześcijaństwa i innych religii, której musi towarzyszyć mocna 
wiara oraz ludzka i duchowa dojrzałość.
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List apostolski EGREGIAE VIRTUTIS 
Ojca Świętego Jana Pawła II 

ogłaszający świętych Cyryla i Metodego 
współpatronami Europy -  31 grudnia 1980 r.

Druk: A AS 73(1981), s. 259-261. Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana 
Pawła //, Kraków 1997, s. 604-607.

490 l . Ku postaciom świętych Cyryla i Metodego, mężów wyjątkowej cnoty, zwracają
się ponownie myśli i serca w tym roku, w którym przypadają dwie rocznice szcze
gólnie wymowne; mija mianowicie sto lat od ogłoszenia encykliki Grandę munus, 
30 września 1880 roku, w której wielki Papież Leon XIII przypomniał całemu Koś
ciołowi postacie oraz działalność apostolską obu tych Świętych, a równocześnie 
wprowadził ich liturgiczną uroczystość do kalendarza Kościoła Powszechnego. 
Równocześnie mija tysiąc sto lat od ukazania się Listu Industriae tuae, skierowanego 
przez mojego Poprzednika, Jana VIII, do Księcia Świętopełka w czerwcu roku 880, 
zawierającego pochwały i zalecenie używania języka słowiańskiego w liturgii, ażeby 
„w tym języku była głoszona chwała i dzieła Chrystusa naszego Pana”.

Cyryl i Metody, bracia, Grecy rodem z Tessalonik, miasta, w którym żył i działał 
św. Paweł, od początku swego powołania weszli w ścisłe związki duchowe i kulturo
we z Kościołem patriarchalnym w Konstantynopolu, słynnym podówczas z rozwoju 
nauki i aktywności misyjnej; w tamtejszej też szkole, stojącej na wysokim poziomie, 
zdobyli wykształcenie. Obaj obrali zakonny tryb życia, łącząc obowiązki powołania 
zakonnego z posługą misyjną, której pierwsze świadectwo dali wyruszając na ewan
gelizację Chazarów w Chersonezie Trackim.

Głównym ich dziełem ewangelizacyjnym była jednakże misja na Wielkich Mora
wach, wśród ludów zamieszkujących podówczas Półwysep Bałkański i ziemie nad 
Dunajem, a stało się to na prośbę księcia morawskiego Rościsława, skierowaną do 
Cesarza i do Kościoła Konstantynopolitańskiego. Ażeby odpowiedzieć wymogom 
swej apostolskiej posługi pośród tych ludów, dokonali przekładu Ksiąg świętych na 
ich język dla celów liturgicznych i katechetycznych, kładąc tym samym podwaliny 
pod całe ich piśmiennictwo. Słusznie przeto uważani są nie tylko za apostołów Sło
wian, ale także za ojców kultury wśród wszystkich ludów i narodów, dla których 
pierwszy zapis języka słowiańskiego nie przestaje być podstawowym punktem odnie
sienia w dziejach ich literatury.

Cyryl i Metody spełniali posługę misyjną w jedności zarówno z Kościołem Kon
stantynopolitańskim, przez który zostali posłani, jak i z rzymską Stolicą św. Piotra, 
przez którą zostali potwierdzeni, co było wyrazem jedności Kościoła, która za cza
sów ich życia i działalności nie została porażona nieszczęściem rozłamu pomiędzy
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Wschodem a Zachodem, jakkolwiek stosunki pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem 
były już nacechowane pewnymi napięciami.

W Rzymie Cyryl i Metody zostali przyjęci ze czcią przez Papieża i przez Kościół 
Rzymski oraz znaleźli aprobatę i poparcie dla całej swej działalności misyjnej. Znaj
dowali również obronę, gdy działalność ta, z powodu odmienności języka używanego 
w liturgii, napotykała na przeszkody ze strony niektórych niechętnych środowisk 
zachodnich. W Rzymie zakończył swe życie Cyryl (14 lutego 869 roku) i tu też 
został pogrzebany w kościele św. Klemensa, natomiast Metody wyświęcony został 
przez Papieża na arcybiskupa starożytnej stolicy Sirmium i posłany na Morawy, aby 
dalej prowadzić tam swe opatrznościowe dzieło apostolskie; rozwijał je wśród ludu 
wraz ze swymi uczniami gorliwie i odważnie aż do końca życia (6 kwietnia 885 
roku).

2. Przed stu laty papież Leon XIII encykliką Grandę munus przypomniał całemu 
Kościołowi niezwykłe zasługi Świętych Cyryla i Metodego dla dzieła ewangelizacji 
Słowian. Ponieważ zaś stulecie to przypada w roku, w którym Kościół uroczyście 
wspomina 1500. rocznicę urodzin św. Benedykta, ogłoszonego w 1964 roku przez 
czcigodnego mego Poprzednika, Pawła VI, Patronem Europy, wydało się, że patronat 
ten w stosunku do całej Europy jeszcze pełniej zostanie uwydatniony, gdy do wiel
kiego dzieła świętego Patriarchy Zachodu dołączymy szczególne zasługi owych 
dwóch Świętych Braci, Cyryla i Metodego. Przemawiają za tym rozliczne racje 
natury zarówno historycznej, jak i współczesnej, mające swe pokrycie zarówno teolo
giczne i kościelne, jak też i kulturalne w dziejach naszego europejskiego kontynentu. 
I dlatego też, zanim jeszcze minie ten rok poświęcony szczególnej pamięci św. Bene
dykta, pragnę, by na stulecie Leonowej encykliki stało się zadość tym wszystkim 
racjom poprzez niniejsze ogłoszenie Świętych Cyryla i Metodego Współpatronami 
Europy.

3. Europa bowiem w swoim geograficznym całokształcie jest jak gdyby owocem 
oddziaływania dwóch nurtów tradycji chrześcijańskich, z czym idą w parze także 
dwa różniące się, a zarazem głęboko dopełniające formy kultury. Św. Benedykt, 
który swoim wpływem ogarnął nie tylko Europę -  przede wszystkim zachodnią 
i środkową -  ale poprzez ośrodki benedyktyńskie sięgnął także na inne kontynenty, 
znajduje się w samym centrum owego nurtu, który wywodzi się z Rzymu, od stolicy 
następców św. Piotra. Święci Bracia z Tessalonik uwydatniają naprzód wkład staro
żytnej kultury greckiej, a z kolei zasięg promieniowania Kościoła Konstantynopoli
tańskiego oraz tradycji wschodniej, która tak głęboko zapisała się w duchowości 
i kulturze wielu narodów we wschodniej części kontynentu europejskiego.

Dzisiaj zatem, kiedy po wiekach kościelnego rozdziału pomiędzy Wschodem 
a Zachodem, pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem, od czasu Soboru Watykańskie
go II podjęte zostały zdecydowane kroki w kierunku zjednoczenia, wydaje się, że 
ogłoszenie świętych Cyryla i Metodego Współpatronami całej Europy, obok św. 
Benedykta, w pełni odpowiada znakom naszego czasu. Zwłaszcza, skoro dzieje się 
to w roku, w którym oba Kościoły, katolicki i prawosławny, weszły w etap decydują
cego dialogu, który rozpoczął się na wyspie Patmos, związanej z tradycją św. Jana
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Apostoła i Ewangelisty. Niech niniejsze ustanowienie służy również upamiętnieniu 
tej daty.

Ustanowienie to niech będzie równocześnie świadectwem dla ludzi współczesnych 
ważności głoszenia Ewangelii, powierzonej przez Jezusa Chrystusa Kościołowi, dla 
którego trudzili się dwaj Bracia, apostołowie Słowian. Głoszenie Ewangelii stało się 
drogą i środkiem wzajemnego poznania i jedności wśród różnych ludów rodzącej się 
Europy i zabezpieczyło dzisiejszej Europie wspólne dziedzictwo duchowe i kultu
ralne.

493 4 . Tak więc niechaj za sprawą miłosierdzia Przenajświętszej Trójcy, za pośred
nictwem Bogurodzicy i wszystkich Świętych, zanika to, co dzieli Kościoły, a także 
ludy i narody; różnice zaś tradycji i kultury niech okazują się wzajemnym dopełnie
niem wspólnego bogactwa.

Niech świadomość tego duchowego bogactwa, które na różnych drogach stawało 
się udziałem poszczególnych społeczeństw kontynentu europejskiego, pomoże trwać 
współczesnym pokoleniom we wzajemnym poszanowaniu słusznych praw każdego 
narodu i w pokoju nie przestaje oddawać potrzebnych usług wspólnemu dobru całej 
ludzkości oraz przyszłości człowieka na ziemi.

Przeto, po dogłębnym rozeznaniu i dojrzałym namyśle, na mocy pełni władzy 
apostolskiej, niniejszym Listem ustanawiam i ogłaszam na zawsze Świętych Cyryla 
i Metodego niebiańskimi Współpatronami u Boga całej Europy, ze wszystkimi ozna
kami czci i przywilejami liturgicznymi, jakie z prawa przysługują głównym Patronom 
miejsca.

Pokój ludziom dobrej woli!

W Rzymie, u grobu św. Piotra, pod pierścieniem Rybaka, dnia 31 grudnia 
1980 roku, w trzecim roku Pontyfikatu.
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List apostolski REDEMPTIONIS ANNO 
Ojca Świętego Jana Pawła II 

na temat Jerozolimy -  20 kwietnia 1984 r.

Druk: AAS 76(1984), s. 625-629. Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana 
Pawła //, Kraków 1997, s. 360-364.

Do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych 
oraz wiernych całego Kościoła katolickiego 
na temat Jerozolimy, świętego dziedzictwa 
wszystkich wierzących w Boga, 
miejsca, w którym zbiegają się drogi 
upragnionego pokoju dla ludów Bliskiego Wschodu

Czcigodni Bracia i drodzy Synowie!

W chwili, gdy Jubileuszowy Rok Odkupienia dobiega końca, myśl moja biegnie 
do owej ziemi wybranej, leżącej w punkcie, w którym spotykają się Europa, Azja 
i Afryka, gdzie dokonało się „raz na zawsze” (por. Rz 6, 10; Hbr 7, 27; 9, 12; 10, 
10) Odkupienie rodzaju ludzkiego.

Ziemię tę nazywamy świętą, była ona bowiem ziemską ojczyzną Chrystusa, który 
przemierzał ją  „głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu” (Mt 4, 23).

W tym roku pragnąłem w sposób szczególny przeżyć głębokie wzruszenie 
i ogromną radość, których doświadczył był mój poprzednik papież Paweł VI, kiedy 
w 1964 roku podróżował do Ziemi Świętej i do Jerozolimy.

Choć nie mogłem się tam znaleźć w sensie fizycznym, to czuję się jednak ducho
wym pielgrzymem do tej ziemi, na której zostało dokonane nasze pojednanie z Bo
giem, aby prosić Króla Pokoju o bezcenny dar Odkupienia i o pokój, którego pragną 
serca wszystkich ludzi, rodzin, ludów, a szczególnie narodów zamieszkujących ten 
właśnie region.

Myślę przede wszystkim o mieście Jerozolimie, gdzie Jezus, oddając swe życie, 
„obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur [...] w 
sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2, 14-16).

Jerozolima zanim jeszcze stała się miastem Jezusa Odkupiciela, była historycznym 
miejscem biblijnego objawienia Boga, punktem, w którym bardziej niż gdziekolwiek 
indziej doszło do nawiązania dialogu pomiędzy Bogiem a ludźmi; była niejako miej
scem spotkania ziemi z niebem.

Chrześcijanie patrzą na nią z pobożnym i zazdrosnym przywiązaniem, gdyż 
właśnie tam wiele razy rozbrzmiewały słowa Chrystusa; tam miały miejsce wielkie 
wydarzenia Odkupienia: męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana. W Jerozolimie
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powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska i przez wieki, również pośród trudności, 
utrzymała się tam ciągle obecność Kościoła.

Dla Żydów miasto to jest przedmiotem żywej miłości i nieustającego wezwania, 
bogate w liczne ślady i pamiątki przeszłości, sięgające czasów Dawida, który wybrał 
je na stolicę, oraz Salomona, który wzniósł w nim Świątynię. Począwszy od tamtych 
czasów Żydzi spoglądają nań -  rzec można -  każdego dnia i wskazują jako na sym
bol swojego narodu.

Również muzułmani nazywają Jerozolimę „świętą”, z głębokim przywiązaniem, 
które sięga początków Islamu i które tłumaczy się uprzywilejowanymi miejscami 
pielgrzymek oraz ponad tysiącletnią, niemal nieprzerwaną, ich tam obecnością.

Prócz tych tak wyjątkowych i świetnych świadectw, Jerozolima gości żywe wspól
noty wierzących; ich obecność jest rękojmią i źródłem nadziei dla ludzi, którzy we 
wszystkich zakątkach świata spoglądają na Święte Miasto jako na własne dziedzictwo 
duchowe oraz na znak pokoju i harmonii.

Dzieje się tak dlatego, iż Jerozolima, będąc ojczyzną serc wszystkich duchowych 
potomków Abrahama, którym jest niezwykle bliska, i będąc -  dla oczu wiary -  
punktem, w którym nieskończona transcendencja Boga styka się z rzeczywistością 
stworzonego bytu, nabiera rangi symbolu, oznaczającego spotkanie, więź i pokój dla 
całej rodziny ludzkiej.

Tak więc Święte Miasto zawiera w sobie głębokie wezwanie do pokoju, zwrócone 
ku całej ludzkości, a w szczególny sposób, ku tym, którzy wielbią jedynego i wiel
kiego Boga -  miłosiernego Ojca ludów. Trzeba, niestety, stwierdzić, że Jerozolima 
pozostaje nadal powodem trwającej od tak dawna rywalizacji, przemocy i domagania 
się wyłączności.

W obliczu takiej sytuacji i takich spostrzeżeń, cisną się na usta słowa proroka: 
„Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopó
ki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochod
nia” (Iz 62, 1).

Myślę z utęsknieniem o dniu, w którym wszyscy będziemy naprawdę „uczniami 
Boga” (J 6, 45), aby słuchać Jego orędzia pojednania i pokoju. Myślę o dniu, 
w którym Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie będą mogli pozdrowić się w Jerozolimie 
słowami pokoju, z jakimi Jezus zwrócił się do swoich uczniów po zmartwychwsta
niu: „Pokój wam!” (J 20, 19).

495 Papieże, zwłaszcza w obecnym stuleciu, zawsze z pełną niepokoju troską śledzili
bolesne wydarzenia, w których centrum przez wiele dziesiątków lat była Jerozolima, 
i zwracali baczną uwagę na wypowiedzi organizacji międzynarodowych, które intere
sowały się Świętym Miastem.

Przy licznych okazjach Stolica Apostolska nakłaniała do refleksji i nawoływała 
do znalezienia właściwego rozwiązania tej złożonej i delikatnej sprawy. Czyniła to 
w głębokiej trosce o pokój wśród ludów, jak również z przyczyn duchowych, histo
rycznych, kulturalnych, z przyczyn natury wybitnie religijnej.

Cała ludzkość, a przede wszystkim ludy i narody, które mają w Jerozolimie 
swoich braci w wierze chrześcijańskiej, żydów i muzułmanów, mają powód do tego, 
aby czuć się bezpośrednio zainteresowanymi tą sprawą i robić wszystko, co tylko
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możliwe, dla zachowania świętego, jedynego i niepowtarzalnego charakteru tego 
miasta. Nie tylko zabytki i święte miejsca, ale cała historyczna Jerozolima oraz 
egzystencja wspólnot religijnych, ich stan, ich przyszłość -  muszą być przedmiotem 
powszechnego zainteresowania i troski.

Trzeba rzeczywiście znaleźć, przy dobrej woli i dalekowzroczności, konkretny
i sprawiedliwy sposób, aby różne interesy i dążenia zostały pogodzone w harmonijnej
i trwałej formie i by zostały objęte właściwą oraz skuteczną ochroną specjalnego 
statutu zagwarantowanego na szczeblu międzynarodowym, tak aby żadna ze stron nie 
mogła od niego się uchylać.

Czuję także, że wobec wspólnot chrześcijańskich, wobec tych, którzy wyznają 
wiarę w Jedynego Boga i angażują się w obronę podstawowych wartości ludzkich, 
ciąży na mnie powinność nieustannego powtarzania, że sprawa Jerozolimy ma pod
stawowe znaczenie dla sprawiedliwego pokoju na Bliskim Wschodzie. Jestem przeko
nany, że tożsamość religijna Miasta, w szczególności wspólna tradycja wiary mono
teistycznej, mogą usunąć przeszkody na drodze ku harmonii wśród tych wszystkich, 
którzy w rozmaity sposób uważają Święte Miasto za własne.

Jestem przekonany, iż brak poszukiwań właściwego rozwiązania sprawy Jerozoli
my, podobnie jak i odkładanie z rezygnacją tego problemu na później, jedynie nara
żają na dalsze niepowodzenie tak bardzo pożądane, pokojowe i sprawiedliwe rozwią
zanie kryzysu na całym Bliskim Wschodzie.

W kontekście tym będzie rzeczą naturalną przypomnienie, że na owym obszarze 
dwa ludy -  izraelski i palestyński -  od kilkudziesięciu lat pozostają w skierowanym 
przeciwko sobie wzajemnie antagonizmie, którego załagodzenie wydaje się nie
możliwe.

Kościół, który patrzy na Chrystusa Odkupiciela i dostrzega Jego obraz w obliczu 
każdego człowieka, woła o pokój i pojednanie dla ludów ziemi, która była Jego 
ziemią.

Dla ludu żydowskiego, który żyje w państwie Izrael i który przechowuje w tej 
ziemi tak cenne świadectwa swej historii i wiary, prośmy o pożądane bezpieczeństwo
i należny spokój, który jest niezaprzeczalnym prawem każdego narodu oraz warun
kiem do życia i postępu każdego społeczeństwa.

Lud palestyński, którego korzenie tkwią w tej ziemi, a który od dziesiątków lat 
żyje w rozproszeniu, ma naturalne, podyktowane sprawiedliwością prawo, aby odna
leźć ojczyznę i móc żyć w pokoju i zgodzie z innymi ludami tego regionu.

Żaden z ludów Bliskiego Wschodu, posiadających własną spuściznę wartości 
duchowych, nie będzie mógł przezwyciężyć tragicznej sytuacji, w jakiej się znajduje
-  myślę tu o tak ciężko doświadczonym Libanie -  jeśli nie odkryje prawdziwego 
sensu własnej historii, która poprzez wiarę w Jedynego Boga wzywa go do pokojo
wego współistnienia w zrozumieniu i wzajemnej współpracy.

Pragnę przeto zwrócić uwagę polityków, stojących na czele organizacji międzyna
rodowych odpowiedzialnych za losy Jerozolimy i żyjących w niej wspólnot. Nikt 
bowiem nie może zaprzeczyć, że rozmaite przejawy wiary i kultury, obecne w Świę
tym Mieście, mogą i muszą być współczynnikiem zgody i pokoju.
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497 Dzisiaj w Wielki Piątek, kiedy uroczyście wspominamy mękę i śmierć Zbawiciela,
chciałbym wezwać was wszystkich, czcigodni Bracia w biskupstwie, was wszystkich, 
kapłani, osoby konsekrowane, wiernych całego świata, abyście do specjalnych inten
cji waszych modlitw dołączyli prośbę o sprawiedliwe rozwiązanie problemu Jerozoli
my i Ziemi Świętej, o powrót pokoju na Bliskim Wschodzie.

Podczas Świętego Roku, który zbliża się ku końcowi i który z wielką radością 
duchową obchodziliśmy zarówno w Rzymie, jak we wszystkich diecezjach Kościoła 
Powszechnego, Jerozolima była idealnym celem, naturalnym miejscem, ku któremu 
zwracaliśmy nasze myśli, pełne miłości i wdzięczności za wielki dar Odkupienia, 
dokonanego w Świętym Mieście przez Syna Człowieczego dla dobra całej ludzkości.

A ponieważ owocem odkupienia jest pojednanie człowieka z Bogiem i każdego 
człowieka z braćmi, musimy prosić o to, aby również w Jerozolimie -  Ziemi Świętej 
Jezusa, ci, którzy wierzą w Boga, po tak bolesnych rozdźwiękach i zatargach mogli 
odnaleźć pojednanie i pokój.

Niechaj pokój, ogłoszony przez Jezusa Chrystusa, w imię Ojca, który jest w 
Niebie, uczyni Jerozolimę żywym symbolem wielkiego ideału jedności, braterstwa
i współdziałania ludów, wedle światłych słów Księgi Izajasza: „mnogie ludy pójdą
i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Jahwe do świątyni Boga Jakuba! Niech nas 
nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami*” (Iz 2, 3).

Na zakończenie z serca udzielam naszego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Rzym, 20 kwietnia 1984 r.

List apostolski, DUODECIMUM SAECULUM
Ojca Świętego Jana Pawła II 

z okazji 1200. rocznicy Soboru Nicejskiego II
-  4 grudnia 1987 r.

Druk: A AS 80(1988), s. 241-252. Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana 
Pawła //, Kraków 1997, s. 436-445.

Czcigodni Bracia, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

498 | |  Tysiąc dwusetna rocznica Soboru Nicejskiego II (787 r.) obchodzona była
uroczyście zarówno przez środowisko kościelne, jak akademickie. W obchodach tych 
brała także udział Stolica Apostolska. Rocznica Soboru została również uczczona 
ogłoszeniem encykliki Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola i Świętego 
Synodu, co podkreśliło, że teologiczne oraz ekumeniczne znaczenie siódmego, a za
razem ostatniego Soboru w pełni uznawanego zarówno przez Kościół katolicki, jak
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i Kościół prawosławny, wciąż pozostaje aktualne. Nauczanie tego Soboru, które 
dotyczy czci świętych obrazów w Kościele, zasługuje na szczególną uwagę nie tylko 
ze względu na obfite owoce, jakie wydało w dziedzinie duchowości, ale także na 
wymogi, jakie stawia przed sztuką sakralną.

To, że Sobór Nicejski II podkreślił znaczenie tradycji, a ściślej tradycji niepisa
nej, skłania zarówno nas, katolików, jak i naszych prawosławnych braci do wspólne
go zastanowienia się nad całą tradycją nie podzielonego Kościoła i do zbadania w 
jej świetle rozbieżności, które zaznaczyły się wśród nas w ciągu stuleci podziału, tak 
abyśmy zgodnie z modlitwą Jezusa do Ojca (por. J 17, 21. 20-21) mogli odnaleźć 
pełną komunię w widzialnej jedności.

2. W sprawozdaniu złożonym Papieżowi Hadrianowi I moderator Soboru Nicej- 499 
skiego II, Patriarcha Konstantynopola św. Tarazjos pisze: „Gdy wszyscy zajęli swe 
miejsca, ustaliliśmy, że sam Chrystus będzie Głową naszego zebrania. Świętą Ewan
gelię złożyliśmy na tronie, aby wszystkim przypominała o obowiązku wypowiadania 
sądów w duchu sprawiedliwości”. Powierzenie Chrystusowi przewodnictwa nad 
zgromadzeniem soborowym, które odbywało się w Jego Imię, pod Jego kierunkiem, 
miało oznaczać w sposób wymowny, że jedność Kościoła może być urzeczywistniana 
tylko poprzez posłuszeństwo jedynemu Panu.

3. Sobór został zwołany przez cesarzową Irenę i cesarza Konstantyna VI, którzy 500 
zwrócili się z zaproszeniem do mojego poprzednika Hadriana I, jako „pierwszego 
pośród biskupów, tego, który przewodniczy na stolicy świętego i najczcigodniejszego 
Piotra Apostoła”. Hadrian I wysłał na Sobór swoich przedstawicieli w osobach archi
prezbitera Kościoła rzymskiego oraz igumena z greckiego klasztoru św. Saby w Rzy
mie. Aby zagwarantować udział przedstawicieli całego Kościoła powszechnego zwró
cono się także z zaproszeniem do Patriarchów Wschodu. Ponieważ znajdowały się 
wówczas na obszarach pod panowaniem islamu, Patriarchowie Aleksandrii i Antiochii 
przesłali do Tarazjosa wspólny list, zaś Patriarcha Jerozolimy -  list Synodu. Obydwa
listy zostały odczytane podczas obrad Soboru.

Zgodnie z ówczesnymi przepisami, warunkiem prawomocności postanowień Sobo
ru ekumenicznego była współpraca Biskupa Rzymu oraz zgoda wyrażona przez Pa
triarchów Wschodu, przy czym rola Kościoła rzymskiego była tutaj uznawana jako 
wyjątkowa. Sobór Nicejski II uznał za słuszne wyjaśnienie diakona Jana, według 
którego synod ikonoklastów odbyty w 754 r. w Hiereia był nieprawowity, gdyż „nie 
współpracowali z nim Papież rzymski i otaczający go biskupi ani za pośrednictwem 
legatów, ani poprzez ogłoszenie encykliki, co przewiduje prawo synodów”, zaś „Pa
triarchowie Wschodu [...] i ich biskupi nie wyrazili swej zgody”. Ponadto Ojcowie 
Soboru Nicejskiego II oświadczyli, iż „otrzymali, przeczytali i przyjęli do wiadomoś
ci” list Hadriana do cesarzy, a także list skierowany do Patriarchy. Listy te zostały 
odczytane po łacinie i w przekładzie greckim, po czym każdy z uczestników został 
poproszony o ich osobiste zaaprobowanie.

4. Sobór pozdrowił reprezentowany przez legatów papieskich „Kościół świętego 501 
Piotra Apostoła” i „Stolicę Apostolską”, używając formuły rzymskiej, zaś Patriarcha 
Tarazjos, w liście pisanym w imieniu Soboru do mojego Poprzednika, uznawał w je-
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go osobie tego, kto „odziedziczył katedrę po boskim Piotrze Apostole” i „przyoble
czony w najwyższe kapłaństwo, z woli Boga przewodniczy hierarchii kościelnej”.

Wydaje się, że jednym z decydujących momentów Soboru, który przesądził
0 przywróceniu czci obrazów, było jednomyślne przyjęcie propozycji legatów rzym
skich, aby pośrodku zgromadzenia umieszczono otaczaną czcią ikonę i aby Ojcowie 
soborowi złożyli jej hołd.

Ostatni Sobór ekumeniczny, uznawany zarówno przez Kościół katolicki, jak Kościół 
prawosławny, jest znamiennym przykładem współdziałania pomiędzy Stolicą Rzymską
1 zgromadzeniem soborowym. Wpisuje się on w nurt opartej na tradycji patrystycznej 
eklezjologii komunii, której wagę słusznie podkreślił Sobór Watykański II.

II

5. Sobór Nicejski II uroczyście oświadczył, iż istnieje „tradycja kościelna pisana 
i niepisana”, będąca stałym punktem odniesienia dla wiary i dyscypliny Kościoła. 
Ojcowie wyrazili wolę „zachowania w nienaruszonym stanie wszystkich tradycji Koś
cioła, które zostały im powierzone, bez względu na to, czy są to tradycje pisane, czy 
niepisane. Jedną z tych tradycji stanowią ikony, zgodnie z literą apostolskiego prze
powiadania”. Przeciwstawiając się ruchowi ikonoklastycznemu, który również odwo
ływał się do Pisma i Tradycji Ojców, a zwłaszcza do postanowień pseudosynodu 
w Hiereia z 754 r., Sobór Nicejski II usankcjonował jako uprawnione oddawanie czci 
obrazom, zgodnie z „inspirowanym przez Boga nauczaniem świętych Ojców i trady
cją Kościoła katolickiego”.

Ojcowie Soboru Nicejskiego II pod pojęciem „tradycji kościelnej” rozumieli 
tradycję sześciu wcześniejszych Soborów ekumenicznych i tradycję prawowiernych 
Ojców, których nauczanie było w Kościele powszechnie aprobowane. Stąd Sobór 
przyjął jako dogmat wiary ową podstawową prawdę, która głosi, że chrześcijańskie 
orędzie jest „tradycją”, paradosis. Wraz z rozwojem Kościoła w czasie i przestrzeni 
również powierzona mu tradycja przechodziła stopniowo ewolucję, której badanie jest 
czymś obowiązującym w dialogu ekumenicznym i w każdej autentycznej refleksji 
teologicznej.

6 . Już św. Paweł uczył, że pierwsze pokolenia chrześcijan rozumiały paradosis 
jako głoszenie wydarzenia, jakim było przyjęcie Chrystusa oraz jego znaczenie dla 
teraźniejszości, w której za sprawą Ducha Świętego dokonuje się dzieło zbawienia 
(por. 1 Kor 15, 3-8; 11, 2). Tradycja zawierająca słowa i czyny Jezusa została zebra
na, choć w sposób niepełny, w czterech ewangeliach (por. Łk 1, 1; J 20, 30; 21, 25). 
Owa pierwotna tradycja jest tradycją „apostolską” (por. 2 Tm 2, 14-15; Jud 17; 2 P
3, 2). Obejmuje ona nie tylko depozyt „zdrowej doktryny” (por. 2 Tm 1 ,6 . 12 n.), 
ale także normy postępowania oraz reguły życia we wspólnocie (por. 1 Tm 4, 1-7; 
1 Kor 4, 17; 11, 16; 14, 33). Pismo jest odczytywane przez Kościół w świetle „zasa
dy wiary”, a więc w świetle żywej w nim samym wiary, ściśle związanej z naucza
niem Apostołów, Kościół słusznie przyjmuje jako „tradycję apostolską” to wszystko, 
co zawsze wyznawał i wprowadzał w życie. Święty Augustyn mówi: „Postawa wier-
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ności, która była zachowywana przez cały Kościół i nadal jest utrzymywana, choć 
nie wynika z postanowień Soborów, nie może być uważana za nic innego, jak tylko 
za tradycję opartą na autorytecie Apostołów”.

Istotnie, stanowisko zajmowane przez Ojców w wielkich dyskusjach teologicznych 
IV i V wieku oraz rosnące znaczenie instytucji synodów, zarówno regionalnych, jak 
i powszechnych, sprawiły, że tradycja stawała się stopniowo „tradycją Ojców” lub 
„tradycją kościelną”, rozumianą jako jednolita kontynuacja tradycji apostolskiej. I tak 
św. Bazyli Wielki, tworząc swoją teologię trynitarną, odwołał się do „tradycji niepi
sanych”, czyli do „tradycji Ojców”, i podkreślił, że doktryna Kościoła wywodzi się 
z dwóch źródeł: „z nauczania pisanego, a także z tradycji apostolskiej”.

Sobór Nicejski II, który wypowiadając się w sprawie teologii obrazów słusznie 
cytuje św. Bazylego, powołuje się również na autorytet wielkich doktorów wschod
nich, takich jak św. Jan Chryzostom, św. Grzegorz z Nyssy, św. Cyryl Aleksandryj
ski, św. Grzegorz z Nazjanzu. Także św. Jan Damasceński zwraca uwagę na znacze
nie, jakie dla wiary posiadają „tradycje niepisane”, czyli nie zawarte w Piśmie: 
„Gdyby ktoś -  mówi -  przedstawiał Ewangelię różną od tej, którą Kościół katolicki 
otrzymał od świętych Apostołów Ojców i Soborów, i która zachowała się po dzień 
dzisiejszy, nie słuchajcie go”.

7. Najbliższy nam w czasie Sobór Watykański II ukazał ponownie w pełnym 
świetle znaczenie „tradycji pochodzącej od Apostołów”.

„Albowiem Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha 
Świętego na piśmie; a święta Tradycja, Słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha 
Świętego powierzone Apostołom, przekazuje w całości ich następcom”. „A co przez 
Apostołów zostało przekazane, obejmuje wszystko to, co przyczynia się do prowa
dzenia świętego życia przez lud Boży i pomnożenia w nim wiary”. Wraz z Pismem 
święta Tradycja stanowi „jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi 
li l i i  Zadanie zaś autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazane
go przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczyciel
skiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa”. Docho
wując jednako wierności wspólnym skarbom tradycji sięgającej czasów apostolskich, 
Kościoły podejmują dzisiaj wysiłki zmierzające do wyjaśnienia przyczyn istniejących 
między nimi rozbieżności, a także racji, które skłaniają do ich przezwyciężenia.

III

8 . Zarzewiem zaciekłego „sporu o obrazy”, który stał się przyczyną rozdarcia 
cesarstwa bizantyjskiego za panowania cesarzy izauryjskich Leona III i Konstanty
na V w latach 730-780 i za panowania Leona V w latach 814-843, były przede 
wszystkim kontrowersje natury teologicznej.

Nie ignorując bynajmniej niebezpieczeństwa zawsze możliwego odnowienia się 
praktyk pogańskiego bałwochwalstwa, Kościół dopuszczał ukazywanie w malarstwie 
lub w innych sztukach plastycznych Boga, Najświętszej Panny, męczenników i świę
tych, by pomóc wiernym w modlitwie i rozwijaniu pobożności. Było oczywiste dla
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wszystkich, że -  zgodnie ze stwierdzeniem św. Bazylego, przypomnianym przez 
Sobór Nicejski II -  „cześć oddawana świętym obrazom odnosi się do ich pierwowzo
rów”. Na Zachodzie św. papież Grzegorz Wielki kładł nacisk na dydaktyczny charak
ter malarstwa kościelnego, zwłaszcza gdy chodzi o ludzi nie umiejących czytać, 
którzy „patrząc na nie, mogą przynajmniej na murach znaleźć to, czego nie potrafią 
wyczytać w księgach”; podkreślał także, że kontemplowanie obrazów winno prowa
dzić do adoracji „jedynej i wszechmocnej Trójcy Przenajświętszej”. Na tym gruncie 
rozwinął się, zwłaszcza w Rzymie VIII wieku, kult obrazów przedstawiających świę
tych, który zapoczątkował bujny rozkwit twórczości artystycznej.

Ruch ikonoklastów, zrywając z autentyczną tradycją Kościoła, uważał cześć odda
waną obrazom za powrót do idolatrii. W sposób nie pozbawiony sprzeczności i dwu
znaczności zabraniali oni przedstawiania Chrystusa, jak i treści religijnych w ogóle, 
dopuszczając przy tym istnienie obrazów świeckich, zwłaszcza przedstawiających 
cesarzy przy zachowaniu oznak łączącego się z nimi uszanowania. W centrum argu
mentacji ikonoklastów znajdowały się twierdzenia o charakterze chrystologicznym. 
Czyż można, pytali, namalować taki obraz Chrystusa, który przedstawiałby Jego 
boską, a zarazem ludzką naturę, bez ich pomieszania czy rozdzielania? Z jednej 
strony bóstwo Jezusa jest czymś nieuchwytnym, niemożliwym do wyrażenia w sztu
ce, z drugiej zaś -  ukazywanie Go tylko w ludzkiej postaci oznaczałoby oddzielanie 
bóstwa Jezusa od Jego człowieczeństwa. Wybór jednej spośród tych dróg prowadził
by do dwóch przeciwstawnych sobie herezji chrystologicznych: monofizytyzmu lub 
nestorianizmu. Ten bowiem, kto pretenduje do przedstawienia Chrystusa w Jego 
boskiej naturze, musi nieuchronnie pomijać Jego człowieczeństwo, kto zaś przedsta
wia Go wyłącznie jako człowieka, ukrywa fakt, że jest On także Bogiem.

9. Dylemat nurtujący ikonoklastów daleko wykraczał poza granice możliwości 
sztuki chrześcijańskiej. Dotyczył on całej chrześcijańskiej wizji rzeczywistości Wcie
lenia, a więc stosunku pomiędzy Bogiem i światem, pomiędzy łaską i naturą, krótko 
mówiąc jjj w ogóle specyficznego charakteru „nowego przymierza”, jakie Bóg zawarł 
z ludźmi w Jezusie Chrystusie. Obrońcy kultu obrazów doskonale zdawali sobie 
sprawę z kryjącego się tutaj niebezpieczeństwa. Wybitny Patriarcha konstantynopoli
tański św. German, który padł ofiarą ataków ze strony zwolenników ikonoklazmu, 
uważał, że cała „Boża ekonomia według ciała” została tutaj poddana zakwestionowa
niu. Wszak patrząc na ludzkie oblicze Syna Bożego, będącego „obrazem Boga niewi
dzialnego” (Kol 1, 15), można dostrzec Słowo, które stało się ciałem (por. J 1, 14). 
Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata (por. J 1, 29). Dlatego sztuka może 
ukazywać ludzką twarz Chrystusa i kierować tych, którzy ją  kontemplują, ku niewy- 
słowionej tajemnicy tego Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 
Papież Hadrian pisał: „Gdy patrzymy na obraz ukazujący ciało, które Syn Boży 
zechciał przyjąć dla naszego zbawienia, Jego widzialne oblicze przyciąga nas i pro
wadzi naszą duszę ku niewidzialnemu majestatowi Boga. W ten sposób adorujemy 
i czcimy samego Odkupiciela, wysławiamy Go w duchu, albowiem napisane jest: 
„Bóg jest duchem i dlatego my w duchu naszym sławimy Jego bóstwo”.

Sobór Nicejski II uroczyście potwierdził tradycyjne rozgraniczenie pomiędzy 
„prawdziwą adoracją” (latreia), która „według naszej wiary odnosi się wyłącznie do
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boskiej natury”, a „oddawaniem czci” (timetike prosynesis), które dotyczy obrazów, 
„bowiem ten, kto pada na twarz przed obrazem, pada na twarz przed osobą (iposta- 
za), którą obraz ten wyobraża”.

Ikonografia Chrystusa wiąże się zatem z naszą wiarą w rzeczywistość Wcielenia 
i jego niewyczerpane znaczenie dla Kościoła i świata. Kościół aprobuje ten rodzaj 
sztuki, ponieważ jest przeświadczony, że Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystu
sie, rzeczywiście odkupił i uświęcił ciało oraz cały świat dostępny poznaniu zmysło
wemu, to znaczy całego człowieka obdarzonego pięcioma zmysłami, i że uczynił to 
dlatego, aby człowiek mógł „wciąż się odnawiać według obrazu Tego, który go 
stworzył” (por. Kol 3, 10).

IV

10. W ten sposób Sobór Nicejski II usankcjonował tradycję, według której „moż- 507 
na umieszczać czcigodne i święte wizerunki w postaci barwnych obrazów, mozaik
i innych, w kościołach Bożych, na naczyniach i paramentach, na ścianach i na drew
nie, w domach i na ulicach. Dotyczy to zarówno wizerunków Pana naszego i Zbawi
ciela Jezusa Chrystusa, jak i naszej Pani Niepokalanej, Najświętszej Theotókos, 
czcigodnych aniołów oraz wszystkich świętych i pobożnych ludzi”. Nauczanie Soboru 
ożywiło rozkwit sztuki kościelnej zarówno na Wschodzie, jak na Zachodzie, stając 
się natchnieniem dla dzieł o niezwykłym pięknie i głębi.

W szczególny sposób nauczanie to zostało przyjęte przez Kościół grecki i Kościo
ły słowiańskie, które opierając się na dziełach wielkich teologów sprzeciwiających 
się herezji ikonoklazmu, takich jak św. Nicefor z Konstantynopola i św. Teodor 
Studyta, uznały kult ikony jako integralną część liturgii, podobny do czci oddawanej 
Słowu.

Skoro bowiem czytanie Pisma pozwala zrozumieć żywe Słowo Boga, to widok 
ikony umożliwia tym, którzy ją  kontemplują, zbliżenie się do tajemnic zbawienia. 
„Barwne obrazy i inne wizerunki wyrażają to samo, o czym mówią księgi powstałe 
przy użyciu atramentu i papieru”.

Na Zachodzie Kościół rzymski wsławił się niestrudzonym szerzeniem kultu obra
zów, zwłaszcza w owym krytycznym momencie, w latach 825-843, gdy zarówno 
Cesarstwo Bizantyjskie, jak Cesarstwo Franków były nastawione wrogo do Soboru 
Nicejskiego II. Na Soborze Trydenckim Kościół katolicki potwierdził swoje tradycyj
ne nauczanie, występując przeciwko nowej formie ikonoklazmu, jaka się wówczas 
pojawiła. W ostatnich zaś czasach Yaticanum. II przypomniał niezmienną postawę 
Kościoła wobec zagadnienia wizerunków i sztuki sakralnej w ogóle.

11. Od kilkudziesięciu lat obserwuje się zainteresowanie teologiczną i duchową 508 
wymową wschodniej ikony. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na uduchowio
ny język sztuki prawdziwie chrześcijańskiej. Pragnę w tym miejscu przypomnieć 
moim braciom w biskupstwie, że „należy stanowczo zachować zwyczaj umieszczania
w kościołach wizerunków Świętych dla oddawania im czci przez wiernych” i trosz
czyć się o powstawanie licznych wartościowych dzieł sztuki kościelnej. Trzeba, aby
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również dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, człowiek wierzący mógł odnajdywać 
w dziełach, które ukazują całą tajemnicę, w niczym jej nie przysłaniając, pomoc dla 
swej modlitwy oraz wsparcie dla życia duchowego. Właśnie dlatego również obecnie, 
podobnie jak dawniej, źródłem inspiracji sztuki kościelnej winna być wiara.

W chrześcijańskiej koncepcji świętego wizerunku nie ma miejsca dla takiej sztuki, 
która kieruje uwagę jedynie ku jego twórcy i nie spełnia funkcji pomostu pomiędzy 
człowiekiem a rzeczywistością Boga. Każdy rodzaj sztuki sakralnej, bez względu na 
reprezentowany przez siebie styl, winien wyrażać wiarę i nadzieję Kościoła. Z trady
cji tej sztuki wynika, że artysta musi mieć świadomość swojego posłannictwa w służ
bie Kościołowi.

Autentyczna sztuka chrześcijańska to ta, która pozwala uświadomić sobie za 
pośrednictwem doznań zmysłowych, że Pan jest obecny w swoim Kościele; że wyda
rzenia składające się na historię zbawienia nadają sens i wyznaczają kierunek nasze
mu życiu; że przyobiecana nam chwała już teraz przemienia naszą egzystencję. Sztu
ka sakralna winna być niejako widzialną syntezą wszystkich wymiarów naszej wiary. 
Winna przemawiać językiem Wcielenia i przy użyciu środków materialnych przedsta
wiać Tego, który -  według pięknego określenia św. Jana Damasceńskiego -  „zechciał 
zamieszkać w materii i poprzez materię dokonać naszego zbawienia”.

Ponowne odkrywanie wartości chrześcijańskiej sztuki może być również pomocą 
w uświadomieniu sobie konieczności przeciwstawienia się depersonalizującym skut
kom oddziaływania tak wielu obrazów, które docierają do nas za pośrednictwem 
reklamy i środków przekazu, uzależniając od siebie nasze życie i powodując jego 
degradację. Sztuka chrześcijańska bowiem kieruje nasz wzrok ku niewidzialnemu 
Innemu i wprowadza w rzeczywistość świata duchowego i eschatologicznego.

509 12. Drodzy bracia, przypomnienie aktualności nauczania VII Soboru Ekumenicz
nego stanowi dla nas zachętę do wypełniania naszego najważniejszego zadania, jakim 
jest ewangelizacja. Rosnące zeświecczenie współczesnego społeczeństwa wskazuje 
na jego stopniowe oddalenie się od wartości duchowych, od tajemnicy naszego zba
wienia w Jezusie Chrystusie, od rzeczywistości świata przyszłego. Nasza prawdziwie 
autentyczna tradycja, którą w pełni dzielimy z naszymi prawosławnymi braćmi, uczy 
nas, że język piękna oddany na służbę wiary zdolny jest dotrzeć do serca człowieka 
i umożliwić mu wewnętrzne poznanie Tego, którego ośmielamy się przedstawiać na 
obrazach. Jest nim Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem: „wczoraj 
i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8 ).

Wszystkim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Rzym, u Świętego Piotra, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Damasceń
skiego, Kapłana i Doktora Kościoła, 4 grudnia 1987, w dziesiątym roku Pontyfikatu.
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List apostolski EUNTES IN MUNDUM 
z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej 

-  25 stycznia 1988 r.

Druk: A AS 80(1988), s. 935-956. Przekład: Wybór Listów Ojca Świętego 
Jana Pawła //, Kraków 1997, s. 446-464.

1  ZJEDNOCZENI W ŁASCE SAKRAMENTALNEJ

H Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28, 19; Mk 16, 15).

Kościół katolicki, od grobu świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie, pragnie 
dać wyraz najgłębszej wdzięczności dla Trójjedynego Boga za to, że powyższe słowa 
Zbawiciela znalazły swoje wypełnienie przed tysiącem lat nad brzegami Dniepru, 
w Kijowie, stolicy Rusi, gdy jej mieszkańcy -  śladami księżnej Olgi i księcia Wło
dzimierza -  przez Sakrament Chrztu zostali „wszczepieni” w Chrystusa.

Za przykładem mojego czcigodnego Poprzednika Piusa XII, który uroczyście 
obchódził 950 rocznicę Chrztu Rusi1, pragnę tym Listem dać wyraz uwielbienia 
i wdzięczności dla nieogarnionego Boga, dla Ojca, Syna i Ducha Świętego, za wez
wanie do wiary i łaski synów i córek wielu ludów i narodów, które swoje chrześci
jańskie dziedzictwo wywodzą z Chrztu przyjętego w Kijowie. Należą oni przede 
wszystkim do narodów: rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego we wschodniej 
części kontynentu europejskiego. Przez posługę Kościoła, który w Chrzcie kijowskim 
znajduje swój początek, dziedzictwo to sięgnęło poza Ural, do wielu ludów północnej 
Azji aż po wybrzeża Pacyfiku i dalej. Zaprawdę, „aż po krańce ziemi rozszedł się 
głos ich” (por. Ps 19 [18], 5; Rz 10, 18).

Dziękując Duchowi Pięćdziesiątnicy za takie rozprzestrzenienie chrześcijańskiego 
dziedzictwa, poczynając od Roku Pańskiego 988, pragniemy przede wszystkim skupić 
się na zbawczej tajemnicy samego Chrztu. Jest to -  jak uczy sam Chrystus Pan -  
sakrament odrodzenia „z wody i z Ducha Świętego” (J 3, 5), który wprowadza czło
wieka jako przybranego syna Bożego do wiecznego Królestwa. Św. Paweł pisze
o „zanurzeniu w śmierci” Odkupiciela, ażeby wraz z nim „zmartwychwstać” do 
nowego życia w Bogu (por. Rz 6 , 4). Tak więc wschodnie ludy słowiańskie zamiesz
kujące wielkie księstwo Rusi Kijowskiej, zstępując do wody Chrztu świętego zawie
rzyły -  gdy nadeszła dla nich pełnia czasu (por. Ga 4, 4) -  zbawczemu planowi 
Boga. Dotarła do nich wieść o „wielkich dziełach Bożych” i podobnie jak kiedyś w 
Jerozolimie, nadeszła dla nich Pięćdziesiątnica (por. Dz 2, 37-39). Zanurzając się w 
wodzie Chrztu, doznają „obmycia odradzającego” (por. Tt 3, 5).

1 Por. Lisi do Kard. Eugeniusza Tisserant, Sekretarza Świętej Kongregacji dla Kościoła Wschodniego 
(12 maja 1939): AAS 31 (1939), s. 258-259.
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Jakże wymowna jest starożytna modlitwa przy poświęceniu wody chrzcielnej 
w rycie bizantyńskim, którą teologia wschodnia z upodobaniem utożsamia z wodami 
Jordanu, do których wszedł Odkupiciel człowieka, zgodnie z praktyką mieszkańców 
Judei i Jerozolimy (por. Mk 1, 5): „Daj jej | | |  błogosławieństwo Jordanowe; uczyń 
ją  źródłem niezniszczalności, darem świętości, daj jej moc odpuszczania grzechów 
[...] Ty, Panie wszechmocny, spraw, by stała się wodą odkupienia, wodą uświęcenia; 
aby stała się oczyszczeniem ciała i ducha, uwolnieniem z kajdan, odpuszczeniem 
win, oświeceniem dusz, obmyciem odradzającym, odnowieniem ducha, łaską przybra
nia za synów, szatą niezniszczalności, źródłem życia [...] Bądź, o Panie, obecny w 
tej wodzie i przemień każdego, kto w niej będzie ochrzczony, by odrzucił starego 
człowieka i przyoblókł się w nowego, który odnawia się na obraz swojego Stworzy
ciela; ażeby umierając w Chrzcie, na podobieństwo śmierci Chrystusa, stał się uczest
nikiem Jego zmartwychwstania, i by zachowując dar Twojego Świętego Ducha [...] 
otrzymał nagrodę powołania do nieba i został zaliczony w poczet pierworodnych, 
których imiona zapisane są w niebie”2.

Ci, którzy byli daleko, znaleźli się, poprzez Chrzest, wewnątrz tego życiodajnego 
obiegu, w którym Przenajświętsza Trójca -  Ojciec, Syn i Duch Święty -  udziela się 
człowiekowi i stwarza w nim serce nowe, uwolnione od grzechu i zdolne do synow
skiego posłuszeństwa wobec odwiecznego planu miłości. Równocześnie ludy te 
i poszczególni ludzie weszli w obręb wielkiej rodziny Kościoła, w której mogą spra
wować świętą Eucharystię, słuchać słowa Bożego i dawać mu świadectwo, żyć w 
braterskiej miłości i uczestniczyć we wzajemnej wymianie duchowych dóbr. Wyrażał 
to symbolicznie starodawny obrzęd Chrztu świętego, gdy nowo ochrzczeni, odziani 
w białe szaty, udawali się w procesji z Baptysterium do wspólnoty wiernych zgroma
dzonych w katedrze. Procesja ta była zarazem „liturgicznym introitem” i symbolem 
ich wejścia do wspólnoty eucharystycznej Kościoła, Chrystusowego Ciała3.

511 2. W takim duchu i z takimi uczuciami pragniemy uczestniczyć w uroczystościach
i radościach związanych z Tysiącleciem Chrztu Rusi Kijowskiej. Myślimy o nim w 
kategoriach Chrystusowego Kościoła, w duchu wiary. Było to wydarzenie ogromnej 
wagi. Słowa Pana u Jeremiasza: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też 
zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3), znalazły pełną realizację w stosunku 
do nowych ludów i nowych ziem. Ruś Kijowska weszła w środowisko zbawienia 
i stała się nim. Jej Chrzest zapoczątkował nową falę świętości. Stał się faktem misyj
nym Kościoła, nowym ważnym etapem w rozwoju chrześcijaństwa: cały Kościół 
katolicki kieruje ku niemu swój wzrok i uczestniczy duchowo w radości dziedziców 
tego Chrztu.

2 Modlitwa przy poświęceniu wody chrzcielnej, której najstarsze świadectwo znajduje się w Kod. Wat. 
Barberini gr. 336, s. 201. Zob. również Trebnik (wyd. synodalne, Moskwa 1906, druga część, fol. 209v- 
220; por. fol. 216), uroczyste poświęcenie wody chrzcielnej w dniu Epifanii.

3 Por. Tipico della Grandę Chiesa, wyd. J. Mateos, w (Orientalia Christiana Analecta 116), Roma 
1963, s. 86-88. Nie mniejszy był splendor obrzędu Chrztu w Rzymie, jak można zobaczyć w Ordines 
Romani z wczesnego średniowiecza.
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Dzięki czynimy Bogu miłosiernemu, Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, 
Bogu żywemu, Bogu ojców naszych, Ojcu Jezusa Chrystusa i samemu Chrystusowi, 
który w Sakramencie Chrztu świętego daje duchowi ludzkiemu Ducha Świętego. 
Dziękujemy Bogu za Jego zbawczy plan miłości, dziękujemy za posłuszeństwo lu
dów, narodów, ziem i kontynentów wobec tego planu. Posłuszeństwo to miało oczy
wiście swoje uwarunkowania historyczne, geograficzne, ludzkie. Do uczonych należy 
badanie i pogłębianie wszystkich aspektów: politycznych, społecznych, kulturowych 
i ekonomicznych przyjęcia chrześcijańskiej wiary. Owszem, wiemy i podkreślamy, 
że przyjęcie Chrystusa przez wiarę i dojrzałe przeżywanie Jego obecności we wspól
nocie i indywidualnym życiu każdego człowieka, przynosi owoce we wszystkich 
dziedzinach ludzkiego bytowania. Życiodajna bowiem więź z Chrystusem nie jest 
dodatkiem do życia ani upiększeniem, lecz jest jego ostateczną prawdą. Każdy czło
wiek przez sam fakt bycia człowiekiem jest powołany do uczestnictwa w owocach 
Odkupienia, w życiu samego Chrystusa.

Z najwyższą czcią pochylamy się nad tą tajemnicą po tysiącu lat, rozważając jej 
głębię i moc, naprzód w tych, którzy sami byli „protagonistami” Chrztu Rusi, a z ko
lei w każdym i we wszystkich, którzy poszli ich śladem, przyjmując w Chrzcie uświę
cającą moc Parakleta.

II. „GDY NADESZŁA PEŁNIA CZASU”

3. „Gdy [...] nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z nie
wiasty” (Ga 4, 4).

Pełnia czasu przychodzi od Boga, ale przygotowują ją  ludzie i przychodzi dla 
ludzi przez ludzi. Dotyczy to „pełni czasu” w ogólnej ekonomii zbawienia, która ma 
swoje uwarunkowania ludzkie i swoje konkretne dzieje. Ale jest to ważne także w 
odniesieniu do momentu wejścia poszczególnych ludów do portu zbawczej wiary: do 
ich „pełni czasu”. Taką historię ma także Tysiąclecie Chrztu i nawrócenia Rusi. 
Proces chrystianizacji poszczególnych ludów i narodów jest zjawiskiem złożonym 
i wymagającym długiego czasu. Na terenach Rusi został on przygotowany przez 
próby ewangelizacji podejmowane w IX wieku ze strony Kościoła Konstantynopoli
tańskiego4. Następnie w ciągu X wieku wiara chrześcijańska zaczęła tam przenikać 
dzięki misjonarzom przybywającym nie tylko z Bizancjum, ale również sąsiednich 
ziem Słowian zachodnich -  którzy sprawowali liturgię w języku słowiańskim według 
obrządku ustanowionego przez świętych Cyryla i Metodego -  a także z łacińskiego 
Zachodu. Jak świadczy starożytna kronika, zwana Kroniką Nestora (Powiest* wrie- 
miennych let)y w 944 roku istniał w Kijowie chrześcijański kościół poświęcony pro
rokowi Eliaszowi5. W tym to środowisku, już przygotowanym, księżna Olga przyjęła

4 Por. list, w którym Patriarcha Focjusz w 867 r. ogłasza, że ludność zwana Rhos przyjęła Biskupa: 
Ep. I, 13: PG 102, 736-737; por. też Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople I, II (Les 
regestes de 715 a 1043) staraniem V. Grumel, Paris 1936, n. 481, s. 88-89.

5 Powiesi* wriemiennych let, wyd. D. C. Lichaczew, Moskwa-Leningrad 1950, s. 235 nn. (Tłum. na
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publicznie Chrzest święty około roku 955 i pozostała przez całe swoje życie wierna 
jego przyrzeczeniom. Do niej to w czasie wizyty w Konstantynopolu w 957 roku 
patriarcha Polyeuktos miał skierować pozdrowienie w pewnym sensie prorocze: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami ruskimi, gdyż umiłowałaś światło i odrzu
ciłaś ciemności. Dlatego błogosławić cię będą synowie ruscy, aż do ostatniego poko
lenia”6. Nie było jednak dane Oldze widzieć swojego syna Światosława chrześcijani
nem. Jej dziedzictwo duchowe podjął dopiero wnuk Włodzimierz, protagonista Chrztu 
w 988 roku, który przyjął wiarę chrześcijańską i przyczynił się do trwałego i osta
tecznego nawrócenia mieszkańców Rusi. Sam Włodzimierz i ci, którzy się nawracali, 
odczuwali piękno liturgii i życia religijnego Kościoła w Konstantynopolu7. Nowy 
Kościół na Rusi czerpał z Konstantynopola całe dziedzictwo chrześcijańskiego 
Wschodu i wszystkie właściwe mu bogactwa w dziedzinie teologii, liturgii, ducho
wości, życia kościelnego i sztuki.

Bizantyński charakter tego dziedzictwa został jednak od początku przeniesiony 
w nowy wymiar: język i kultura słowiańska stały się nowym kontekstem dla tego, co 
dotąd znajdowało swój wyraz bizantyński w stolicy Wschodniego Cesarstwa, a także 
na całym obszarze związanym z nim przez wieki. Do Słowian wschodnich słowo 
Boże i łaska z nim związana dotarły w ujęciu geograficznie i kulturowo bliższym. 
Słowianie ci, przyjmując słowo z całym posłuszeństwem wiary, pragnęli równocześ
nie wyrazić je zgodnie z własnym sposobem myślenia i we własnym języku. I tak 
dokonała się owa szczególna „inkulturacja słowiańska” Ewangelii i chrześcijaństwa, 
nawiązująca do wielkiego dzieła świętych Cyryla i Metodego, którzy na Wielkie 
Morawy, a poprzez swoich uczniów ludom Półwyspu Bałkańskiego przynieśli z Kon
stantynopola chrześcijaństwo w wersji słowiańskiej.

Święty Włodzimierz i mieszkańcy Rusi Kijowskiej przyjęli Chrzest z Konstanty
nopola, z największego centrum chrześcijańskiego Wschodu, i dzięki temu młody 
Kościół wszedł w obręb ogromnego dziedzictwa bizantyńskiego, dziedzictwa wiary, 
życia kościelnego, kultury. Dziedzictwo to stało się zaraz dostępne szerokim rzeszom 
Słowian wschodnich i mogło zostać łatwiej zasymilowane, gdyż od samego początku 
dzieło świętych Braci z Salonik (starożytnej Tesaloniki) sprzyjało jego przekazywa
niu. Pismo i księgi liturgiczne dotarły z religijnych ośrodków kultury słowiańskiej, 
które przyjęły język przez nich wprowadzony do liturgii.

Włodzimierz, dzięki mądrości, intuicji, trosce o dobro Kościoła i ludu, w miejsce 
języka greckiego w liturgii przyjął język paleosłowiański „czyniąc zeń skuteczne 
narzędzie przybliżenia prawd Bożych ludom mówiącym tym językiem”8. Jak to zo
stało ukazane w Encyklice Slavorum Apostoli9, święci Cyryl i Metody, chociaż świa
domi wyższości kulturowej i teologicznej dziedzictwa grecko-bizantyńskiego, które

jęz. polski pt. Powieść minionych lat, Wrocław 1968).
6 Por. Filaret Gumilewskij, Żywoty Świętych, m. lipiec, Petersburg 1900, s. 106 (w j. rosyjskim).
7 Zob. opowiadanie w: Powiest’ wriemiennych let, cyt. wyżej.
8 Enc. S p i l i  Apostoli, 12: AAS 77 (1985), s. 793.
9 Por. tamże, 11-13: AAS 77 (1985), s. 791-796.
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przynosili z sobą, mieli jednak odwagę -  dla dobra ludów słowiańskich -  posłużyć 
się innym językiem i inną także kulturą w głoszeniu wiary.

W ten sposób język paleosłowiański posłużył w Chrzcie Rusi jako ważne narzę
dzie najpierw ewangelizacji, a potem oryginalnego rozwoju przyszłego dziedzictwa 
kulturowego tych ludów, rozwoju, który stał się w wielu dziedzinach bogactwem 
całego życia i ogólnoludzkiej kultury.

Trzeba bowiem w wierności historycznej prawdzie podkreślić z całym naciskiem, 
że według koncepcji świętych Braci z Tesaloniki, za pomocą języka słowiańskiego 
został wprowadzony na Ruś styl Kościoła Bizantyńskiego, pozostającego wówczas 
jeszcze w pełnej jedności z Rzymem. A tradycja ta została następnie w sposób orygi
nalny i może niepowtarzalny rozwinięta w oparciu o rodzimą kulturę, a także dzięki 
kontaktom z sąsiadami zachodnimi.

4. Pełnia czasu dla Chrztu Rusi nadeszła więc pod koniec pierwszego tysiąclecia, 
gdy Kościół był niepodzielony. Za ten fakt, który jest dziś przedmiotem pragnienia 
i nadziei, winniśmy wspólnie dziękować Bogu. Zechciał On, by Kościół-Matka, 
trwający jeszcze w widzialnej jedności, bogaty w narody i ludy, w momencie misyj
nego rozkwitu na Zachodzie i na Wschodzie przyjął na swoje łono tę nową Córkę 
zrodzoną nad brzegami Dniepru. Istniał Kościół Wschodni i Kościół Zachodni, każdy 
rozwijał się zgodnie z własnymi tradycjami teologicznymi, dyscyplinarnymi, litur
gicznymi. Zachodziły między nimi znaczne różnice, ale Wschód i Zachód, Rzym 
i Konstantynopol trwały w pełnej komunii i utrzymywały wzajemne stosunki. Ten to 
właśnie niepodzielony Kościół na Wschodzie i Zachodzie przyjął i wspierał Kościół 
Kijowski. Już księżna Olga prosiła cesarza Ottona I o biskupa, „który by ukazywał 
im drogę prawdy”. Był to zakonnik Adalbert z Trewiru, który rzeczywiście udał się 
w 961 roku do Kijowa, gdzie jednak nie mógł wypełnić swojej misji z powodu 
pogańskiej opozycji10. Książę Włodzimierz świadomy tej jedności Kościoła i Euro
py podtrzymywał kontakty nie tylko z Konstantynopolem, ale także z Zachodem, 
z Rzymem, którego Biskup był uznany za tego, kto przewodniczy komunii całego 
Kościoła. Według Kroniki Nikona miały miejsce poselstwa między Włodzimierzem 
i Papieżami tego okresu: Janem XV (który miał mu ofiarować właśnie w 988 roku, 
roku przyjęcia Chrztu, relikwie św. Klemensa papieża, co było wyraźnym odniesie
niem do misji świętych Cyryla i Metodego, którzy relikwie te przywieźli z Chersone- 
zu do Rzymu) i Sylwestrem II11. Trzeba też wspomnieć Brunona z Kwerfurtu, któ
ry wysłany na misje przez papieża Sylwestra II jako archiepiscopus gentium, odwie
dził około 1007 roku Włodzimierza, cieszącego się tytułem rex Russorum12. Następ
nie także papież św. Grzegorz VII ofiarował tytuł królewski książętom Kijowa 
w swoim liście z 17 kwietnia 1075 r., wysłanym Demetriuszowi (Izjasławowi) „regi

10 Wiadomość podają niektóre źródła niemieckie, jak: Lamperti Monachi Hersfeldensis opera, wyd. 
O. Holder-Egger, 1894, s. 38.

11 Por. Nikonowskaja Letopis ad 6494, [w:] Połnoie sobranie russkich letopisej, IX, St. Petersburg 
1862, s. 57.

12 Por. Petri Damiani Vita beati Romualdi, c. XXVII: PL 144, 978, (wyd. krytyczne G. Tabacco, 
w: Fonti per la storia d' Italia, 94, Roma 1957, s. 58).
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Ruscorum et reginae uxori eius”, którzy wysłali wcześniej swojego syna Jaropełka 
jako pielgrzyma ad limina Apostolorum, oddając księstwo pod opiekę św. Piotra13. 
Ten fakt uznania przez Biskupa Rzymu suwerenności Włodzimierzowego księstwa 
zasługuje na podkreślenie. Dzięki przyjęciu Chrztu w 988 roku, Włodzimierz stwo
rzył trwałe podstawy dla konsolidacji także politycznej swojego państwa oraz dla 
jego rozwoju i integracji ludów zamieszkujących w jego ówczesnych i późniejszych 
granicach. Ta profetyczna decyzja wejścia do Kościoła i wprowadzenie swojego 
księstwa w krąg narodów chrześcijańskich, przyniosło mu chwalebny tytuł Świętego 
i Ojca narodów, które z tego księstwa się wywodzą.

W ten sposób Kijów stał się z chwilą przyjęcia Chrztu szczególnym terenem 
spotkania się różnych kultur i przenikania religijnego także z Zachodu, o czym 
świadczy kult niektórych Świętych czczonych w Kościele łacińskim. A z czasem stał 
się ważnym ośrodkiem życia kościelnego i promieniowania misyjnego o bardzo 
szerokim zasięgu: na zachód aż po Karpaty, od południowych brzegów Dniepru aż 
po Nowogród i od północnych brzegów Wołgi -  jak to już zostało powiedziane -  
aż po brzegi Oceanu Spokojnego i dalej jeszcze. Krótko mówiąc, poprzez nowy 
ośrodek kościelnego życia, jakim stał się Kijów po przyjęciu Chrztu, Ewangelia 
i łaska wiary dotarły do tych ludów i ziem, które dzisiaj powiązane są z Patriarcha
tem moskiewskim, gdy chodzi o Kościół prawosławny oraz z katolickim Kościołem 
Ukraińskim, który pełną komunię z Rzymską Stolicą odnowił w Unii Brzeskiej.

I I  WIARA I KULTURA

514 5 . Chrzest Kijowskiej Rusi oznacza więc początek długiego dziejowego procesu,
w obrębie którego rozwija się i rozprzestrzenia zupełnie oryginalny, bizantyńsko-
-słowiański profil chrześcijaństwa, zarówno w życiu Kościoła, jak też w życiu społe
czeństw i narodów, które w tym profilu odnajdują przez wieki i dziś także podstawę 
swojej duchowej tożsamości.

A potem, w ciągu dziejów, gdy niejednokrotnie burzliwe fakty historyczne godziły 
w nią dotkliwie, właśnie Chrzest i chrześcijańska kultura -  ta przejęta od Kościoła 
powszechnego i rozwinięta w oparciu o własne wrodzone bogactwa ducha -  stały się 
siłami decydującymi o jej przetrwaniu.

Włodzimierz przyjął Chrzest otwierając się -  razem ze swoim ludem -  na zbaw
czą moc Chrystusa, zgodnie ze słowami Piotra zanotowanymi w Dziejach Apostol
skich: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (4,12). Przyjmując zaś 
to imię, które jest „ponad wszelkie imię” i zapraszając misjonarzy Kościoła, by imię 
to zaszczepili w sercu Słowian zamieszkujących Ruś Kijowską, „aby wszelki język 
wyznał, że Jezus jest Panem -  ku chwale Boga Ojca” (por. Flp 2, 9. 11), widział

13 Por. Gregorii VII registrum, II. 74, wyd. E. Caspar, [w:] Epistuale selectae in usum scholarum ex
Monumentis Germaniae Historicis separatim editae, t. II, przedruk 1955, s. 236-237.
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w nim również decydujący czynnik ludzkiego postępu i humanizmu, tak ważnego dla 
bytu i rozwoju każdego narodu i państwa. Dlatego nawiązał do decyzji swojej babki, 
świętej Olgi i nadał jej dziełu ostateczny kształt i trwanie.

Chrzest Włodzimierza Wielkiego, a następnie podległego mu kraju, miał doniosłe 
znaczenie dla całego duchowego rozwoju tej części Europy i Kościoła, oraz dla całej
kultury i cywilizacji bizantyńsko-słowiańskiej.

Przyjęcie Ewangelii nie było tu równoznaczne tylko z wprowadzeniem nowego 
i cennego elementu w strukturę określonej kultury. Było raczej podobne do nasienia, 
które wschodzi i rozwija się na nowej glebie, w którą zostało wrzucone, przekształ
cając ją  w miarę swojego rozwoju i niejako uzdalniając do rodzenia nowych owoców. 
Taka jest dynamika Królestwa niebieskiego. Podobne jest ono „do ziarnka gorczycy, 
które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, 
lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki 
przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach” (Mt 13, 31-32).

Tak więc dziedzictwo duchowe Kościoła bizantyńskiego, wprowadzone na Ruś 
Kijowską za pomocą języka słowiańskiego, który stał się językiem liturgicznym, 
zostało w oparciu o lokalny dorobek kulturalny i dzięki kontaktom z ościennymi 
krajami chrześcijańskimi ubogacone i dostosowane stopniowo do potrzeb i mentalnoś
ci ludów zamieszkujących wielkie księstwo.

6 . Zastosowanie języka słowiańskiego jako narzędzia przekazu Chrystusowego 
orędzia i wzajemnej komunikacji wpłynęło pozytywnie na jego upowszechnienie 
i rozwój. Dzięki temu doznał on przekształcenia od wewnątrz i nobilitacji. Stał się 
także językiem literackim, a więc jednym z najważniejszych zjawisk i czynników 
kulturowych, które decydują o narodzie, jego identyczności i duchowej mocy. Proces 
ten okazał się na terenie Rusi Kijowskiej najbardziej trwały i przyniósł obfite owoce. 
Chrześcijaństwo w takiej formie wyszło naprzeciw dążeniom ludzi do prawdy, do 
wiedzy, do samodzielnego rozwoju w oparciu o ewangeliczne natchnienie i dyna
mizm Objawienia.

Dzięki dziedzictwu cyrylo-metodiańskiemu doszło tu do spotkania Wschodu 
i Zachodu, wartości odziedziczonych i nowych. Elementy chrześcijańskiego dziedzic
twa przeniknęły do życia i kultury tych narodów. Stały się źródłem natchnienia 
twórczości literackiej, filozoficznej, teologicznej i artystycznej, stwarzając zupełnie 
oryginalną „wersję” kultury europejskiej, a zarazem ogólnoludzkiej. Nieustanny po
dziw -  także i w naszych czasach -  budzi na świecie uniwersalny wymiar jednost
kowych spraw poszczególnych ludzi i społeczeństw przedstawiony przez literaturę 
i sztukę tych narodów. Wymiar, który rodzi się i wyrasta z chrześcijańskiej koncepcji 
życia, w niej znajduje stały punkt odniesienia w myśleniu i mówieniu o człowieku, 
jego sprawach i losie.

Do tego wspólnego dorobku i wspólnego dobra Słowianie wschodni wnieśli 
w ciągu wieków własny i oryginalny wkład, zwłaszcza gdy chodzi o życie duchowe 
i pobożność właściwą tym ludom. Wkład ten jest przedmiotem szacunku i miłości, 
jaką Kościół rzymski żywi dla bogatej spuścizny chrześcijańskiego Wschodu. Wy
pracowali oni właściwą im historię, duchowość, tradycje liturgiczne, własne zwyczaje 
dyscypliny kościelnej, zgodne z tradycją Kościołów wschodnich, a także pewne
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formy refleksji teologicznej nad prawdą objawioną, odmienne nieraz od tych, które 
były w użyciu na Zachodzie, a zarazem w stosunku do nich komplementarne.

516 7. Daje temu wyraz Sobór Watykański II. Dekret o ekumenizmie stwierdza mię
dzy innymi: „nie można pominąć faktu, że Kościoły wschodnie od samego powstania 
posiadają skarb, z którego wiele zapożyczył Kościół zachodni w zakresie liturgii, 
duchowej tradycji i porządku prawnego”14. Jakże obfity materiał do refleksji znaj
dujemy w dalszych słowach Dekretu, które mówią o bogactwie liturgii i duchowej 
tradycji Kościoła wschodniego: „Powszechnie również wiadomo, z jakim przywiąza
niem chrześcijanie wschodni sprawują liturgiczne obrzędy, przede wszystkim obrzęd 
eucharystyczny, źródło życia Kościoła i zadatek przyszłej chwały; przez niego wierni 
złączeni z biskupem, mający dostęp do Boga Ojca przez Syna, Słowo Wcielone, 
umęczone i uwielbione, oraz w szczodrobliwości Ducha Świętego dostępują zjedno
czenia z Przenajświętszą Trójcą, stawszy się „uczestnikami Bożej natury” (2 P 1, 4). 
Dlatego przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych Kościołach 
buduje się i rozrasta Kościół Boży, a przez koncelebrację przejawia się ich wspólnota
(communio)”15.

Tradycje zaś teologiczne chrześcijan wschodnich są „znakomicie zakorzenione 
w Piśmie św. [...] wspiera je i uwydatnia liturgia, a zasila żywa tradycja apostolska 
oraz pisma Ojców wschodnich i autorów ascetycznych. [...] zmierzają one do właści
wego unormowania życia, a nawet do pełnej kontemplacji prawdy chrześcijań- 
skiej”16.

Duchowość Słowian wschodnich, która jest szczególnym świadectwem owocności 
spotkania się ducha ludzkiego z tajemnicami chrześcijańskimi, nie przestaje wywierać 
zbawiennego wpływu na świadomość całego Kościoła. Szczególnie godny podkreśle
nia jest rys pasyjny ich wiary, wrażliwość na tajemnicę cierpienia w powiązaniu 
z odkupieńczą skutecznością Krzyża. Być może, że u podstaw tej duchowości znajdu
je się także w jakiś sposób pamięć o niewinnej śmierci Borysa i Gleba, synów Wło
dzimierza, zadanej im przez brata, Światopełka17.

Duchowość ta znajduje może swój najpełniejszy wyraz w czci oddawanej „naj
słodszemu” (sładcajśi) Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi w tajemnicy Jego cier
pienia, „kenozy”, która stała się Jego udziałem we Wcieleniu i krzyżowej śmierci 
(por. Flp 2, 5-8). Równocześnie jednak napełnia się w liturgii światłem Chrystusa 
zmartwychwstałego, które rozbłysło już w pewnej mierze w jasności Przemienienia 
na górze Tabor, objawiło się w pełni w chwale dnia zmartwychwstania (woskresenie) 
i ukazane zostało światu przez Ducha Świętego, który zstąpił na Apostołów w posta
ci ognistych języków w dniu Pięćdziesiątnicy. Staje się ono nieustannie udziałem 
ludzi przyjmujących Chrzest. Jakże nie wspomnieć w tym kontekście chrześcijan, 
którzy żyli i żyją na tych ziemiach, znajdując w ciągu tych dziesięciu wieków -

14 Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14.
15 Tamże, 15.
16 Tamże, 17.
17 Por. Acta Sanctorum, Septembris 2, Yenezia 1756, s. 633-644.
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w zbawczej śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu -  siłę i oparcie w dawaniu 
świadectwa wierności Ewangelii nie tylko swoim codziennym chrześcijańskim ży
ciem, ale także cierpieniem przyjmowanym odważnie, nierzadko aż do przelania 
krwi. Ta forma „kenozy” Chrystusa w ujęciu Kościoła Kijowskiego wycisnęła się 
głęboko w sercu Słowian wschodnich, była i jest dla nich mocną podporą w czasie 
przeciwieństw jawiących się na ich drodze.

8 . W dziele umacniania Kościoła i „inkulturacji” chrześcijaństwa wśród Słowian 
wschodnich -  podobnie zresztą jak w całym Kościele wschodnim -  nieoceniony był 
wpływ życia monastycznego. Kijów odznaczył się stosunkowo wcześnie słynną „Ław
rą Pieczerską”, założoną przez świętych Antoniego ( t  1073) i Teodozjusza (fl074).

Nie jest więc dziełem przypadku, że mnich, zwłaszcza tak zwany „starzec”, był 
duchowym kierownikiem zarówno wielkich pisarzy rosyjskich, jak i ubogich chło
pów. Klasztory stały się ośrodkami życia liturgicznego, duchowego, społecznego, 
a nawet gospodarczego. Władcy zwracali się do mnichów jako do doradców, sę
dziów, dyplomatów i nauczycieli.

Słowa: „kult” i „kultura” posiadają ten sam rdzeń. Kult chrześcijański spowodo
wał także wśród Słowian wschodnich ogromny rozwój kultury we wszystkich jej 
odmianach.

Sztuka religijna została przeniknięta głęboką duchowością i subtelnym natchnie
niem mistycznym. Kto dziś na świecie nie zna słynnych ikon czczonych w Kościo
łach wschodnich? Wspaniałych katedr św. Zofii w Kijowie i Nowogrodzie pochodzą
cych z XI wieku, kościołów i klasztorów tak charakterystycznych dla pejzażu tych 
ziem? Kijowska literatura jest w ogromnej większości religijna. Nowe hymny i pieśni 
kościelne są jakby emanacją rodzimych form muzycznej tradycji. Nie zapominajmy 
też, że pierwsze szkoły na Rusi powstały właśnie w XI wieku. A wszystko to, 
wspomniane w największym skrócie, stanowi nieprzemijające świadectwo niezwykłe
go rozkwitu religijnego i kulturowego, jaki zrodził się z Chrztu Rusi Kijowskiej.

Jak bardzo trafne są z tego punktu widzenia słowa II Soboru Watykańskiego: 
„Kościół [...] nie przynosi żadnego uszczerbku dobru doczesnemu jakiegokolwiek 
narodu, lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja sobie uzdolnienia i zasoby oraz obycza
je narodów, o ile są dobre, a przyjmując oczyszcza je, umacnia i podnosi”18.

IV. KU PEŁNEJ JEDNOŚCI

9. Chrzest Rusi dokonał się -  jak to już zostało podkreślone -  w czasie, kiedy 
rozwinęły się już dwie „ wersje” chrześcijaństwa: wschodnia, złączona z Bizancjum, 
i zachodnia, złączona z Rzymem, ale Kościół pozostawał jeden i niepodzielony. 
W nas, którzy obchodzimy Tysiąclecie Chrztu przyjętego przez wschodnie ludy sło
wiańskie w Kijowie, fakt ten budzi jeszcze większe pragnienie pełnej komunii 
w Chrystusie tych dwóch siostrzanych Kościołów i przynagla do podejmowania no-

18 Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 13.
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wych poszukiwań i czynienia nowych kroków w tym kierunku. Rocznica ta jest nie 
tylko historycznym wspomnieniem i okazją do wielorakich opracowań naukowych 
i podsumowań, ale przede wszystkim zwraca naszą pasterską i ekumeniczną wrażli
wość od przeszłości ku przyszłości, umacnia tęsknotę za jednością i czyni intensyw
niejszą naszą modlitwę.

Owszem, oba Kościoły, katolicki i prawosławny, zdecydowane dziś bardziej niż 
kiedykolwiek do odnalezienia, pomimo trudności zrodzonych z wiekowych nieporozu
mień, komunii wokół stołu eucharystycznego, patrzą w dobie tego Milenium ze 
szczególną uwagą i nadzieją na wszystkich duchowych synów i córki św. Włodzi
mierza.

Z drugiej strony, stopniowy powrót do harmonii między Rzymem i Konstantyno
polem, razem z odnośnymi Kościołami, które pozostają w pełnej komunii z tymi 
ośrodkami -  a jakże nie wspomnieć tu o wielorakich spotkaniach obu Kościołów, 
spotkaniach tak bardzo obiecujących dzięki intensywnej wymianie duchowych dóbr 
ubogaconych odmiennymi i płodnymi tradycjami -  może wywierać zwłaszcza teraz 
tylko pozytywny wpływ na prawosławnych i katolickich dziedziców Chrztu kijow
skiego. A może nawet pamięć o tym wydarzeniu, które zrodziło ich do nowego życia 
w Duchu Świętym, przyspieszy p  za łaską Boga -  godzinę pojednania, godzinę ich 
„pocałunku pokoju”, przekazanego wzajemnie jako owoc dojrzałej decyzji zrodzonej 
w wolności i dobrej woli z tego pierwotnego ducha, jaki ożywiał niepodzielony 
Kościół, naznaczony chrześcijańskim geniuszem świętych Cyryla i Metodego. Jakim 
dobrem byłoby dla całego Ludu Bożego, gdyby prawosławni i katoliccy dziedzice 
Chrztu kijowskiego poruszeni odnowioną świadomością pierwotnej komunii, umieli 
podjąć jej wyzwanie i wypowiedzieć wobec chrześcijan naszych czasów orędzie 
ekumeniczne, jakie z niej promieniuje, pobudzając ich w ten sposób do przyspiesze
nia kroków ku pełnej jedności, której pragnie Chrystus! Wywarłoby to ponadto zba
wienny wpływ na proces odprężenia w życiu społecznym, który budzi wielkie na
dzieje u ludzi działających na rzecz pokojowego współżycia w świecie.

10. Wymiar uniwersalny i partykularny stanowią dwa podstawowe źródła w życiu 
Kościoła: jedność i różnorodność, tradycja oraz nowe czasy, stare ziemie chrześcijań
skie i nowe ludy przychodzące do wiary. Kościół potrafił być jeden i zarazem zróż
nicowany. Przyjmując jedność za naczelną zasadę (por. J 17, 21 n.), był on faktycz
nie pluralistyczny, odmienny w poszczególnych częściach świata. Odnosi się to 
zwłaszcza do Kościoła Zachodniego i Wschodniego, zanim rozpoczęło się wzajemne 
stopniowe oddalanie. O tym okresie mówi Sobór Watykański II: „Kościoły Wschodu 
i Zachodu przez szereg wieków kroczyły swą własną drogą, złączone jednak wspól
notą wiary i życia sakramentalnego, a jeśli wyłaniały się nieporozumienia między 
nimi co do wiary czy karności kościelnej (disciplina), miarkowała je Stolica Rzym
ska za obopólną zgodą”19.

19 Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14
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A nawet gdy pełna komunia została zerwana, oba Kościoły zachowały zasadniczo 
integralny depozyt wiary apostolskiej. Powszechność i różnorodność nie przestawały, 
pomimo istniejącego napięcia, wymieniać między sobą bezcennych darów.

Świadomy tego Sobór Watykański II otworzył w dziedzinie ekumenicznej nowy 
etap, który nie przestaje przynosić obiecujących owoców. Przytaczany już wielokrot
nie soborowy Dekret o ekumenizmie stanowi wyraz szacunku i miłości, jaką Kościół 
katolicki żywi dla bogatego dziedzictwa chrześcijańskiego Wschodu, podkreślając 
jego oryginalność i różnorodność, a zarazem prawomocność. Między innymi stwier
dza: „Kościoły Wschodu już od samego początku kierowały się własnymi normami, 
ustalonymi przez Ojców świętych i Sobory, także powszechne. Jeżeli więc pewna 
różnorodność w obyczajach i zwyczajach wcale nie stoi na przeszkodzie jedności 
Kościoła, ale przydaje mu blasku i wiele wnosi do spełnienia jego posłannictwa [...] 
Sobór święty dla uniknięcia wszelkich wątpliwości oznajmia, że Kościoły Wschodu, 
pomne na nieodzowną jedność całego Kościoła, mają możność kierowania się włas
nymi normami (disciplina)f jako bardziej zgodnymi z charakterem swoich wiernych 
i bardziej przydatnymi dla dobra ich dusz”20.

Z Dekretu wynika jasno charakterystyczna autonomia, jaką cieszą się Kościoły 
wschodnie: nie wywodzi się ona z przywilejów udzielonych przez Kościół rzymski, 
ale z prawa posiadanego przez nie od czasów apostolskich.

11. W dobie rozwijającego się i postępującego dialogu wszystkich Kościołów 
i Wspólnot kościelnych, w obliczu uroczystego Milenium Chrztu Rusi -  które z taką 
tęsknotą odsyła nas do Kościoła niepodzielonego, obejmującego wszystkie Kościoły 
partykularne Wschodu i Zachodu, i do żarliwej modlitwy Chrystusa w Wieczerniku
o jedność wszystkich wierzących (por. J 17, 20 nn.) -  musimy pamiętać, że pełna 
komunia jest darem i nie będzie owocem samych tylko ludzkich wysiłków i pragnień, 
chociaż są one nieodzowne i wiele od nich zależy.

Przez człowieka „grzech wszedł na świat”, ale „o ileż obficiej spłynęła [...] na 
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa 
Chrystusa” (Rz 5, 12. 15). Trwanie „w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42) jest darem Boga, bo jest nowym sposobem istnie
nia człowieka. Jest pełnym „byciem razem” w Przenajświętszej Trójcy. Pierwszym 
źródłem tej jedności jest łaska Chrztu świętego. Przez Chrzest wchodzimy do jedno
ści Kościoła rozsianego po całym świecie, do takiej jedności, jakiej chciał i jaką 
założył Chrystus, i jaka utrzymała się zasadniczo pomimo różnic i trudności w ciągu 
pierwszych dziesięciu wieków. Wchodzimy do tej jedności, o której mówi nam dzi
siaj Chrzest Rusi. Oby wszyscy chrześcijanie powrócili do niej i stali się wspólnotą 
ludzi, którzy pozostając w pełnej komunii z Chrystusem, ofiarują to swoje bogactwo 
dla całej ludzkości. O to prosimy Ducha Świętego, który jest Dawcą rozlicznych 
darów, dzięki którym ludzie i wspólnoty ludzkie wchodzą w komunię z Chrystusem. 
W Nim, w Duchu Świętym, życie Kościoła osiąga nieoczekiwaną głębię i wymiary. 
Odczuwanie i przeżywanie obecności Parakleta i Jego darów jest szczególnym zna-

20 Tamże, 16.
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mieniem tradycji wschodniej, a głęboka pneumatologia wschodnia stanowi cenne 
bogactwo dla całego Kościoła.

W takim świetle widzimy rozwój wielorakich i owocnych kontaktów, w których 
znalazło wyraz, w okresie posoborowym, nasze wspólne zaangażowanie się w aktyw
ne posłuszeństwo wobec woli Bożej przyjmowanej w Duchu Świętym.

Bogate doświadczenia pełnej komunii pierwszego tysiąclecia, które przez wiele 
wieków zostały przez obie strony zapoznane, niech będą dla nas i dla naszych wysił
ków ekumenicznych światłem, zachętą i nieustannym punktem odniesienia.

V. JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
I JEDNOŚĆ EUROPEJSKIEGO KONTYNENTU

521 12. Również i na tej ekumenicznej drodze Kościół katolicki wpatruje się w misję
świętych Braci z Te saloniki, jak temu daje wyraz Encyklika Slavorum Apostoli.

Znamienny dla tej misji jest swego rodzaju „profetyzm ekumeniczny”, choć obaj 
działali w okresie chrześcijaństwa niepodzielonego. Ich misja wzięła początek na 
Wschodzie, a równocześnie w pełni uwydatniła związek i jedność z Rzymem, ze 
Stolicą św. Piotra. Ta ich apostolska intuicja koinonii w Kościele jest rozumiana 
coraz głębiej dziś, w epoce rosnącej tęsknoty za jednością wszystkich chrześcijan 
i rozwijającego się dialogu ekumenicznego. Przeczuwali oni, że nowo powstające 
wówczas Kościoły powinny -  w obliczu zarysowujących się coraz bardziej różnic 
i dyskusji -  ocalić i umocnić pełną i widzialną komunię jednego Kościoła Chrystuso
wego. Rodziły się bowiem one na gruncie oryginalności właściwej różnym ludom 
i obszarom kulturowym, ale miały równocześnie zachować między sobą istotną jed
ność zgodnie z wolą Boskiego Założyciela. Tak więc Kościół zrodzony z misji świę
tych Cyryla i Metodego miał poniekąd wpisany w siebie szczególny znak powołania 
ekumenicznego, którym dwaj święci Bracia żyli tak głęboko. W takim samym duchu 
rodził się również ff jak już zostało powiedziane -  Kościół Kijowski.

Niemal na początku mojego pontyfikatu, w roku 1980, miałem radość ogłosić
świętych Cyryla i Metodego, obok św. Benedykta, Patronami Europy. Europa jest 
chrześcijańska w swoich korzeniach. Dwie formy wielkiej tradycji Kościoła -  za
chodnia i wschodnia, dwie formy kultury, dopełniają się wzajemnie jakby dwa „płu
ca” w jednym organizmie21. Taka jest wymowa przeszłości. Takie dziedzictwo lu
dów żyjących na naszym kontynencie. Można powiedzieć, że dwa nurty, wschodni 
i zachodni, stały się równocześnie pierwszymi wielkimi formami inkulturacji wiary, 
w obrębie których jedyna i niepodzielna pełnia, powierzona przez Chrystusa Kościo
łowi, znalazła swój historyczny wyraz. W różnych kulturach europejskich narodów, 
czy to na Wschodzie, czy na Zachodzie, w ich muzyce, literaturze, w sztukach figu
ratywnych i architekturze, a także w systemach myślenia płynie wspólna limfa za
czerpnięta z jednego źródła.

21 Por. Enc. Redemptoris Mat er, 34: AAS 79 (1987), s. 406.
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13. Równocześnie zaś dziedzictwo to staje się pod koniec XX wieku szczególnie 
naglącym wyzwaniem w kierunku jedności chrześcijan. Szczere dążenie do jedności 
jest obecne dzisiaj w duszach ludzi jako przesłanka dla pokojowego współżycia 
ludów, które jest dobrem wszystkich. Dążenie to porusza świadomość społeczeństw, 
przenika do polityki i ekonomii. Chrześcijanie muszą być świadomi religijno-moral- 
nych źródeł tego wyzwania: Chrystus „jest naszym pokojem. On, który obie części 
[ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur -  wrogość” (Ef 2, 14). 
Bóg „pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5, 
18). Ta rzeczywistość, to dzieło Chrystusa, odzwierciedla się dzisiaj w szczególny 
sposób w żywej tęsknocie ludzkości za jednością i powszechnym braterstwem. Prag
nienie jedności i pokoju, przełamania wielorakich barier i usunięcia przeciwieństw
-  podobnie jak sam zew europejskiej przeszłości -  staje się natarczywym znakiem 
naszych czasów.

Nie może być prawdziwego pokoju bez tego procesu jednoczącego, w którym 
każdy naród będzie mógł, w wolności i prawdzie, obrać drogi swojego rozwoju. 
Z drugiej zaś strony proces taki jest niemożliwy, jeśli zabraknie zgody co do pier
wotnej i zasadniczej jedności, przejawiającej się w różnych formach, które nie są 
antagonistyczne, ale komplementarne, które wzajemnie się potrzebują i szukają. 
Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że droga do prawdziwego pokoju może być 
znakomicie wyprostowana w umysłach, sercach i sumieniach ludzi poprzez obecność 
i służbę tego znaku pokoju, którym jest -  przez swoją naturę -  Kościół posłuszny 
Chrystusowi i wiemy swojemu powołaniu.

Wyrażamy pełne zaufanie do wszystkich wysiłków ludzkich, które na pokojowej 
drodze cierpliwego dialogu, umów, wzajemnego zrozumienia i poszanowania, zmie
rzają do usunięcia okazji do napięć i konfliktów.

Powołaniem Europy zrodzonej na chrześcijańskich fundamentach jest szczególna 
troska o pokój na całym świecie. Na wielu obszarach świata nie ma pokoju lub jest 
on poważnie zagrożony. Dlatego potrzebne jest wytrwałe i zgodne współdziałanie 
europejskiego kontynentu ze wszystkimi narodami na rzecz pokoju i dobra, do które
go ma święte prawo każdy człowiek i każda ludzka wspólnota.

VI. ZŁĄCZENI W RADOŚCI MILENIUM Z MARYJĄ, MATKĄ JEZUSA

14. Tajemnice i wydarzenia przypomniane w wielkim skrócie w tym Liście, wi
dziane i rozważane w świetle wskazań Soboru Watykańskiego II i w historycznej 
perspektywie Tysiąclecia, stają się dla nas źródłem radości i pociechy w Duchu 
Świętym.

Biorąc pod uwagę znaczenie Chrztu Rusi Kijowskiej w historii ewangelizacji 
i ludzkiej kultury, pragnę skupić na nim uwagę całego Kościoła katolickiego i zapro
sić wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy. Kościół rzymski zbudowany na 
fundamencie apostolskiej wiary Piotra i Pawła, raduje się tym Tysiącleciem i wszyst
kimi owocami w ciągu pokoleń: owocami wiary i życia, wspólnoty i świadectwa aż 
po prześladowanie i męczeństwo -  zgodnie z zapowiedzią samego Chrystusa. A na-
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sze duchowe uczestnictwo w uroczystościach Milenium odnosi się do całego Ludu 
Bożego, do wszystkich wiernych i Pasterzy, którzy żyją i działają na tych ziemiach 
uświęconych tysiąc lat temu obmyciem Chrztu. Łączymy się w świątecznej radości 
ze wszystkimi, którzy w Chrzcie przyjętym przez ich Przodków uznają źródło włas
nej tożsamości religijnej, kulturalnej, a także narodowej; ze wszystkimi dziedzicami 
tego Chrztu, bez względu na wyznanie religijne, narodowość czy miejsce zamieszka
nia, z braćmi i siostrami prawosławnymi oraz katolikami. Łączymy się szczególnie 
z umiłowanymi synami i córkami narodów: rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego. 
Z tymi, którzy żyją na swojej ojczystej ziemi, jak i z tymi, którzy mieszkają 
w Ameryce, Europie zachodniej, czy w innych jeszcze częściach świata.

524 15. W szczególny sposób jest to z pewnością święto rosyjskiego Kościoła prawo
sławnego, ze swoim ośrodkiem w Moskwie, który z radością nazywamy „Kościołem 
siostrzanym”. On to przyjął w znacznej mierze dziedzictwo starożytnej Rusi chrześci
jańskiej, wiążąc się i pozostając wiernym Kościołowi w Konstantynopolu. Kościół 
ten, podobnie jak pozostałe Kościoły prawosławne, posiada prawdziwe sakramenty, 
szczególnie zaś -  na mocy sukcesji apostolskiej -  Eucharystię i Kapłaństwo, dzięki 
którym pozostaje złączony z Kościołem katolickim najściślejszymi więzami22. 
I razem z nimi podejmuje usilne starania „o zachowanie tych ścisłych więzów brat
nich we wspólnocie wiary i miłości, które powinny ujawniać swoją żywotność w sto
sunkach między Kościołami lokalnymi jak między siostrami”23.

W tym uroczystym momencie historycznym wspólnota katolicka uczestniczy 
w modlitwie i medytacji nad wielkimi dziełami Bożymi (por. Dz 2, 11) i poprzez 
osobę Biskupa Rzymu przekazuje milenijnemu Kościołowi siostrzanemu pocałunek 
pokoju jako wyraz gorącego pragnienia tej doskonałej komunii, której chciał Chrystus 
i która wpisana jest w naturę Kościoła.

Jesteśmy głęboko przekonani, że milenijne uroczystości wszystkich dziedziców 
Chrztu Włodzimierza i nasze uczestnictwo w ich radości i dziękczynieniu -  uczest
nictwo zrodzone z potrzeby serca -  przyniesie wszystkim nowe światło, zdolne 
przebić mroki wielowiekowej trudnej przeszłości. Światło, które rodzi się wciąż na 
nowo i przychodzi do nas z tajemnicy paschalnej, z poranka Wielkiej Nocy i Zesła
nia Ducha Świętego.

525 16. Szczególnym wyrazem naszej duchowej jedności i uczestnictwa w Milenium
Chrztu Rusi, a także wyrazem gorącego pragnienia dojścia do pełnej i doskonałej 
komunii z siostrzanymi Kościołami Wschodnimi jest ogłoszony Rok Maryjny, jak 
mówi o tym Encyklika Redemptoris Mater: „Chociaż [...] doznajemy jeszcze skutków 
tego rozłączenia, które nastąpiło w kilkadziesiąt lat później [...] to przecież możemy 
powiedzieć, że wobec Matki Chrystusa czujemy się prawdziwymi braćmi i siostrami 
w obrębie tego Ludu mesjańskiego, który jest powołany, aby być jedną Bożą Rodzi
ną na ziemi”24.

22 Por. Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 15.
23 Tamże, 14.
24 Enc. Redemptoris Mater, 50: AAS 79 (1987), s. 429.
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Zrodzone przez Nią Słowo Wcielone pozostaje na zawsze w Jej Sercu, jak daje 
temu wyraz słynna ikona Znamienia, która przedstawia modlącą się Dziewicę, ze 
Słowem Bożym wyrytym na Sercu. Modlitwa Maryi czerpie w sposób szczególny 
z mocy Bożej. Ona jest pomocą i nadrzędną siłą dla zbawienia chrześcijan. „Dlacze
go więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą wspólną Matkę, 
która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim „przoduje” na czele dłu
giego orszaku świadków wiary w jedynego Pana, Syna Bożego, poczętego w Jej 
dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego?”25.

Naszym Braciom i Siostrom w wierze życzymy, ażeby milenijne dziedzictwo 
Ewangelii, Krzyża, Zmartwychwstania i Pięćdziesiątnicy nie przestawało być „drogą, 
prawdą i życiem|  (por. J 14, 6 ) dla przyszłych pokoleń.

I o to z całego serca modlimy się do Przenajświętszej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Amen.

W Rzymie, u Św. Piotra, w święto Nawrócenia św. Pawła, dnia 25 stycznia 1988, 
w dziesiątym roku Pontyfikatu.

List apostolski ORDINATIO SACERDOTALIS
o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom

-  22 maja 1994 r.

Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła //, Kraków 1997, s. 206-209.

Czcigodni Bracia w Biskupstwie!

1. Święcenia kapłańskie, poprzez które przekazana zostaje misja nauczania 
i uświęcania wiernych oraz rządzenia nimi, powierzona przez Chrystusa Apostołom, 
były w Kościele katolickim zawsze i od samego początku zastrzeżone wyłącznie dla 
mężczyzn. Tę samą tradycję wiernie zachowały również Kościoły Wschodu.

Gdy we Wspólnocie Anglikańskiej zaczęto rozpatrywać kwestię udzielania świę
ceń kobietom, papież Paweł VI, pragnąc dochować wierności swemu urzędowi stróża 
Tradycji apostolskiej oraz usunąć nową przeszkodę na drodze do jedności chrześci
jan, przypomniał braciom anglikanom stanowisko Kościoła katolickiego w tej spra
wie: „Kościół uważa, że udzielanie święceń kapłańskich kobietom jest niedopuszczal
ne z racji zasadniczych. Racje te są następujące: poświadczony przez Pismo Święte 
przykład Chrystusa, który wybrał swoich Apostołów wyłącznie spośród mężczyzn;

25 Tamże, 30: AAS (1987), s. 402.
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stała praktyka Kościoła, który naśladuje Chrystusa wybierając tylko mężczyzn; 
wreszcie żywe Magisterium Kościoła, konsekwentnie głoszące, że wykluczenie kobiet 
z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła”1.

Ponieważ jednak kwestia ta stała się przedmiotem dyskusji także wśród teologów 
oraz w niektórych środowiskach katolickich, Paweł VI zlecił Kongregacji Nauki 
Wiary, by przedstawiła i wyjaśniła doktrynę Kościoła w tej materii. Uczyniono to 
wydając Deklarację Inter insigniores, którą papież zatwierdził i nakazał opubli
kować2.

527 2. Deklaracja podejmuje i wyjaśnia podstawowe racje przemawiając za tą doktry
ną, to znaczy powołuje się na przykład, jaki pozostawił Chrystus, wybierając dwu
nastu Apostołów, a który Kościół wiernie naśladował w swojej niezmiennej i po
wszechnej Tradycji, i dlatego „nie uważa się za uprawnionego do dopuszczania 
kobiet do święceń kapłańskich”3. Te podstawowe racje dokument uzupełnia innymi 
argumentami teologicznymi, które wykazują słuszność takiego właśnie Bożego naka
zu oraz jasno dowodzą, że postępowaniem Chrystusa nie kierowały motywy socjolo
giczne i kulturowe Jego epoki. Jak stwierdził później Paweł VI, „prawdziwa przyczy
na leży w tym, że Chrystus tak właśnie postanowił, nadając Kościołowi jego podsta
wową strukturę i jego antropologię teologiczną, zawsze zachowywaną przez Tradycję 
Kościoła”4.

W Liście Apostolskim Mulieris dignitatem napisałem na ten temat: „Powołując 
samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie 
wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postę
powaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panujące
go obyczaju i tradycji usankcjonowanej ówczesnym prawodawstwem”5.

Istotnie, Ewangelie i Dzieje Apostolskie poświadczają, że powołanie Apostołów 
dokonało się zgodnie z odwiecznym zamysłem Bożym: Chrystus wybrał tych, których 
sam chciał (por. Mk 3, 13-14, J 15, 16) i uczynił to w jedności z Ojcem, „przez Du
cha Świętego”(Dz 1, 2), spędziwszy uprzednio całą noc na modlitwie (por. Łk 6 , 12).

1 Por. Paweł VI, Odpowiedź na list Jego Ekscelencji Ks. Abpa Dra F. D. Coggana Arcybiskupa 
Canterbury, o kapłaństwie urzędowym kobiet, 30 listopada 1975: AAS 68 (1976), s. 599-600: “Your Grace 
is of course well aware of the Catholic Church’s position on this question. She holds that it is not admis- 
sible to ordain women to the priesthood, for very fundamental reasons. These reasons include: the example 
recorded in the Sacred Scriptures of Christ choosing his Apostles only from among men; the constant 
practice of the Church, which has imitated Christ in choosing only men; and her living teaching authority 
which has consistently held that the exclusion of women from the priesthood is in accordance with God’s 
plan for his Church” (s. 599).

2 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Inter insigniores w sprawie dopuszczenia kobiet do 
kapłaństwa urzędowego, 15 października 1976: AAS 69 (1977), s. 98-116.

3 Tamże, 100.
4 Paweł VI, Przemówienie: Rola kobiety w planie zbawienia, 30 stycznia 1977: Insegnamenti, t. XV, 

1977, 111; por. także Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Christifideles laici, 30 grudnia 1988, n. 51: 
AAS 81 (1989), s. 393-521; Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1577.

5 List Apostolski Mulieris dignitatem, 15 sierpnia 1988, n. 26: AAS 80 (1988), s. 1715.
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Dlatego podejmując decyzję o dopuszczeniu do kapłaństwa urzędowego6, Kościół 
uznawał zawsze za niezmienną normę sposób postępowania swojego Pana, który 
wybrał dwunastu mężczyzn i uczynił ich fundamentem swojego Kościoła (por. Ap
21, 14). W rzeczywistości nie otrzymali oni jedynie jakiejś funkcji, którą mógłby 
potem sprawować każdy członek Kościoła, ale zostali w szczególny sposób i we
wnętrznie włączeni w misję samego Słowa Wcielonego (por. Mt 10, 1. 7-8; 28, 16- 
20; Mk 3, 13-16; 16, 14-15). Apostołowie uczynili to samo, gdy wybrali sobie 
współpracowników7, którzy mieli być ich następcami w posługiwaniu8. Wybór ten 
obejmował również tych, którzy mieli kontynuować w dziejach Kościoła misję Apos
tołów -  misję reprezentowania Chrystusa Pana i Odkupiciela9.

3. Wreszcie fakt, że Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka Kościoła, 
nie otrzymała misji właściwej Apostołom ani kapłaństwa urzędowego, ukazuje wyraź
nie, iż niedopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich nie może oznaczać umniejsze
nia ich godności ani ich dyskryminacji, ale jest wiernością wobec zamysłu mądrości 
Pana wszechświata.

Obecność i rola kobiety w życiu i misji Kościoła, choć nie są związane z kapłań
stwem urzędowym, pozostają absolutnie niezbędne i niezastąpione. Jak podkreśla 
Deklaracja Inter insigniores, „święta Matka Kościół pragnie, aby chrześcijańskie 
kobiety w pełni uświadomiły sobie wielkość swojej misji: w dzisiejszych czasach 
odegrają one decydującą rolę zarówno w odnowie i humanizacji społeczeństwa, jak 
i w ponownym odkryciu przez wierzących prawdziwego oblicza Kościoła”10. Księgi 
Nowego Testamentu i cała historia Kościoła dostarczają wielu przykładów obecności 
w Kościele kobiet, które były prawdziwymi uczennicami i świadkami Chrystusa 
w rodzinie i w zawodach świeckich, a także w całkowitej konsekracji na służbę Bogu 
i Ewangelii. „Kościół bowiem broniąc godności kobiety i jej powołania wyraził cześć 
i wdzięczność dla tych, które -  wierne Ewangelii -  w każdej epoce uczestniczyły 
w apostolskim posłannictwie całego Ludu Bożego. Są to postaci świętych męczennic, 
dziewic, matek rodzin, które odważnie dawały świadectwo swej wiary, a wychowując 
własne dzieci w duchu Ewangelii, przekazywały wiarę i tradycję Kościoła”11.

Z drugiej strony, struktura hierarchiczna Kościoła jest całkowicie ukierunkowana 
na świętość wiernych. Dlatego Deklaracja Inter insigniores przypomina, że „jedynym 
i największym charyzmatem, którego można i należy pragnąć, jest miłość (por. 1 Kor 
12-13). Największymi w królestwie niebieskim nie są szafarze, ale święci”12.

4. Choć nauka o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom jest 
zachowywana w niezmiennej i uniwersalnej Tradycji Kościoła i głoszona ze stanow
czością przez Urząd Nauczycielski w najnowszych dokumentach, to jednak w na-

6 Por. Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 28; Dekret Presbyterorum ordinis, n. 2 b.
7 Por. 1 Tm 3, 1-13; 2 Tm 1, 6; Tt 1, 5-9.
8 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1577.
9 Por. Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 20 i n. 21.

10 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Inter insigniores, VI: AAS 69 (1977), s. 115-116.
11 Jan Paweł II, List Apostolski Mulieris dignitatem, n. 27: AAS 80 (1988), s. 1719.
12 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Inter insigniores, VI: AAS 69 (1977), s. 115.
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szych czasach w różnych środowiskach uważa się ją  za podlegającą dyskusji, a także 
twierdzi się, że decyzja Kościoła, by nie dopuszczać kobiet do święceń kapłańskich 
ma walor jedynie dyscyplinarny.

Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy 
samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci 
(por. Łk 22, 32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń 
kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych 
Kościoła uznane za ostateczne.

Wzywając nieustannej pomocy Bożej dla Was, Czcigodni Bracia i dla całego 
Ludu Bożego, udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

W Watykanie, dnia 22 maja 1994 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
w szesnastym roku Pontyfikatu.

List apostolski TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Ojca Świętego Jana Pawła II 

do biskupów, duchowieństwa i wiernych 
w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000

-  10 listopada 1994 r.

Druk: AAS 87(1995), s. 5-41. Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana 
Pawła //, Kraków 1997, s. 167-205.

Do Biskupów, 
do Kapłanów i Diakonów, 
do Zakonników i Zakonnic 
oraz wszystkich Wiernych

530 II Zbliżające się trzecie tysiąclecie nowej ery kieruje naszą myśl ku słowom
apostoła Pawła: „Gdy g i l  nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego 
z niewiasty” (Ga 4, 4). Pełnia czasu utożsamia się z tajemnicą Wcielenia Słowa, 
Syna współistotnego Ojcu, oraz z tajemnicą Odkupienia świata. Św. Paweł podkreśla 
tu, że Syn Boży, zrodzony z niewiasty, zrodzony pod Prawem, przyszedł na świat, 
aby wykupić tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo. W dalszym ciągu zaś pisze: „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg 
wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!”, kończąc 
zaiste pocieszającym stwierdzeniem: „A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz 
synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 6-7).
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To Pawłowe ujęcie tajemnicy Wcielenia zawiera w sobie równocześnie objawienie
tajemnicy Trynitarnej i kontynuację misji Syna w misji Ducha Świętego. Wcielenie
Syna Bożego, Jego poczęcie i narodzenie, stało się początkiem posłania Ducha Świę
tego. Można powiedzieć, że w tekście św. Pawła ujawnia się pełnia odkupieńczej 
tajemnicy Wcielenia.

|  „JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ” (Hbr 13, 8)

2. Łukasz w swojej Ewangelii przekazał nam zwięzły opis okoliczności związanych 
z narodzeniem Jezusa: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. [...] Wybierali się więc wszyscy, aby 
się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie” (2, 1. 3-7).

W ten sposób spełniło się to, co Archanioł Gabriel podczas Zwiastowania zapo
wiedział Dziewicy z Nazaretu, gdy Ją powitał słowami: „Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą” (1, 28). Wobec tych słów Maryja zmieszała się. Dlatego Boży 
Zwiastun spieszy z wyjaśnieniem: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki 
i będzie nazwany Synem Najwyższego [...]. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym” (1, 30-32. 35). Odpowiedź Maryi na anielskie przesłanie była jedno
znaczna: „Oto ja  służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” 
(1, 38). Nigdy w dziejach człowieka od ludzkiego przyzwolenia nie zależało tak 
wiele, jak wówczas1.

3. Całą głębię Tajemnicy Wcielenia streszcza w jednym zdaniu Jan w Prologu 
swej Ewangelii. Pisze: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ogląda
liśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy” (1, 14). Dla Jana, w poczęciu i narodzeniu Jezusa, urzeczywistnia się 
Wcielenie Słowa Przedwiecznego, współ istotnego Ojcu. Ewangelista odwołuje się do 
Słowa, które było na początku u Boga, przez które wszystko się stało, co się stało, 
w którym było życie, aby stać się światłością ludzi (por. 1, 1-5). O Synu współistot- 
nym Ojcu, Bogu z Boga, Paweł apostoł pisze, iż był „Pierworodnym wobec każdego 
stworzenia” (Kol 1, 15). Bóg stwarza świat poprzez Słowo. To Słowo jest odwieczną 
Mądrością, a jako Mądrość jest Myślą, a zarazem istotowym Obrazem Boga, „odblas
kiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1, 3). Słowo przedwiecznie zrodzone
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1 Por. św. Bernard, In Laudibus Virgins Matris, Homilia IV, 8, Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 (1966), 
s. 53.
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i przedwiecznie umiłowane przez Ojca, jako Bóg z Boga i Światłość ze Światłości, 
jest początkiem i pierwowzorem wszystkich rzeczy, które Bóg stworzył w czasie.

Fakt, że Słowo Przedwieczne przyjęło w pełni czasu kondycję stworzenia, nadaje 
wydarzeniu betlejemskiemu sprzed dwóch tysięcy lat szczególne znaczenie kosmicz
ne. Dzięki Słowu świat stworzeń jawi się jako kosmos, to znaczy jako wszechświat 
uporządkowany. I to Słowo wcielając się, odnawia kosmiczny ład stworzenia. List 
do Efezjan mówi o Bożym postanowieniu, które Bóg przedtem powziął w Chrystusie 
„dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako 
Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (1, 10).

533 4. Chrystus, Odkupiciel świata, jest jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem
a ludźmi i nie ma żadnego innego imienia pod niebem, w którym byśmy mogli być 
zbawieni (por. Dz 4, 12). Czytamy w Liście do Efezjan: „W Nim mamy odkupienie 
przez Jego krew -  odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze 
ją  na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, [...] według swego 
postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów” (1 ,7 - 
10). Chrystus jako współistotny Ojcu Syn jest więc Tym, który objawia zamysł Boty 
w stosunku do całego stworzenia, a w szczególności w stosunku do człowieka. Chrys
tus, jak trafnie mówi Sobór Watykański II, „objawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie” . Okazuje mu to powołanie, 
objawiając tajemnicę Ojca i Jego miłości. Jako „obraz Boga niewidzialnego”, Chrys
tus jest człowiekiem doskonałym, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże 
zniekształcone przez grzech. W Jego ludzkiej naturze, wolnej od wszelkiego grzechu 
i wyniesionej w Boskiej Osobie Słowa, natura wspólna wszystkim istotom ludzkim 
zostaje wyniesiona do najwyższej godności: „On, Syn Boży, przez wcielenie swoje 
zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim 
myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi 
Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz 
grzechu”3.

534 5 . To „stanie się jednym z nas” Syna Bożego dokonało się w tak wielkim upoko
rzeniu, że nie dziwi nas fakt, iż historiografia pogańska, zajmująca się doniosłymi 
wydarzeniami i wybitnymi postaciami, poświęciła mu początkowo zaledwie nikłe, 
chociaż znaczące wzmianki. Wiadomości o Chrystusie znajdują się na przykład w 
Dawnych dziejach Izraela, napisanych w Rzymie przez historyka Józefa Flawiusza, 
w latach 93-944, a przede wszystkim w Rocznikach Tacyta, zredagowanych w latach 
115-120. Historyk ów pisząc o pożarze Rzymu w 64 roku, o wzniecenie którego 
Neron niesłusznie obwiniał chrześcijan, czyni wyraźną wzmiankę o Chrystusie, „któ
ry za panowania Tyberiusza był skazany na śmierć przez prokuratora Poncjusza 
Piłata”5. Także Swetoniusz w życiorysie cezara Klaudiusza, napisanym około 121

*

Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 22.
3 Tamże.
4 Por. Ant. lud. 20, 200, jak również znany, choć kwestionowany fragment 18, 63-64.
5 Annales 15, 44, 3.
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roku, informuje nas o wygnaniu Żydów z Rzymu, dlatego że „podburzeni przez 
niejakiego Chrestosa wzniecali często rozruchy”6. Wśród komentatorów rozpowsze
chniło się przekonanie, że ten tekst odnosi się do Jezusa Chrystusa, który stał się 
przyczyną sporu w łonie żydowskiej wspólnoty w Rzymie. Na uwagę zasługuje, jako 
dowód szybkiego rozpowszechniania się chrześcijaństwa, także świadectwo Pliniusza 
Młodszego, rządcy Bitynii, który zawiadamia cezara Trajana, między rokiem 111 
a 113, że wielka rzesza ludzi miała zwyczaj gromadzić się razem „w ustalonym dniu 
przed świtem i śpiewać hymn do Chrystusa jako do Boga”7.

To wielkie wydarzenie, o którym historycy niechrześcijańscy zaledwie wspomina
ją, nabiera pełnego blasku dopiero w pismach Nowego Testamentu, które chociaż są 
dokumentami wiary, to jednak w całym swym przekazie posiadają wartość również 
jako świadectwa historyczne. Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Pan 
kosmosu, jest także Panem historii, jest jej „Alfą i Omegą”, „Początkiem i Końcem” 
(por. Ap 1, 8 ; 21, 6 ). W Nim wypowiedział Ojciec ostateczne słowo o człowieku 
i jego dziejach, co wyraża w trafnej syntezie List do Hebrajczyków: „Wielokrotnie 
i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (1, 1-2).

6 . Jezus narodził się z Ludu wybranego jako spełnienie obietnicy danej Abraha
mowi i wciąż na nowo przypominanej przez proroków. Przemawiali oni w imieniu 
i w zastępstwie Boga. Ekonomia bowiem Starego Testamentu była istotnie nastawio
na na to, aby przygotować i zapowiedzieć nadejście Chrystusa Odkupiciela wszech
świata oraz Jego Królestwa mesjańskiego. Księgi Starego Przymierza są natomiast 
stałymi świadkami troskliwej Boskiej pedagogii8. W Chrystusie ta pedagogia osiąga 
swój cel: nie ogranicza się On bowiem do przemawiania „w imieniu Boga”, jak 
prorocy, ale to sam Bóg przemawia w swoim odwiecznym Słowie, które stało się 
ciałem. I tutaj dotykamy punktu istotnego, odróżniającego chrześcijaństwo od innych 
religii, w których wyraża się od samego początku poszukiwanie Boga ze strony 
człowieka. W chrześcijaństwie ten początek dało Wcielenie Słowa. To już nie tylko 
człowiek szuka Boga, ale Bóg sam przychodzi, aby mówić o sobie do człowieka 
i wskazać mu drogę, którą może do Niego dojść. To właśnie wyraża Prolog Ewange
lii Św. Jana: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, [o Nim] pouczył” (1,18). Słowo Wcielone jest zatem spełnieniem tęsknoty 
obecnej we wszystkich religiach ludzkości. To spełnienie jest dziełem Boga samego 
i przewyższa wszelkie oczekiwania ludzkie. Jest tajemnicą łaski.

W Chrystusie religia przestaje być szukaniem Boga „niejako po omacku” (Dz 17, 
27), a staje się odpowiedzią wiary daną Bogu, który się objawia: jest to odpowiedź, 
w której człowiek mówi do Boga jako do swego Stwórcy i Ojca; odpowiedź możliwa 
dzięki temu jedynemu Człowiekowi, który jest równocześnie Słowem współistotnym 
Ojcu, a w którym Bóg mówi do każdego człowieka i każdy człowiek jest zdolny

6 Vita Claudii 25, 4.
7 Epist. 10, 96.
8 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 15.
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odpowiedzieć Bogu. Więcej jeszcze, w tym Człowieku odpowiada Bogu całe stwo
rzenie. Jezus Chrystus jest nowym początkiem wszystkiego. Wszystko w Nim odnaj
duje siebie, zostaje przyjęte i oddane Stwórcy, od którego wzięło swój początek.
W ten sposób Chrystus jest spełnieniem pragnień wszystkich religii świata i dlatego 
jest ich jedyną i ostateczną przystanią. Jeżeli z jednej strony w Chrystusie Bóg mówi 
ludzkości o sobie, to z drugiej strony, w tymże Chrystusie, ludzkość cała oraz całe 
stworzenie mówi o sobie do Boga -  więcej, oddaje siebie Bogu. W ten sposób
wszystko wraca do swego początku. Jezus Chrystus jest odnowieniem wszystkiego 
(por. Ef | |  10), a zarazem spełnieniem wszystkiego w Bogu: spełnieniem, które jest 
chwałą Bożą. Religia, która ma swój początek w Jezusie Chrystusie, jest religią 
chwały, jest istnieniem w nowości życia ku chwale majestatu Boga (por. Ef §§ 12). 
Całe stworzenie, w szczególności zaś człowiek (vivens homo) jest epifanią chwały 
Bożej, powołanym do pełni życia w Bogu.

7. W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka -  Bóg szuka człowieka. 
Wcielenie Syna Bożego świadczy o tym, że Bóg szuka człowieka. To poszukiwanie 
Jezus sam wielokrotnie przyrównywał do poszukiwania zgubionej owcy (por. Łk 15, 
1-7). Jest to poszukiwanie, które rodzi się we wnętrzu Boga i osiąga swój szczyt we 
Wcieleniu Słowa. Jeśli Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka stworzonego na 
swój obraz i podobieństwo, czyni to dlatego, że go miłuje odwiecznie w Słowie 
i pragnie go wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. Bóg więc wy
chodzi na poszukiwanie człowieka, który jest Jego szczególną własnością w sposób 
odmienny niż jakiekolwiek inne stworzenie. Jest własnością Boga na podstawie 
wyboru miłości: Bóg szuka człowieka z potrzeby swego ojcowskiego serca.

Dlaczego szuka? Dlatego, że człowiek oddalił się od Boga, ukrył się przed Bo
giem, tak jak Adam pośród drzew rajskiego ogrodu (por. Rdz 3, 8-10). Człowiek dał 
się sprowadzić na manowce przez nieprzyjaciela Boga (por. Rdz 3, 13). Szatan okła
mał go, starając się mu wmówić, że on sam jest bogiem, że może poznać tak jak 
Bóg dobro i zło, nie licząc się z Bożą wolą, że może po swojemu rządzić światem 
(por. Rdz 3, 5). Jeżeli Bóg szuka człowieka przez swojego Syna, to dlatego, ażeby 
go wyprowadzić z tych manowców, na które coraz bardziej schodził. „Wyprowadzić” 
to znaczy wytłumaczyć człowiekowi, że znajduje się na błędnych drogach, ale to 
znaczy także przezwyciężyć zło, które rozpanoszyło się w dziejach człowieka. Właś
nie to przezwyciężenie zła nazywa się Odkupieniem. Dokonuje się ono za cenę Ofiary
Chrystusa, dzięki której człowiek dostępuje darowania długu zaciągniętego przez 
grzech i łaski pojednania z Bogiem. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ciało 
ludzkie w łonie Dziewicy po to, ażeby złożyć siebie w pełni na Ofiarę Odkupienia. 
Religia Wcielenia jest religią Odkupienia świata poprzez Ofiarę Chrystusa. W tej 
Ofierze zawiera się zwycięstwo nad złem, nad grzechem i nad samą śmiercią. Chrys
tus przyjmując śmierć na krzyżu, równocześnie objawia i daje życie, albowiem zmar
twychwstaje. Śmierć nad Nim nie ma już mocy.

8 . Religia, która ma początek w tajemnicy odkupieńczego Wcielenia, jest religią 
„trwania we wnętrzu Boga'\ uczestniczenia w Jego własnym życiu. Mówi o tym św. 
Paweł w tekście przytoczonym na samym początku: „Bóg wysłał do serc naszych 
Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6 ). Człowiek woła tak na po-
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dobieństwo Chrystusa, który „z głośnym wołaniem i płaczem” (Hbr 5, 7) zwracał się 
do Boga, zwłaszcza w Ogrójcu i na krzyżu: człowiek woła do Boga tak, jak wołał 
Chrystus, dając świadectwo, że uczestniczy w Jego synostwie za sprawą Ducha 
Świętego. Duch Święty, którego Ojciec posłał w imię Syna, sprawia, że człowiek 
uczestniczy w wewnętrznym życiu Boga, że jest na podobieństwo Chrystusa również 
synem, a także dziedzicem tych dóbr, które są udziałem Syna (por. Ga 4, 7). Na tym 
właśnie polega owa religia „trwania w wewnętrznym życiu Boga”, któremu początek 
daje Wcielenie Syna Bożego. Duch Święty, który przenika głębokości Boże (por. 
1 Kor 2, 10), wprowadza nas, ludzi, w te głębokości za sprawą Ofiary Chrystusa.

I I  JUBILEUSZ ROKU 2000

9. Św. Paweł mówiąc o narodzeniu Syna Bożego umieszcza je w „pełni czasu” 
(por. Ga 4, 4). Czas istotnie wypełnił się przez to, że sam Bóg przez Wcielenie 
wszedł w dzieje człowieka. Wieczność wkroczyła w czas: jakież „wypełnienie” może 
być większe niż to? Jakież inne „wypełnienie” byłoby możliwe? Myślano na przykład
o jakichś tajemniczych cyklach, w których wciąż się powtarza na nowo historia 
wszechświata, a zwłaszcza dzieje człowieka. Człowiek powstaje z ziemi i do ziemi 
powraca (por. Rdz 3, 19): to jest fakt najbardziej oczywisty. Posiada on jednak 
nieprzeparte pragnienie nieustannego życia. Jak można sobie wyobrazić jego dalsze 
życie poza granicą śmierci? Niektórzy myśleli o różnych formach reinkarnacji. 
W zależności od tego, jak człowiek żył w pierwszym wcieleniu, doświadczyłby no
wego istnienia o charakterze bardziej szlachetnym albo też zaniżającym aż do osiąg
nięcia pełnego oczyszczenia. To wierzenie, bardzo zakorzenione w niektórych reli- 
giach Wschodu, oznacza między innymi, że człowiek nie chce pogodzić się z nie
odwołalnym charakterem śmierci. Jest przekonany, że jego własna natura jest z istoty 
swej duchowa i nieśmiertelna.

Objawienie chrześcijańskie wyklucza reinkarnację i mówi o spełnieniu, do którego 
człowiek jest powołany w czasie jedynego życia ziemskiego. Takie spełnienie włas
nego losu człowiek osiąga poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Taki bowiem 
dar jest możliwy dla człowieka tylko poprzez spotkanie z Bogiem. To doskonałe 
spełnienie człowiek znajduje w Bogu i tę prawdę objawia Chrystus. Człowiek się 
spełnia w Bogu dlatego, że Bóg sam do niego przyszedł w swoim Przedwiecznym 
Synu. Przez przyjście Boga na ziemię czas ludzki, mający początek w stworzeniu, 
znalazł swoją pełnię. „Pełnią czasu” jest bowiem tylko wieczność, więcej -  Ten, 
który jest wieczny, czyli Bóg. Wejście w „pełnię czasu oznacza równocześnie zakoń
czenie czasu i wyjście z jego granic, aby odnaleźć spełnienie w wieczności Boga.

10. W chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzo
ny świat, w czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w „pełni 
czasu” Wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Syna Bożego na końcu cza
sów. Czas staje się, w Jezusie Chrystusie Słowie Wcielonym, wymiarem Boga, który 
jest wieczny sam w sobie. Z przyjściem Chrystusa rozpoczynają się „ostateczne dni”
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(por. Hbr 1, 2), „ostatnia godzina” (1 J 2, 18), zaczyna się czas Kościoła, który 
trwać będzie do Paruzji.

Z tego związku Boga z czasem rodzi się obowiązek uświęcania czasu. To uświę
cenie czasu dokonuje się na przykład poprzez świętowanie poszczególnych okresów, 
dni czy tygodni, co miało miejsce już w religii Starego Przymierza, a także, chociaż 
w nowy sposób, praktykowane jest w chrześcijaństwie. W liturgii Wigilii Paschalnej 
celebrans, przy poświęceniu świecy, która symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego, 
mówi: „Chrystus wczoraj i dziś. Początek i Koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy 
czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”. Te 
słowa wypowiada, wypisując na świecy paschalnej cyfry bieżącego roku. Znaczenie 
tego obrzędu jest jasne: świadczy o tym, że Chrystus jest Panem czasu, jest jego 
początkiem i jego wypełnieniem; każdy rok i dzień, i każda chwila zostaje ogarnięta 
Jego Wcieleniem i Zmartwychwstaniem, ażeby w ten sposób odnaleźć się w „pełni 
czasu”. Dlatego też Kościół żyje i sprawuje liturgię w granicach każdego roku. Rok 
kalendarzowy zostaje przeniknięty rokiem liturgicznym, który odtwarza poniekąd całą 
tajemnicę Wcielenia i Odkupienia, rozpoczynając się w pierwszą Niedzielę Adwentu, 
a kończąc w Uroczystość Chrystusa Króla Pana wszechświata i Pana dziejów. Każda 
niedziela przypomina dzień Zmartwychwstania Pańskiego.

540 11. Na tym tle staje się zrozumiały zwyczaj Jubileuszów, który ma swój początek
w Starym Testamencie, a odnajduje kontynuację w dziejach Kościoła. Kiedy Jezus 
z Nazaretu udał się do synagogi swego rodzinnego miasta, powstał, aby czytać (por. 
Łk 4, 16-30). Podano Mu wtedy Księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, 
odczytał następujący tekst: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by 
zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski 
Pańskief\ 61, 1-2).

Słowa proroka odnosiły się do Mesjasza. „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któ
reście słyszeli” (Łk 4, 21) powiedział Jezus, dając poznać, że to On jest tym zapo
wiedzianym przez proroka Mesjaszem, że wraz z Nim rozpoczął się „czas” szczegól
nie upragniony. Nadszedł dzień zbawienia, „pełnia czasu”. Wszystkie Jubileusze 
odnoszą się poniekąd do tego „czasu”, odnoszą się do mesjańskiej misji Chrystusa. 
To On przybył jako „namaszczony Duchem Świętym”, jako „posłany od Ojca”. To 
On głosi ubogim Dobrą Nowinę, przynosi wolność tym, którzy są jej pozbawieni, 
wyzwala uciśnionych, a niewidomym przywraca wzrok (por. Mt 11, 4-5; Łk 7, 22). 
W ten sposób Chrystus urzeczywistnia „rok łaski od Pana”, ogłaszając go nie tylko 
słowem, ale przede wszystkim swymi czynami. Jubileusz, czyli „rok łaski od Pana”, 
jest charakterystyczną cechą działalności Jezusa, a nie tylko chronologicznym okreś
leniem trwania tej działalności.

541 12. Słowa i czyny Jezusa są wypełnieniem całej tradycji Jubileuszów, która istnia
ła w Starym Testamencie. Wiadomo, że Jubileusz był czasem w szczególny sposób 
poświęcanym Bogu. Takim czasem był każdy siódmy rok, wedle Prawa Mojżeszowe
go, tak zwany „rok szabatowy”, w którym ziemia odpoczywała i w związku z tym 
zwalniano niewolników. Obowiązek wyzwalania niewolników był regulowany bardzo 
szczegółowymi przepisami w Księdze Wyjścia (23, 10-13), w Księdze Kapłańskiej
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(25, 1-28), w Księdze Powtórzonego Prawa (15, 1-6), czyli praktycznie w całym 
prawodawstwie biblijnym, które w ten sposób otrzymuje ten charakterystyczny wy
miar. Oprócz zwalniania niewolników w roku szabatowym Prawo przewidywało 
darowanie wszelkich długów, co było regulowane szczegółowymi przepisami. 
Wszystko to czyniono ku czci Boga. To, co dotyczyło roku szabatowego, odnosiło 
się również do „roku jubileuszowego”, który przypadał co pięćdziesiąt lat. W roku 
jubileuszowym jednakże zwyczaje roku szabatowego były rozszerzone i obchodzone 
jeszcze bardziej odświętnie. Czytamy w Księdze Kapłańskiej: „Będziecie święcić 
pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców.
Będzie to dla was jubileusz -  każdy z was powróci do swej własności i każdy po
wróci do swego rodu” (25, 10). Jedną ze znamiennych konsekwencji roku jubileuszo
wego była powszechna „emancypacja” wszystkich potrzebujących wyzwolenia miesz
kańców. Z tej okazji każdy Izraelita wchodził na nowo w posiadanie swej ojcowizny, 
jeśli ją  sprzedał lub utracił popadając w niewolę. Ziemi nie można było definitywnie 
stracić, gdyż należała ona do Boga. Izraelici nie mogli więc na zawsze pozostawać 
niewolnikami, ponieważ Bóg ich sobie „wykupił” na wyłączną własność. Wykupił 
ich, wyprowadzając z niewoli egipskiej.

13. Nawet jeśli przepisy roku jubileuszowego pozostawały w dużej mierze idealną 542 
perspektywą, czyli bardziej nadzieją niż konkretną realizacją, stając się zresztą pro- 
phetia futuri jako zapowiedź prawdziwego wyzwolenia, którego dokona mający 
przyjść Mesjasz, to na podstawie normy prawnej zawartej w tych przepisach zaryso
wuje się już pewna nauka społeczna, która w pełni rozwinie się później, poczynając 
od Nowego Testamentu. Rok jubileuszowy przywracał równość między wszystkimi 
synami Izraela, otwierając nowe możliwości rodzinom zubożałym, które utraciły swe 
posiadłości, a nawet osobistą wolność. Bogatym natomiast rok jubileuszowy przypo
minał, że przyjdzie czas, gdy ich niewolnicy izraelscy znów będą im równi i będą 
mogli upomnieć się o swe prawa. Należało ogłosić rok jubileuszowy w czasie prze
widzianym przez Prawo, przychodząc z pomocą wszystkim potrzebującym. To wyma
gało sprawiedliwych rządów. Sprawiedliwość, wedle Prawa Izraela, to nade wszystko 
ochrona słabych; król winien odznaczać się w sposób szczególny taką sprawiedliwoś
cią, jak mówi Psalmista: „Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bez
bronnego. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem, i ocali życie ubogich” (Ps 72[71],
12-13). Przesłanki tej tradycji były ściśle teologiczne. Wiązały się one przede wszyst
kim z teologią stworzenia i z teologią Bożej Opatrzności. Według powszechnego 
przekonania bowiem tylko Bogu, jako Stwórcy, przysługuje „dominium altum’\  czyli 
władza nad wszystkim, co stworzył, a w szczególności nad ziemią (por. Kpł 25, 23).
Jeśli w swej Opatrzności Bóg oddał ziemię ludziom, oznaczało to, że oddał ją  
wszystkim. Dlatego bogactwa stworzenia są przede wszystkim wspólnym dobrem 
wszystkich ludzi. Ci, którzy dobra te posiadają na własność, są właściwie tylko ich 
zarządcami, czyli szafarzami, działającymi w imieniu Boga, który sam jest ich wy
łącznym właścicielem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wolą Bożą jest, ażeby dobra 
stworzone służyły wszystkim w sposób sprawiedliwy. Rok jubileuszowy miał służyć 
odnowie tej właśnie sprawiedliwości społecznej. W tradycji roku jubileuszowego jest 
zakorzeniona w jakiś sposób doktryna społeczna Kościoła, która zawsze stanowiła
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część nauczania kościelnego i rozwinęła się szczególnie w ostatnim stuleciu, przede
wszystkim poczynając od Encykliki Rerum novarum.

543 14. Należy jednakże podkreślić to, co wyraża Izajasz w słowach: „obwoływanie
roku łaski od Pana”. Jubileusz jest dla Kościoła takim właśnie „rokiem łaski”, ro
kiem odpuszczenia grzechów, a także kar za grzechy, rokiem pojednania pomiędzy 
zwaśnionymi, rokiem wielorakich nawróceń, rokiem pokuty sakramentalnej i poza- 
sakramentalnej. Tradycja lat jubileuszowych jest w szczególny sposób związana z 
udzielaniem odpustów i to bardziej szczodrych odpustów niż w innych latach. Obok 
Jubileuszów, które przypominają tajemnicę Wcielenia, jak każde stulecie, rok pięć
dziesiąty, a także dwudziesty piąty, charakter jubileuszowy mają lata przypominające 
tajemnicę Odkupienia, a więc krzyż Chrystusa, Jego śmierć na Golgocie i Jego zmar
twychwstanie. Kościół ogłasza wtedy „rok łaski od Pana” i stara się uczynić wszyst
ko, aby z tej łaski mógł korzystać ogół wiernych. Dlatego Jubileusze bywają obcho
dzone nie tylko „in Urbe”, ale także „extra Urbem”. Zwykle Jubileusz „extra Urbem” 
obchodzi się w roku następnym po Jubileuszu „in Urbe”.

544 15. Jubileusze w tyciu indywidualnych osób zwykle łączą się z datą urodzenia,
ale obchodzone są także rocznice Chrztu, Bierzmowania, pierwszej Komunii św., 
Święceń kapłańskich czy też biskupich, zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Niektóre 
z tych rocznic obchodzi się także na sposób świecki, ale chrześcijanie nadają im 
zawsze charakter religijny. W znaczeniu chrześcijańskim bowiem, każdy Jubileusz 
25-lecia kapłaństwa czy małżeństwa nazywany srebrnym, 50-lecia natomiast złotym, 
a 60-lecia diamentowym -  stanowi szczególny rok łaski, którą dana osoba otrzymała 
poprzez jeden z wymienionych Sakramentów. To, co powiedzieliśmy o indywidual
nych Jubileuszach, odnosi się również do poszczególnych wspólnot czy instytucji. 
Tak więc obchodzimy stulecie czy tysiąclecie powstania jakiegoś miasta czy gminy. 
W życiu Kościoła podobnie świętujemy Jubileusze parafii czy diecezji. Te wszystkie 
Jubileusze osobiste czy wspólnotowe mają wielkie i szczególne znaczenie w życiu 
jednostek oraz w życiu odnośnych wspólnot.

Na tym tle dwutysięczny rok od narodzenia Chrystusa (pomijając dokładność 
obliczeń chronologicznych) jest prawdziwie Wielkim Jubileuszem i to nie tylko dla 
chrześcijan, ale pośrednio dla całej ludzkości ze względu na pierwszoplanową rolę, 
jaką chrześcijaństwo odegrało w ciągu tych dwóch tysiącleci. Godne uwagi jest to, 
że upływ lat oblicza się prawie wszędzie od przyjścia Chrystusa na świat, które staje 
się także punktem centralnym najbardziej dziś używanego kalendarza. Czyż nie jest 
to także znakiem nieporównywalnego wkładu chrześcijaństwa w historię powszechną, 
począwszy od narodzin Jezusa z Nazaretu?

545 16. Wyraz „Jubileusz” mówi o radości. Chodzi tu nie tylko o radość czysto we
wnętrzną, ale o radość, która objawia się także na zewnątrz, albowiem przyjście 
Boga jest wydarzeniem także zewnętrznym. Jest ono widzialne, słyszalne i dotykalne, 
jak mówi św. Jan (por. 1 J 1, 1). Słusznie zatem, że wszystkie przejawy radości 
związane z tym przyjściem są także przejawami zewnętrznymi: Kościół raduje się 
ze zbawienia. Do tej radości zaprasza wszystkich, stwarzając szczególne warunki po 
temu, ażeby zbawcze energie mogły stawać się udziałem każdego. Rok 2000 jest 
więc datą Wielkiego Jubileuszu.
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Jeżeli chodzi o treść tego Wielkiego Jubileuszu, to będzie ona poniekąd taka sama 
jak ta, która się łączy z każdą inną datą jubileuszową. Jednakże będzie ona równo
cześnie odmienna, bogatsza od każdej innej. Kościół bowiem respektuje miary czasu: 
godziny, dni, lata, stulecia. Pod tym względem idzie on krok w krok z każdym 
człowiekiem, uświadamiając mu, jak każda z tych miar jest nasycona zbawczą obec
nością Boga i zbawczym Jego działaniem. W tym też duchu Kościół raduje się, 
czyni dzięki, a także przeprasza i zanosi błagania do Pana historii i Pana ludzkich 
sumień.

Pośród najbardziej żarliwych błagań w tej nadzwyczajnej godzinie dziejów, kiedy 
zbliża się nowe tysiąclecie, Kościół prosi Pana, aby wzrastała jedność między 
wszystkimi chrześcijanami rozmaitych wyznań, aż do osiągnięcia pełnej komunii. 
Wyrażam gorące życzenie, aby Jubileusz stał się okazją do owocnej współpracy w 
celu odkrycia tego, co nas łączy, a co z pewnością jest większe od tego, co nas 
jeszcze dzieli. Jakże wielką byłoby korzyścią, gdyby w tej perspektywie -  przy 
uszanowaniu programów poszczególnych Kościołów i Wspólnot -  dało się osiągnąć 
porozumienie ekumeniczne co do przygotowania i realizacji Jubileuszu. W ten sposób 
Jubileusz zyskałby jeszcze większą siłę, dając wobec świata świadectwo zdecydowa
nej woli wszystkich uczniów Chrystusa osiągnięcia jak najszybciej pełnej jedności, 
w przekonaniu, iż „u Boga nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1, 37).

III. PRZYGOTOWANIE WIELKIEGO JUBILEUSZU

17. Każdy Jubileusz jest przygotowany w dziejach Kościoła przez Opatrzność 
Bożą. Odnosi się to także do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Przekonani o tym, 
spoglądamy z wdzięcznością i w poczuciu odpowiedzialności na wszystko to, co się 
dokonało w dziejach ludzkości od narodzenia Chrystusa, a w szczególności na 
wszystko to, co się wydarzyło pomiędzy rokiem tysięcznym a dwutysięcznym. Jednak 
w sposób szczególny kierujemy spojrzenie wiary na nasze stulecie, starając się odna
leźć w nim to, co świadczy nie tylko o dziejach człowieka, ale także o działaniu 
Boga w tych dziejach.

18. W tym znaczeniu można stwierdzić, iż Sobór Watykański U był opatrznościo
wym wydarzeniem, poprzez które Kościół rozpoczął swoje bliższe przygotowanie do 
Jubileuszu drugiego milenium. Był to Sobór bardzo podobny do wszystkich poprzed
nich, a równocześnie tak bardzo od nich różny: Sobór skoncentrowany na tajemnicy 
Chrystusa i Jego Kościoła, a zarazem otwarty na świat. To otwarcie było ewange
liczną odpowiedzią na współczesne przemiany w świecie wraz ze wstrząsającymi 
doświadczeniami XX wieku, umęczonego przez pierwszą i drugą wojnę światową, 
obozy koncentracyjne i straszliwe eksterminacje. Wszystkie te wydarzenia ukazują, 
jak nigdy dotąd, że świat potrzebuje oczyszczenia, potrzebuje nawrócenia.

Często mniema się, że Sobór Watykański II oznacza nową epokę w życiu Kościo
ła. Jeżeli w pewnej mierze takie twierdzenie jest słuszne, to równocześnie trudno nie 
dostrzec, jak wiele ten Sobór czerpie z doświadczeń i przemyśleń okresu przedsobo- 
rowegoy zwłaszcza z dorobku myśli Piusa XII. W dziejach Kościoła „stare” i „nowe”

546
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zawsze są ze sobą głęboko zespolone. To, co „nowe”, wyrasta ze „starego”, to, co 
„stare”, odnajduje w „nowym” swój pełniejszy wyraz. Odnosi się to także do Soboru 
Watykańskiego II oraz do działalności papieży z tym Soborem związanych, poczyna
jąc od Jana XXIII, poprzez Pawła VI, Jana Pawła I, aż do obecnego Papieża.

To, czego oni dokonali podczas Soboru i po jego zakończeniu tak poprzez nau
czanie, jak również przez działalność każdego z nich z pewnością wniosło znaczący
wkład w przygotowanie tej nowej wiosny życia chrześcijańskiego, która powinna
rozkwitnąć w Wielkim Jubileuszu, jeśli tylko chrześcijanie będą posłuszni działaniu 
Ducha Świętego.

548 19 . Chociaż Sobór nie przybierał surowego stylu postępowania Jana Chrzciciela,
który nad brzegami Jordanu nawoływał do pokuty i do nawrócenia (por. Łk 3, 1-17), 
to jednak ujawnił w sobie coś z tego dawnego Proroka, ukazując z nową mocą 
współczesnemu człowiekowi Chrystusa, „Baranka Bożego, który gładzi grzech świa
ta” (por. J 1, 29), Odkupiciela człowieka, Pana historii. Podczas Zgromadzenia sobo
rowego Kościół, aby być w pełni wierny swemu Mistrzowi, poszukiwał własnej 
tożsamości, na nowo odkrywając głębię swej tajemnicy jako Ciało Chrystusa i Jego 
Oblubienica. Wsłuchując się pilnie w słowo Boże, potwierdził powszechne powołanie 
do świętości, zatroszczył się o reformę liturgii, „źródło i szczyt” swego życia; zaini
cjował odnowę wielu dziedzin swej egzystencji w wymiarze powszechnym i Kościo
łów lokalnych; zajął się sprawą budzenia różnych powołań chrześcijańskich, zarówno 
świeckich, jak i zakonnych, posługą diakonów, kapłanów i biskupów; odkrył na nowo 
w sposób szczególny kolegialność biskupów, uprzywilejowaną formę posługi paster
skiej sprawowanej przez nich w łączności z Następcą św. Piotra. Sobór, w oparciu
o tę gruntowną odnowę, otworzył się na chrześcijan innych wyznań, na członków 
innych religii, na wszystkich ludzi naszych czasów. Podczas żadnego innego Soboru 
nie mówiło się tak wyraźnie o jedności chrześcijan, o dialogu z religiami niechrze
ścijańskimi, o szczególnym znaczeniu Starego Przymierza oraz Izraela, o godności 
sumienia, o zasadzie wolności religijnej, o różnych tradycjach kulturowych, wśród 
których Kościół spełnia swoją misję, o środkach społecznego przekazu.

549 20. Ogromne bogactwo treści, a także nowy, nieznany przedtem sposób podania
ich przez Sobór, są jakby zapowiedzią nowych czasów. Ojcowie soborowi mówili 
językiem Ewangelii, językiem Kazania na Górze i Ośmiu Błogosławieństw. Bóg jest 
przedstawiony w przesłaniu soborowym jako całkowicie suwerenny Pan wszystkich 
rzeczy» ale także jako zabezpieczający autentyczną autonomię rzeczywistości doczes
nych.

Najlepsze przygotowanie do Jubileuszu roku dwutysięcznego nie jest niczym
innym, jak tylko możliwie wiernym wcielaniem nauki Waticanum II w życie każdego 
człowieka i całego Kościoła. Wraz z Soborem bezpośrednie przygotowanie do Wiel
kiego Jubileuszu Roku 2000 zostało niejako zainaugurowane w najszerszym tego 
słowa znaczeniu. Jeśli szukamy jakiegoś odpowiednika w liturgii, to chyba coroczna 
liturgia adwentowa jest czasem najbliższym duchowi Soboru. Adwent przygotowuje 
nas do spotkania z Tym, „Który był i Który jest, i Który przychodzi” (Ap 4, 8 ).

550 21. W przygotowanie do spotkania Roku 2000 włącza się seria Synodów rozpo
częta po Soborze Watykańskim II. Były to Synody ogólne, a z kolei także Synody
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kontynentalne, regionalne, krajowe czy diecezjalne. Głównym ich tematem była 
ewangelizacja, a w szczególności nowa ewangelizacja. Podwaliny dla tego tematu 
położyła Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi Pawła VI, opublikowana w 1975 
roku, po trzecim Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów. Wszystkie te Synody 
same w sobie są już tą nową ewangelizacją. Wyrastają z soborowej wizji Kościoła, 
otwierają szeroką przestrzeń dla uczestnictwa świeckich, proklamują i inaugurują ich 
specyficzną odpowiedzialność w Kościele, są wyrazem siły, jaką Chrystus obdarzył 
cały Lud Boży, dając mu uczestnictwo w swojej mesjańskiej misji: misji prorockiej, 
kapłańskiej i królewskiej. Bardzo jasno mówi o tym drugi rozdział Konstytucji dog
matycznej Lumen gentium. W ten sposób przygotowanie do Jubileuszu Roku 2000 
dokonuje się w wymiarze zarówno uniwersalnym, jak i lokalnym w całym Kościele, 
ożywionym nową świadomością misji zbawczej, jaką otrzymał od Chrystusa. Świado
mość tej misji głoszą w szczególny sposób Adhortacje posynodalne poświęcone 
posłannictwu świeckich, formacji kapłanów, katechezie, rodzinie, znaczeniu pokuty 
i pojednania w życiu Kościoła i ludzkości, a w najbliższym czasie życiu konsekro
wanemu.

22. Szczególne zadania i odpowiedzialność w związku z Wielkim Jubileuszem 
Roku 2000 wiążą się z posługą Biskupa Rzymu. W jakiś sposób działali w tym duchu 
wszyscy papieże naszego kończącego się stulecia. Poprzez program odnowy wszyst
kiego w Chrystusie św. Pius X starał się stawić czoło tragicznemu rozwojowi wyda
rzeń, jakie zaciążyły na sytuacji międzynarodowej na początku naszego stulecia. 
Kościół był świadom, że wobec narastania dążności przeciwnych pokojowi i spra
wiedliwości w świecie współczesnym musi stawać się w sposób zdecydowany rzecz
nikiem i obrońcą tych podstawowych wartości. Papieże okresu przed soborowe go 
podejmowali te zadania z wielkim zaangażowaniem, każdy na swój sposób: Benedykt 
XV stanął w obliczu tragedii pierwszej wojny światowej, Pius XI musiał zmierzyć 
się z zagrożeniami systemów totalitarnych czy też systemów nie szanujących wolnoś
ci osoby ludzkiej w Niemczech, w Rosji, we Włoszech, w Hiszpanii, a przedtem 
jeszcze w Meksyku. Pius XII interweniował w związku z apogeum niesprawiedliwoś
ci i podeptania godności ludzkiej, jakim stała się druga wojna światowa. Dał również 
jasne wskazania co do budowania nowego ładu światowego po upadku dotychczaso
wych systemów politycznych.

W tym stuleciu, ponadto, papieże w ślad za Leonem XIII podejmowali systema
tycznie problemy katolickiej nauki społecznej, dotyczące sprawiedliwego ustroju 
społecznego w dziedzinie stosunków pomiędzy pracą i kapitałem. Znalazło to wyraz 
w Encyklice Quadragesimo anno Piusa XI, również w licznych wypowiedziach Piu
sa XII, z kolei w Mater et Magistra i w Pacem in terris Jana XXIII oraz w Populo- 
rum progressio i w Liście apostolskim Octogesima adveniens Pawła VI. Do tego 
tematu nawiązywałem ja sam wielokrotnie: Encyklikę Laborem exercens poświęciłem 
w szczególny sposób znaczeniu ludzkiej pracy, podczas gdy w Centesimus annus po
twierdziłem aktualność, po stu latach, nauki Rerum novarum. Wreszcie Encyklika 
Sollicitudo rei socialis była poniekąd systematycznym przypomnieniem całej społecz
nej nauki Kościoła na tle konfrontacji dwóch bloków Wschód-Zachód i zagrożenia 
wojną nuklearną. Te dwa wątki społecznej nauki Kościoła -  obrona godności i praw
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osoby ludzkiej w obrębie sprawiedliwej relacji pomiędzy pracą a kapitałem oraz 
troska o pokój -  spotkały się i połączyły w tekście tej Encykliki. Sprawie pokoju 
służą także wydawane od roku 1968, za pontyfikatu Pawła VI, papieskie Orędzia 
noworoczne.

23. Obecny pontyfikat już od pierwszego dokumentu mówi o tym Wielkim Jubi
leuszu w sposób wyraźny, zachęcając do przeżycia tego czasu przygotowania jako 
„nowego adwentu”9. Do tego tematu powraca jeszcze wiele razy, omawiając go 
obszerniej w Encyklice Dominum et Vivificantem10. Istotnie, przygotowanie do Roku 
2000 staje się jak gdyby jego kluczem hermeneutycznym. Nie oznacza to z pewnością 
jakiegoś nowego milenaryzmu, o jakim mówiło się w związku z pierwszym tysiącle
ciem, oznacza natomiast szczególną wrażliwość na wszystko, co Duch mówi Kościoło
wi i Kościołom (por. Ap 2, 7 nn.), na wszystko, co mówi poszczególnym osobom 
poprzez dary, które służą całej wspólnocie oraz na wszystko, co mówi do różnych 
wspólnot, poczynając od najmniejszych, jak rodzina, a kończąc na większych, takich 
jak narody i organizacje międzynarodowe, nie pomijając kultur, cywilizacji i zdro
wych tradycji. Ludzkość, wbrew wszystkim pozorom, wciąż oczekuje objawienia się 
synów Bożych i żyje nadzieją, jakby w bólach rodzenia, co kiedyś tak wymownie 
przedstawił św. Paweł w Liście do Rzymian (por. 8, 19-22).

24. Ważnym czynnikiem w realizacji Soboru Watykańskiego II stało się papieskie 
pielgrzymowanie. Zapoczątkował je Jan XXIII w przeddzień otwarcia Soboru, symbo
liczną pielgrzymką do Loreto i do Asyżu (1962). Rozszerzył ten program Paweł VI, 
który udał się w pielgrzymce przede wszystkim do Ziemi Świętej (1964) i odbył 
dziewięć innych wielkich podróży apostolskich, nawiązując dzięki nim bezpośredni 
kontakt z ludami różnych kontynentów.

Obecny pontyfikat program ten jeszcze bardziej rozszerzył, poczynając od Meksy
ku, w związku z III Konferencją Ogólną Episkopatu Ameryki Południowej w Puebla 
w 1979 roku; z kolei, w tym samym roku, nastąpiła pielgrzymka do Polski, w związ- 
ku z Jubileuszem 900-lecia śmierci św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Dalsze etapy tego pielgrzymowania są znane. Pielgrzymki stały się systematyczne, 
docierając do Kościołów lokalnych na wszystkich kontynentach, ze szczególną troską
o rozwój relacji ekumenicznych z chrześcijanami różnych wyznań. Z tego punktu 
widzenia nabierają szczególnego znaczenia odwiedziny w Turcji (1979), w Niem
czech (1980), w Anglii, Walii i Szkocji (1982), Szwajcarii (1984), krajach skandy
nawskich (1989), a ostatnio w krajach bałtyckich (1993).

W tej chwili celem pielgrzymowania najbardziej upragnionym staje się oprócz 
Sarajewa w Bośni-Hercegowinie, Bliski Wschód, poczynając od Libanu, z kolei 
Jerozolima i Ziemia Święta. Byłoby rzeczą bardzo wymowną, gdyby w perspektywie 
Roku 2000 udało się nawiedzić te wszystkie miejsca, które leżą na drodze wędrówki 
Ludu Bożego Starego Przymierza, poczynając od miejsc związanych z Abrahamem

9 Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 1: ASS 71 (1979), s. 258.
10 Por. Enc. Dominum et Vivificantem (18 maja 1986), 49 nn.: AAS 78 (1986), s. 868 nn.
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i Mojżeszem, poprzez Egipt i górę Synaj, aż do Damaszku, miasta, które było świad
kiem nawrócenia św. Pawła.

25. W przygotowaniu Roku 2000 mają swój udział poszczególne Kościoły poprzez 
swoje własne Jubileusze, obchodzone jako doniosłe etapy dziejów zbawienia danych 
ludów. Wśród tych Jubileuszów lokalnych czy regionalnych, wydarzeniami najwięk
szej miary były: tysiąclecie Chrztu Rusi w 1988 roku11, a także pięćsetlecie zapo
czątkowania ewangelizacji na kontynencie amerykańskim (1492). Jednakże oprócz 
tych wydarzeń o szerokim, choć nie uniwersalnym zasięgu, trzeba także pamiętać
0 innych, nie mniej znaczących. Należy tu wymienić na przykład tysiąclecie Chrztu 
Polski w 1966 roku i Chrztu Węgier w 1968 roku oraz sześćsetlecie Chrztu Litwy 
w 1987 roku. W najbliższym czasie będzie obchodzone 1500-lecie Chrztu króla 
Franków Klodwiga (496) i 1400-lecie misji św. Augustyna z Canterbury (597), który 
zapoczątkował ewangelizację świata anglosaskiego.

W Azji Jubileusz zwróci szczególną uwagę na postać apostoła Tomasza, który już 
na początku ery chrześcijańskiej, według tradycji, przyniósł orędzie ewangeliczne do 
Indii, dokąd później, około 1500 roku mieli przybyć misjonarze z Portugalii. W tym 
roku przypada siedemsetlecie ewangelizacji Chin (1294) i przygotowujemy się do 
przypomnienia rozwoju działalności misyjnej na Filipinach wraz z ustanowieniem 
stolicy metropolitalnej w Manili (1595), jak również czterechsetnej rocznicy śmierci 
pierwszych męczenników w Japonii (1597).

W Afryce, gdzie także początki ewangelizacji sięgają epoki apostolskiej -  wraz 
z 1650-tą rocznicą konsekracji biskupiej św. Frumencjusza (ok. 340), pierwszego 
biskupa Etiopii i z pięćsetną rocznicą ewangelizacji Angoli, w dawnym królestwie 
Kongo (1491) stulecie przybycia pierwszych misjonarzy obchodzą takie kraje, jak: 
Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Republika Środkowoafrykańska, Burundi
1 Burkina Faso. Inne kraje afrykańskie już wcześniej obchodziły ten Jubileusz.

Czyż można wreszcie przemilczeć Kościoły Wschodu, których starożytne Patriar
chaty przypominają tak żywo dziedzictwo apostolskie, a ich czcigodne tradycje teolo
giczne, liturgiczne i duchowe stanowią ogromne bogactwo będące wspólną własnoś
cią całego chrześcijaństwa? Liczne rocznice jubileuszowe tych Kościołów i Wspólnot, 
które w nich odnajdują swe apostolskie pochodzenie, przypominają drogę Chrystusa 
poprzez stulecia i włączają je również w Wielki Jubileusz końca drugiego tysiąclecia.

W tym świetle cała historia chrześcijaństwa jawi się nam jako jedna rzeka, do 
której kierują swe wody liczne dopływy. Rok 2000 każe nam spotkać się w duchu 
odnowionej wierności i pogłębionej komunii nad brzegami tej wielkiej rzeki: rzeki 
Objawienia, chrześcijaństwa i Kościoła, płynącej przez dzieje ludzkości, poczynając 
od wydarzenia, które miało miejsce w Nazarecie, a potem w Betlejem przed dwoma 
tysiącami lat. Jest to prawdziwie „rzeka”, która ze swoimi „dopływami” według słów 
Psalmu „rozwesela miasto Boże” (por. 46[45], 5).

26. W perspektywę przygotowań do Roku 2000 wpisują się także Lata Święte, 
obchodzone w ostatnim okresie obecnego stulecia. Żywa jest jeszcze pamięć Roku

11 Por. List apost. Euntes in mundum (25 stycznia 1988): AAS 80 (1988), s. 935-956.
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Świętego ogłoszonego przez papieża Pawła VI w roku 1975, a z kolei roku 1983 
obchodzonego jako Rok Odkupienia. Być może jeszcze silniejszy oddźwięk zyskał 
Rok Maryjny 1987188|  bardzo oczekiwany i głęboko przeżywany w poszczególnych 
Kościołach lokalnych, a zwłaszcza w sanktuariach maryjnych na całym świecie. 
Encyklika Redemptoris Mater, wówczas opublikowana, przypomniała soborową naukę
0 obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła: Syn Boży, dwa tysiące 
lat temu, stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Niepokala
nej Dziewicy Maryi. Rok Maryjny był jak gdyby szczególną antycypacją Jubileuszu, 
zawierając w sobie bardzo wiele z tego; co w Roku 2000 ma się wyrazić w całej 
pełni.

556 27. Trudno nie zauważyć, że Rok Maryjny bezpośrednio poprzedzał wydarzenia
roku 1989. Wydarzenia te nie mogły nie zaskoczyć swym zasięgiem, a zwłaszcza 
swym szybkim przebiegiem. O ile lata osiemdziesiąte były naładowane rosnącym 
wciąż zagrożeniem, dalszym ciągiem „zimnej wojny”, to rok 1989 przyniósł rozwią
zanie pokojowe, które miało postać jakby „organicznego” rozwoju. W świetle tego 
rozwiązania można było dostrzec wręcz profetyczne znaczenie Encykliki Rerum 
novarum. Potwierdziło się to, co papież Leon XIII napisał tam na temat komunizmu, 
a co podkreśliłem w Encyklice Centesimus annus12. Można było zresztą odczuć, 
że we wszystkich tych wydarzeniach działa jak gdyby niewidzialna ręka Opatrzności, 
która jest ręką macierzyńską: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlę
ciu?” (Iz 49, 15).

557 Po roku 1989 pojawiły się jednak nowe niebezpieczeństwa i zagrożenia. W kra
jach byłego bloku wschodniego, po upadku komunizmu, pojawiło się groźne niebez
pieczeństwo nacjonalizmów, jak o tym świadczą, niestety, wydarzenia na Bałkanach
1 na innych pobliskich terytoriach. Zmusza to narody europejskie do poważnego 
rachunku sumienia w celu uznania dziejowych błędów i przewinień na polu ekono
micznym i politycznym w stosunku do narodów, których prawa były systematycznie 
gwałcone przez imperializmy zarówno wieku XIX, jak też obecnego stulecia.

558 28. Obecnie, na przedłużeniu Roku Maryjnego, przeżywamy w podobnym znacze
niu Rok Rodziny, którego treść ściśle łączy się z tajemnicą Wcielenia, a także 
z dziejami człowieka. Można więc żywić nadzieję, że Rok Rodziny zainaugurowany 
w Nazarecie stanie się podobnie jak Rok Maryjny jednym jeszcze znaczącym etapem 
przygotowania do Wielkiego Jubileuszu. W tym celu napisałem specjalny List do 
Rodzin, w którym przypomniałem istotę nauczania Kościoła o rodzinie, kierując je 
niejako do wnętrza każdego ogniska domowego. Na Soborze Watykańskim II Kościół 
jako jedno ze swoich zadań określił popieranie godności małżeństwa i rodziny13. 
Rok Rodziny ma służyć realizacji Soboru w tym wymiarze. Dlatego trzeba, ażeby 
przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu przeszło poniekąd przez każdą ludzką rodzinę.

[J Czyż Bóg nie zechciał wejść w dzieje człowieka właśnie poprzez rodzinę -  Rodzinę 
Nazaretańską?

12 Por. Enc. Centesimus annus (1 maja 1991), 12: AAS 83 (1991), s. 807-809.
13 Por. Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 47-52.
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IV. PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE

29. Na tle tej rozległej panoramy pojawia się pytanie: czy możliwe jest opracowa
nie konkretnego programu przedsięwzięć, które przygotują nas bezpośrednio na Wiel
ki Jubileusz? W tym, co powiedzieliśmy powyżej, już można właściwie znaleźć kilka 
elementów takiego programu.

Bardziej szczegółowy projekt doraźnych inicjatyw -  jeśli nie ma być sztuczny 
i trudny do realizacji dla poszczególnych Kościołów, żyjących w bardzo różnorod
nych warunkach -  musi powstać jako wynik szerszej konsultacji. Świadom tego, 
postanowiłem zwrócić się z tą sprawą do Przewodniczących Konferencji Episkopa
tów, a zwłaszcza do Kardynałów.

Jestem wdzięczny czcigodnym Członkom Kolegium Kardynalskiego, którzy zgro
madziwszy się na Nadzwyczajnym Konsystorzu w dniach 13 i 14 czerwca 1994 r., 
sformułowali liczne propozycje i pożyteczne wskazania. Dziękuję również Braciom 
w Biskupstwie za cenne sugestie, przekazywane mi na różne sposoby, których nie 
omieszkałem uwzględnić, pisząc niniejszy List apostolski.

30. Pierwsza konkretna sugestia, jaka wyłoniła się z przeprowadzonych konsulta
cji, dotyczy harmonogramu przygotowań. Do roku 2000 brakuje już tylko kilku lat: 
wydało się zatem stosowne podzielenie tego okresu na dwie fazy, tak aby faza bezpo
średnich przygotowań przypadła na ostatnie trzy lata. Powstała bowiem obawa, że 
przedłużenie tego okresu doprowadziłoby do nagromadzenia w nim zbyt wielu róż
nych treści, co osłabiłoby jego intensywność duchową.

Uznano zatem, że w miarę zbliżania się tej historycznej daty należy w pierwszej 
fazie zapoznawać wiernych z problemami szerszej natury, by następnie skoncentro
wać bezpośrednie przygotowania w drugiej fazie, trwającej właśnie trzy lata i w 
całości poświęconej celebracji tajemnicy Chrystusa Zbawiciela.

A. FAZA PIERWSZA

31. Pierwsza faza będzie miała zatem charakter wstępny: jej celem będzie głębsze 
uświadomienie chrześcijańskiemu ludowi wartości i znaczenia Jubileuszu Roku 2000 
w dziejach człowieka. Zawiera on w sobie pamiątkę narodzin Chrystusa i stąd ma 
głęboką wymowę chrystologiczną.

Zgodnie ze strukturą wiary chrześcijańskiej, na którą składa się słowo i sakra
ment, także w obchodach tej szczególnej rocznicy ważne wydaje się połączenie 
elementu pamiątki i celebracji, tak by nie ograniczyły się one do pojęciowego tylko 
wspomnienia historycznego faktu, ale uobecniły jego zbawczą wartość poprzez sakra
mentalne urzeczywistnienie. Jubileusz powinien utwierdzić w dzisiejszych chrześcija
nach wiarę w Boga, który objawił się w Chrystusie, umocnić nadzieję wyrażającą 
się w oczekiwaniu na życie wieczne, ożywić miłość, czynnie służącą braciom.

W pierwszej fazie przygotowań (to jest w latach 1994-1996) Stolica Apostolska
-  między innymi za pośrednictwem powołanego specjalnie w tym celu Komitetu -  
będzie się starała sformułować pewne sugestie dotyczące kierunków refleksji i działa-
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nia w skali Kościoła powszechnego, jednocześnie zaś to samo zadanie budzenia 
świadomości będą spełniały w Kościołach lokalnych podobne Komisje, działające w 
ściślejszym powiązaniu z konkretną rzeczywistością. Ich celem będzie kontynuowanie 
w pewien sposób tego, co uczyniono już we wczesnym okresie przygotowań, a jed
nocześnie pogłębienie najbardziej znamiennych aspektów Jubileuszu.

562 3 2 . Jubileusz jest zawsze szczególnym czasem łaski, „dniem błogosławionym
przez Pana”: jako taki ma on, jak już powiedziano, charakter radosnego święta. 
Jubileusz Roku 2000 ma być wielką modlitwą uwielbienia i dziękczynienia, zwłaszcza 
za dar Wcielenia Syna Bożego oraz za dar Odkupienia dokonanego przez Niego. 
W roku jubileuszowym chrześcijanie raz jeszcze uświadomią sobie z wiarą i zdumie
niem miłość Ojca, który Syna swojego dał, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Z głębi serca zanosić też będą dziękczynie
nie za dar założonego przez Chrystusa Kościoła, który jest „sakramentem, czyli 
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodza
ju ludzkiego”14. Będą dziękować także za owoce świętości, jakie dojrzały w życiu 
tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy we wszystkich pokoleniach i w każdej epoce 
umieli w pełni przyjąć dar Odkupienia.

Jednakże radość każdego Jubileuszu jest w szczególny sposób radością z odpu
szczenia win, radością nawrócenia. Wydaje się, że na plan pierwszy powinno się 
wysunąć to, co stanowiło temat Synodu Biskupów w 1983 r., to znaczy pokutę 
i pojednanie15. Synod ten był wydarzeniem ogromnie znamiennym w dziejach Koś
cioła posoborowego. Podjął on zawsze aktualną sprawę nawrócenia (metanoia), które 
jest wstępnym warunkiem pojednania z Bogiem zarówno pojedynczych osób, jak 
i wspólnot.

563 33. Gdy zatem zbliża się ku końcowi drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest
rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar 
grzechu swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, 
w których oddalili się oni od ducha Chrystusa i od Jego Ewangelii i zamiast dać 
świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary ukazali światu przykłady myśle
nia i działania, będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia.

Kościół, choć jest święty dzięki swemu włączeniu w Chrystusa, niestrudzenie
czyni pokutę: zawsze przyznaje się przed Bogiem i przed ludźmi do grzesznych 
swoich dzieci. Mówi o tym Konstytucja Lumen gentium: „Kościół obejmujący w ło
nie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podej
muje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje”16.

Drzwi Święte Jubileuszu Roku 2000 powinny być symbolicznie większe niż po
przednio, ponieważ ludzkość, gdy dotrze do tej przełomowej daty, pozostawi za sobą 
nie tylko kolejny wiek, ale tysiąclecie. Jest zatem rzeczą słuszną, by Kościół prze
szedł przez nie z jasną świadomością tego, co przeżył w ciągu ostatnich dziesięciu

14 Sobór Wat. II Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.
15 Por. Adhort. Apost. Reconciliatio et paenitentia (2 grudnia 1984): ASS 77 (1985), s. 185-275.
16 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentiumy 8.



List apostolski „Tertio millennio adveniente” 283

wieków. Nie może on przekroczyć progu nowego tysiąclecia, nie przynaglając swoich 
synów do oczyszczenia się przez pokutę z błędów, niewierności, niekonsekwencji 
i zaniedbań. Uznanie słabości dnia wczorajszego to akt lojalności i odwagi, który 
pomaga nam umocnić naszą wiarę, pobudza czujność i gotowość do stawienia czoła 
dzisiejszym pokusom i trudnościom.

34. Wśród grzechów domagających się szczególnego wysiłku pokuty i nawrócenia 
trzeba z pewnością wymienić te, które zaszkodziły jedności, jakiej Bóg pragnął dla 
swego Ludu. W tysiącleciu dobiegającym końca, jeszcze bardziej aniżeli w pierw
szym milenium, wspólnota Kościoła „często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej 
strony” 17 doświadczyła bólu podziałów, które są zdecydowanie przeciwne woli Chry
stusa i stanowią dla świata okazję do zgorszenia18. Nadal niestey, odczuwamy brze
mię tych grzechów przeszłości, które przetrwały do dziś jako wciąż aktualne pokusy. 
Trzeba koniecznie naprawić ich skutki, prosząc usilnie Chrystusa o przebaczenie.

U schyłku obecnego tysiąclecia Kościół powinien zwrócić się z jeszcze żarliw
szym błaganiem do Ducha Świętego, prosząc Go o łaskę zjednoczenia chrześcijan. 
Jest to problem kluczowy dla ewangelicznego świadectwa w świecie. Po Soborze 
Watykańskim II podjęto szczególnie wiele inicjatyw ekumenicznych, dając świadec
two wielkoduszności i zaangażowania: można powiedzieć, że cała działalność Koś
ciołów lokalnych i Stolicy Apostolskiej zyskała w ostatnich latach wymiar ekume
niczny. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan stała się jednym z głównych ośrod
ków pobudzających dążenie do pełnego zjednoczenia. Wszyscy jednak jesteśmy 
świadomi, że osiągnięcie tego celu nie może być owocem wyłącznie ludzkich wysił
ków, choć są one nieodzowne. Jedność jest w ostateczności darem Ducha Świętego. 
Od nas oczekuje się, byśmy troszczyli się o ten dar, nie pozwalając sobie na zanied
bania czy przemilczenia w naszym świadectwie prawdzie, ale realizując śmiało wska
zania sformułowane przez Sobór i późniejsze dokumenty Stolicy Apostolskiej, cenio
ne także przez wielu spośród chrześcijan, którzy nie są w pełnej jedności z Kościo
łem katolickim.

Jest to zatem jedno z zadań dla chrześcijan, zbliżających się do roku dwutysięcz
nego. Koniec drugiego milenium wzywa nas wszystkich do rachunku sumienia, a tak
że do stosownych poczynań ekumenicznych, tak abyśmy wobec Wielkiego Jubileuszu 
mogli stanąć, jeśli nie całkowicie pojednani, to przynajmniej o wiele bliżsi przezwy
ciężenia podziałów powstałych w drugim tysiącleciu. Zdajemy sobie sprawę, że jest 
tu potrzebny olbrzymi wysiłek, nie tylko dialogu doktrynalnego, ale przede wszyst
kim modlitwy ekumenicznej, która stała się znacznie żywsza po Soborze; winna ona 
jednak nadal przybierać na sile, obejmując swym zasięgiem coraz więcej chrześcijan, 
zgodnie z wielkim błaganiem, jakie Chrystus zanosił do Ojca przed męką: „Ojcze 
[...], aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17,21).

35. Innym bolesnym zjawiskiem, nad którym synowie Kościoła muszą się pochy
lić z sercem pełnym skruchy, jest przyzwolenie okazywane zwłaszcza w niektórych

17 Sobór Wat. II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3.
18 Por. tamże, 1.
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stuleciach -  na stosowanie w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, 
a nawet przemocą.

To prawda, że aby prawidłowo ocenić przeszłość, trzeba wziąć pod uwagę kon
tekst kulturowy danej epoki, jako że pod jego wpływem wielu mogło w dobrej 
wierze sądzić, iż autentyczne świadectwo o prawdzie wymaga zagłuszenia innych 
opinii, a przynajmniej wykluczenia ich z dyskusji. Często wiele różnych czynników 
współdziałało w kształtowaniu przesłanek nietolerancji, podsycając namiętności, 
którym w pewnej mierze nie ulegali tylko ludzie wielkiego ducha, naprawdę wolni 
i pełni Boga. Jednakże te okoliczności łagodzące nie zwalniają Kościoła od obowiąz
ku wyrażenia głębokiego ubolewania z powodu słabości licznych swoich synów, 
którzy zniekształcili jego oblicze i nie pozwolili mu być doskonałym odzwiercie
dleniem wizerunku jego ukrzyżowanego Pana, niezrównanego świadka cierpliwej 
miłości i pokornej łagodności. Te bolesne doświadczenia przeszłości stają się lekcją 
na przyszłość, która winna skłonić każdego chrześcijanina do ścisłego przestrzegania 
złotej zasady sformułowanej przez Sobór: „Prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko 
siłą samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie” 19.

36. Zgodnie z postulatem wielu Kardynałów i Biskupów poważny rachunek su
mienia powinien objąć przede wszystkim Kościół chwili obecnej: U progu nowego 
milenium chrześcijanie winni stanąć w pokorze przed Panem, aby zastanowić się nad 
odpowiedzialnością, jaką i oni ponoszą za różne przejawy zła w dzisiejszym świecie. 
W naszej epoce bowiem, choć rozjaśnionej licznymi światłami, nie brak również 
cieni.

Czy można na przykład przemilczeć zjawisko obojętności religijnej; która sprawia, 
że wielu współczesnych ludzi żyje dziś tak, jak gdyby Bóg nie istniał, albo zadowala 
się mglistą religijnością, niezdolną sprostać problemowi prawdy ani obowiązkowi 
zachowania spójności między życiem i wiarą? Należy do tego dodać także powszech
ną utratę poczucia transcendentnego sensu ludzkiej egzystencji oraz zagubienie na 
polu etyki, obejmujące nawet tak fundamentalne wartości, jak szacunek dla życia 
i dla rodziny. Także synowie Kościoła muszą zadać sobie pytania: w jakiej mierze 
i oni ulegli atmosferze sekularyzmu i relatywizmu etycznego? Jaką część odpowie
dzialności za szerzącą się coraz bardziej niewiarę winni wziąć na siebie, ponieważ 
nie umieli ukazywać prawdziwego oblicza Boga na skutek „braków w ich własnym 
życiu religijnym, moralnym i społecznym”20?

Nie sposób przecież zaprzeczyć, że wielu chrześcijan przechodzi w swoim życiu 
duchowym chwilę niepewności, która obejmuje nie tylko życie moralne, ale także 
modlitwę, a nawet samą teologalną poprawność wiary. Wiara, i tak już wystawiona 
na próbę przez konfrontację z naszą epoką, zostaje czasem sprowadzona na manowce 
przez błędne kierunki teologiczne, które szerzą się między innymi na skutek kryzysu 
posłuszeństwa wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

19 Sobór Wat. II, Deki. o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1.
20 Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 19
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Co zaś dotyczy świadectwa Kościoła w naszej epoce, to czyż nie musimy z bólem 
stwierdzić, że wobec łamania podstawowych praw człowieka przez reżimy totalitarne 
niemało chrześcijan, niestety, wykazało brak rozeznania, który czasem przeradzał się 
nawet w przyzwolenie? I czy nie powinniśmy ubolewać, patrząc na ciemne strony 
współczesności, nad współodpowiedzialnością licznych chrześcijan za przejawy głę
bokiej niesprawiedliwości i nierówności społecznej? Wypadałoby zapytać, jak wielu 
z nich naprawdę zna i konsekwentnie realizuje wskazania nauki społecznej Kościoła.

Rachunek sumienia nie może pominąć także przyjęcia nauki Soboru -  tego wiel
kiego daru Ducha, ofiarowanego Kościołowi u schyłku drugiego tysiąclecia. W jakiej 
mierze słowo Boże stało się, w pełniejszy sposób, duszą teologii i natchnieniem 
całego chrześcijańskiego życia, jak tego żądała Konstytucja Dei verbum? Czy liturgia 
jest przeżywana jako „źródło i szczyt” życia Kościoła, zgodnie z nauczaniem Konsty
tucji Sacrosanctum Concilium? Czy w Kościele powszechnym i w Kościołach party
kularnych umacnia się eklezjologia komunii, sformułowana w Konstytucji Lumen 
gentium, stwarzająca przestrzeń dla charyzmatów, posług, różnych form uczestnictwa 
Ludu Bożego, ale nie ulegająca demokratyzmowi ani socjologizmowi, które nie 
odzwierciedlają katolickiej wizji Kościoła i autentycznego ducha Yaticanum II? 
Żywotne znaczenie ma też pytanie, które należy zadać o styl relacji między Kościo
łem a światem. Zalecenia Soboru, zawarte w Konstytucji Gaudium et spes i w innych 
dokumentach, dotyczące dialogu otwartego, opartego na wzajemnym szacunku 
i życzliwości, któremu wszakże ma towarzyszyć staranne rozeznanie i odważne świa
dectwo o prawdzie, pozostają w mocy i wzywają nas do dalszych wysiłków.

37. Kościół pierwszego tysiąclecia zrodził się z krwi męczenników: „Sanguis 
martyrum -  semen christianorum”21. Historyczne wydarzenia związane z postacią 
Konstantyna Wielkiego nigdy nie potrafiłyby zapewnić takiego rozwoju Kościoła, 
jakiego byliśmy świadkami w pierwszym tysiącleciu, gdyby nie ów posiew męczeński 
oraz wielkie dziedzictwo świętości pierwszych pokoleń chrześcijan. U kresu drugiego 
tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników. Prześladowania ludzi 
wierzących -  kapłanów, zakonników i świeckich -  zaowocowały wielkim posiewem 
męczenników w różnych częściach świata. Świadectwo dawane Chrystusowi aż do 
przelania krwi, stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosław
nych, anglikanów i protestantów, co podkreślił już Paweł VI w homilii wygłoszonej 
z okazji kanonizacji męczenników ugandyjskich22.

To świadectwo nie może zostać zapomniane. Kościół pierwszych wieków, chociaż 
natrafiał na tyle trudności organizacyjnych, bardzo zabiegał o to, ażeby utrwalić 
świadectwo męczenników w specjalnych martyrologiach. Poprzez wieki martyrologie 
te stale były uzupełniane, a w poczet świętych i błogosławionych Kościoła wchodzili 
już nie tylko ci, którzy przelali krew dla Chrystusa, ale także nauczyciele wiary, 
misjonarze, wyznawcy, biskupi, kapłani, dziewice, małżonkowie, wdowy, dzieci.

21 Tertulian, Apokl. 50, 13: CCL I, 171.
22 Por. AAS 56 (1964), s. 906.

567



286 Jan Paweł II

W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak 
gdyby „nieznani żołnierzeI  wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe ich świadectwa
nie powinny zostać zapomniane w Kościele. Zgodnie z sugestią Konsystorza trzeba,
ażeby Kościoły lokalne, zbierając konieczną dokumentację, uczyniły wszystko dla 
zachowania pamięci tych, którzy ponieśli męczeństwo. Będzie to miało niewątpliwie 
charakter i wymowę ekumeniczną. Chyba najbardziej przekonujący jest ten ekume
nizm świętych, męczenników. Communio sanctorum mówi głośniej aniżeli podziały. 
Martyrologium pierwszych wieków stanowiło podstawę kultu świętych. Głosząc 
i wielbiąc świętość swoich synów i córek, Kościół oddawał najwyższą cześć Bogu 
samemu. Czcił w męczennikach Chrystusa, który obdarzył ich łaską męczeństwa 
i świętości. Z czasem rozwinęła się praktyka kanonizacji, która do dziś trwa w Koś
ciele katolickim i w Kościołach prawosławnych. Kanonizacje i beatyfikacje bardzo 
się pomnożyły w dzisiejszych czasach. Świadczą one o żywotności Kościołów lokal
nych, których jest dziś na świecie o wiele więcej aniżeli w pierwszych wiekach 
i w pierwszym tysiącleciu. Największym hołdem dla Chrystusa ze strony wszystkich 
Kościołów na progu trzeciego tysiąclecia będzie ukazanie przemożnej obecności Od
kupiciela w owocach wiary, nadziei i miłości złożonych poprzez ludzi tylu języków 
i ras, którzy poszli za Chrystusem różnymi drogami chrześcijańskiego powołania.

Tak więc zadaniem Stolicy Apostolskiej w perspektywie trzeciego tysiąclecia 
będzie uzupełnienie martyrologiów Kościoła powszechnego, ze szczególnym uwzględ
nieniem świętości tych, którzy żyli Chrystusową prawdą także w naszych czasach. 
Należy popierać uznanie heroiczności cnót zwłaszcza świątobliwych wiernych świec
kich, którzy realizowali swe powołanie chrześcijańskie w małżeństwie. Żywiąc prześ
wiadczenie, że w rzeczywistości nie brak owoców świętości również w tym stanie, 
czujemy potrzebę znalezienia odpowiednich sposobów, ażeby świętość ta była przez 
Kościół stwierdzana i stawiana za wzór dla innych chrześcijańskich małżonków.

568 38. Kardynałowie i Biskupi zwracają też uwagę na potrzebę innych jeszcze Syno
dów o charakterze kontynentalnym na wzór tych, jakie odbyły się już dla Europy 
i Afryki. Ostatnia Konferencja Biskupów Ameryki Łacińskiej podjęła wspólnie z Epi
skopatem Ameryki Północnej propozycję Synodu dla obu Ameryk, poświęconego 
problemom nowej ewangelizacji w tych dwóch tak bardzo różniących się między 
sobą -  ze względu na początek i na historię -  częściach tego samego kontynentu 
oraz problematyce sprawiedliwości i międzynarodowych stosunków ekonomicznych 
z uwzględnieniem wielkich różnic, jakie dzielą Północ i Południe.

Inny projekt Synodu o charakterze kontynentalnym dotyczy Azji, gdzie w szcze
gólny sposób uwydatnia się problem spotkania chrześcijaństwa z prastarymi kultura
mi i religiami lokalnymi. Jest to wielkie wyzwanie dla ewangelizacji, jako że syste
my religijne, takie jak buddyzm czy hinduizm, mają wyraźny charakter soteriolo- 
giczny. Istnieje zatem paląca potrzeba, aby z okazji Wielkiego Jubileuszu ukazać 
jasno i głęboko prawdę o Chrystusie jako o jedynym Pośredniku między Bogiem 
a ludźmi i jedynym Odkupicielu świata, odróżniając Go wyraźnie od założycieli 
innych wielkich religii, choć i one zawierają elementy prawdy, na co Kościół patrzy 
ze szczerym szacunkiem, widząc w nich odblask tej Prawdy, która oświeca wszyst-
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kich ludzi23. W Roku 2000 z nową mocą musi zabrzmieć orędzie: Ecce natus est 
nobis Sahator mundi.

Celowe mogłoby też być zwołanie regionalnego Synodu dla Oceanii. Na tym 
Kontynencie istnieje, między innymi, problem ludności pierwotnej, w szczególny 
sposób powiązany z niektórymi aspektami prehistorii rodzaju ludzkiego. Z tego 
względu Synod powinien by podjąć -  obok innych problemów tego Kontynentu -  
właśnie temat spotkania chrześcijaństwa z owymi prastarymi formami religijności, 
które wyraźnie cechuje orientacja monoteistyczna.

B. FAZA DRUGA

39. Na fundamencie tej rozległej akcji budzenia świadomości będzie można na- 569 
stępnie przeprowadzić fazę drugą -  fazę przygotowawczą we właściwym sensie tego
słowa. Obejmie ona okres trzech lat, od 1997 do 1999 roku. Struktura ideowa tego 
trzylecia, skupiona wokół Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, musi 
mieć charakter teologiczny, a ściślej trynitarny.

Rok I: Jezus Chrystus
40. W pierwszym roku, 1997, tematem refleksji będzie zatem Chrystus, Słowo 570 

Ojca, które stało się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego. Należy bowiem zwró
cić uwagę na wybitnie chrystologiczny charakter Jubileuszu, podczas którego będzie
my świętować Wcielenie Syna Bożego, tajemnicę zbawienia dla całego rodzaju ludz
kiego. Ogólny temat tego roku, proponowany przez wielu Kardynałów i Biskupów,

a

brzmi: Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel Świata, wczoraj, dziś i na wieki” (por. Hbr 
13, 8).

Wśród zagadnień chrystologicznych, proponowanych przez Konsystorz, na pierw
szy plan wysuwają się następujące: ponowne odkrycie Chrystusa Zbawiciela i Ewan
gelizatora, ze szczególnym nawiązaniem do czwartego rozdziału Ewangelii św. Łuka
sza, gdzie temat Chrystusa posłanego, aby głosić Ewangelię, przeplata się z wątkiem 
Jubileuszu; głębsze rozważenie tajemnicy Jego Wcielenia i Jego narodzin z dziewi
czego łona Maryi; wiara w Niego jako konieczny warunek zbawienia. Aby poznać 
prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni -  szczególnie w tym roku -  
powrócić z odnowionym zapałem do Biblii, „czy to przez świętą Liturgię, przepełnio
ną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego 
instytucje i inne pomoce”24. W tekście objawionym sam Ojciec niebieski wychodzi 
nam bowiem z miłością na spotkanie i rozmawia z nami, ukazując nam naturę Jedno- 
rodzonego Syna oraz swój plan zbawienia ludzkości25.

41. Wspomniane wyżej dążenie do sakramentalnego przeżycia rzeczywistości 571 
Jubileuszu będzie mogło odwołać się w ciągu tego roku do ponownego odkrycia

23 Por. Sobór Wat. II, Deki. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, 2.
24 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 25.
25 Por. tamże, 2.
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Chrztu jako fundamentu chrześcijańskiego życia, zgodnie ze słowami Apostoła: „wy 
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” 
(Ga 3, 27). Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina ze swej strony, że Chrzest 
stanowi „fundament komunii między wszystkimi chrześcijanami, także z tymi, którzy 
nie osiągnęli jeszcze pełnej komunii z Kościołem katolickim”26. Właśnie z punktu
widzenia ekumenicznego rok ten będzie szczególnie ważną sposobnością, aby wspól
nie skierować wzrok ku Chrystusowi jedynemu Panu, podejmując próbę stania się 
jednym w Nim zgodnie z Jego modlitwą do Ojca. Uwypuklenie centralnego miejsca 
Chrystusa, słowa Bożego i wiary z pewnością spotka się z zainteresowaniem i życzli
wym przyjęciem ze strony chrześcijan innych wyznań.

572 42. Wszystko powinno zmierzać ku pierwszoplanowemu celowi Jubileuszu, jakim
jest ożywienie wiary i świadectwa chrześcijan. Aby to świadectwo było skuteczne, 
trzeba rozbudzić w każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za świętością, mocne 
pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie coraz żarliwszej modlitwy 
i solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi.

Pierwszy rok będzie zatem czasem sprzyjającym ponownemu odkryciu katechezy
-  jej pierwotnego sensu i wartości jako „nauki Apostołów” (por. Dz 2, 42) o osobie 
Jezusa Chrystusa i o Jego tajemnicy zbawienia. Bardzo przydatne będzie tu pogłębio
ne studium Katechizmu Kościoła Katolickiego, który przedstawia „wiernie i w sposób
uporządkowany [...] naukę Pisma Świętego, Tradycji żyjącej w Kościele i autentycz
nego Magisterium, a także duchowe dziedzictwo Ojców i świętych Kościoła, aby 
umożliwiać lepsze poznanie chrześcijańskiego misterium i ożywienie wiary Ludu 
Bożego”27. Realizm wymaga, by nie zaniedbać także pouczenia wiernych o błęd
nych poglądach na temat osoby Chrystusa i właściwie naświetlić różne formy sprze
ciwu wobec Niego i wobec Kościoła.

573 4 3 . Najświętszą Maryję Pannę, obecną poprzez całą fazę przygotowawczą,
w pierwszym roku będziemy kontemplować w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyń
stwa. To w Jej łonie Słowo stało się ciałem. Potwierdzenie centralnej pozycji Chrys
tusa nie może być odłączone od uznania roli, jaką spełniła Jego Najświętsza Matka. 
Jej kult, jeśli jest właściwie rozumiany, nie może niczego ująć „godności i skutecz
ności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika”28. Maryja bowiem zawsze wskazu
je na swego Bożego Syna i staje się dla wszystkich wierzących wzorem wiary auten
tycznie przeżytej. „Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Sło
wa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemni
cę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca”29.

Rok II: Duch Święty
574 44. Rok 1998, drugi rok fazy przygotowawczej, będzie w szczególny sposób

poświęcony Duchowi Świętemu i Jego uświęcającej obecności wewnątrz Wspólnoty

26 Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1271.
27 Konst. apost. Fidei depositum (11 października 1992); AAS 86 (1994), 116.
28 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 62.
29 Tamże, 65.
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uczniów Chrystusa. „Wielki Jubileusz zakończenia drugiego tysiąclecia [...] ma -  jak 
napisałem w Encyklice Dominum et Vivificantem -  [...] profil pneumatologiczny, 
albowiem tajemnica Wcielenia dokonała się «za sprawą Ducha Świętego». «Sprawił» 
ją  Duch Święty, który -  jako współistotny Ojcu i Synowi -  jest w absolutnej tajem
nicy Trójjedynego Boga: Osobą -  Miłością, Darem nie stworzonym, a zarazem bez
pośrednim źródłem wszelkiego obdarowania, jakie pochodzi od Boga -  w porządku 
stworzenia; jest też bezpośrednią zasadą i jakby podmiotem samoudzielania się Boga 
w porządku łaski. Tajemnica Wcielenia stanowi zenit owego obdarowania, stanowi 
zenit samoudzielania się Boga w porządku łaski”30.

Kościół nie może się przygotować do obchodów roku dwutysięcznego „w inny 
sposób, jak «w pełni czasów» tylko w Duchu Świętym. To, co dokonało się za Jego 
sprawą, może też tylko za Jego sprawą wyłonić się z pamięci Kościoła”31.

Duch bowiem uobecnia w Kościele wszystkich epok i na każdym miejscu jedyne 
Objawienie przyniesione ludziom przez Chrystusa, czyniąc je żywym i skutecznym 
w duszy każdego człowieka: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem” (J 14, 26).

45. Do najważniejszych zadań związanych z przygotowaniem Jubileuszu należy 
zatem ponowne odkrycie obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele zarówno
na sposób sakramentalny, zwłaszcza poprzez Bierzmowanie, jak i za pośrednictwem 
licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzonych dla dobra Kościoła: 
„Jeden jest Duch, który rozmaite swe dary rozdziela stosownie do bogactwa swego 
i do potrzeb posługiwania, ku pożytkowi Kościoła (por. 1 Kor 12, 1-11). Wśród 
darów tych góruje łaska Apostołów, których powadze sam Duch poddaje nawet 
charyzmatyków (por. 1 Kor 14). Tenże Duch, sam przez się, mocą swoją i wewnętrz
nym spojeniem członków jednocząc ciało, tworzy i nakazuje miłość wzajemną mię
dzy wiernymi”32.

Także w naszej epoce Duch Święty jest głównym sprawcą nowej ewangelizacji. 
Ważnym celem będzie zatem ponowne odkrycie Ducha jako Tego, który w toku 
dziejów buduje królestwo Boże i przygotowuje jego ostateczne objawienie w Jezusie 
Chrystusie, działając ożywczo we wnętrzu człowieka i sprawiając, że w codziennym 
ludzkim doświadczeniu kiełkują już ziarna ostatecznego zbawienia, które nastąpi na 
końcu czasów.

46. W tej eschatologicznej perspektywie zadaniem wierzących będzie ponowne 
odkrycie teologalnej cnoty nadziei; o której „już przedtem usłyszeli dzięki głoszeniu 
prawdy -  Ewangelii” (por. Kol 1, 5). Fundamentalna postawa nadziei z jednej strony 
nie pozwala chrześcijaninowi stracić z oczu ostatecznego celu, który nadaje sens 
i wartość całej jego egzystencji, z drugiej zaś dostarcza mu trwałych i głębokich uza-
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30 Enc. Dominum et Vivificantem (18 maja 1986), 50: A AS 78 (1986), s. 869-870
31 Tamże, 51: B  871.
32 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 7.
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sadnień dla codziennego wysiłku przekształcania rzeczywistości zgodnie z Bożym 
zamysłem.

Jak przypomina nam apostoł Paweł: „Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd 
jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już 
posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczeku
jąc [przybrania za synów] -  odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteś
my zbawieni” (Rz 8, 22-24). Chrześcijanie mają się przygotować do Wielkiego Jubi
leuszu, początku trzeciego tysiąclecia, odnawiając swą nadzieję na ostateczne nadej
ście królestwa Bożego, przygotowując je dzień po dniu we własnym wnętrzu, 
w chrześcijańskiej Wspólnocie, do której należą, w środowisku społecznym, którego 
część stanowią, jak również w historii świata.

Konieczne jest także podkreślenie i głębsze rozeznanie znaków nadziei; dostrze
galnych u schyłku obecnego stulecia mimo cieni, które często je zakrywają przed 
naszym wzrokiem. W dziedzinie życia społecznego są to na przykład osiągnięcia 
nauki, techniki, a nade wszystko medycyny w służbie życia ludzkiego, żywsze poczu
cie odpowiedzialności za środowisko naturalne, dążenie do przywrócenia pokoju
i sprawiedliwości, gdziekolwiek zostały naruszone, wola pojednania i solidarnego 
współżycia między różnymi narodami, zwłaszcza w kontekście złożonych relacji 
między Północą i Południem świata. W życiu Kościoła zaś tymi znakami są: uważ
niejsze nasłuchiwanie głosu Ducha Świętego, czego wyrazem jest przyjęcie charyz
matów i promocja laikatu, intensywna działalność na rzecz jedności wszystkich 
chrześcijan, znaczenie przypisywane dialogowi z religiami i ze współczesną kulturą.

577 47. W drugim roku przygotowania przedmiotem szczególnie wnikliwej refleksji
wiernych powinna się stać wartość jedności wewnątrz Kościoła, ku której zmierzają 
różne dary i charyzmaty wzbudzone w nim przez Ducha. Wskazane tu będzie pogłę
bienie eklezjologicznego nauczania Soboru Watykańskiego II, zawartego zwłaszcza 
w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium. Ten ważny dokument jednoznacznie 
podkreśla, że jedność Ciała Chrystusa jest oparta na działaniu Ducha, jest zagwaran
towana przez posługę apostolską i podtrzymywana przez wzajemną miłość (por.
1 Kor 13, 1-8). Takie katechetyczne pogłębienie wiary z pewnością doprowadzi 
członków Ludu Bożego do dojrzalszej świadomości własnych obowiązków, a także 
do żywszego poczucia wartości kościelnego posłuszeństwa33.

578 48. Maryję, która poczęła Słowo Wcielone za sprawą Ducha Świętego i która
potem w całym swoim życiu pozwoliła się prowadzić przez Jego wewnętrzne działa
nie, będziemy kontemplować i naśladować w ciągu tego roku przede wszystkim jako 
niewiastę posłuszną głosowi Ducha Świętego, jako niewiastę, która milczy i słucha, 
niewiastę nadziei, która potrafiła, jak Abraham, przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei 
wbrew nadziei (por. Rz 4, 18). Maryja dała pełny wyraz pragnieniu ubogich Jahwe, 
jaśniejąc jako wzór dla tych wszystkich, którzy całym sercem powierzają się Bożym 
obietnicom.

33 Por. tamże, 37
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Rok III: Bóg Ojciec
49. Celem roku 1999, trzeciego i ostatniego roku przygotowań, będzie rozszerze- 579 

nie horyzontów człowieka wierzącego zgodnie z perspektywą samego Chrystusa: 
perspektywą prawdy o „Ojcu, który jest w niebie|  (por. Mt 5, 45), przez którego On 
został posłany i do którego powrócił (por. J 16, 28).

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz 
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Całe życie chrześcijańskie jest
jakby wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego bezwarunkową miłość do
każdego człowieka, a zwłaszcza do „syna marnotrawnego” (por. Łk 15, 11-32), 
odkrywamy na nowo każdego dnia. To pielgrzymowanie angażuje wnętrze osoby, 
rozszerza się na wspólnotę wierzących, aby ostatecznie ogarnąć całą ludzkość.

Jubileusz skupiony wokół postaci Chrystusa staje się w ten sposób wielkim aktem 
uwielbienia Ojca: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 
niebieskich -  w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 3-4).

50. W tym trzecim roku, według programu „drogi do Ojca”, wszyscy są wezwani 580 
do prawdziwego nawrócenia, w łączności z Chrystusem Odkupicielem człowieka. 
Nawrócenie to obejmuje zarówno aspekt „negatywny”, czyli wyzwolenie od grzechu,
jak i aspekt „pozytywny”, to znaczy wybór dobra wyrażonego w wartościach etycz
nych zawartych w prawie naturalnym, potwierdzonym i pogłębionym przez Ewange
lię. Stanowi to właściwy kontekst dla ponownego odkrycia i głębokiego przeżycia 
Sakramentu Pokuty w jego najgłębszym sensie. Głoszenie nawrócenia jako nieodzow
nego wymogu chrześcijańskiej miłości jest szczególnie ważne we współczesnym 
społeczeństwie, które często, jak się wydaje, zatraca same podstawy etycznej wizji 
ludzkiej egzystencji.

Należy, zwłaszcza w tym roku, uwypuklić teologalną cnotę miłości; nawiązując 
do zwięzłego określenia św. Jana z jego Pierwszego Listu: „Bóg jest miłością”
(4, 8. 16). Miłość w swym podwójnym wymiarze umiłowania Boga i braci jest synte
zą życia moralnego człowieka wierzącego. Posiada w Bogu swoje źródło i cel.

51. W tej perspektywie i w świetle słów Jezusa, który przyszedł, aby „głosić 581 
ubogim Ewangelię” (por. Mt 11, 5; Łk 7, 22), jakże nie potwierdzić bardziej zdecy
dowanie opcji preferencyjnej Kościoła na rzecz ubogich i odepchniętych? Należy 
wręcz stwierdzić, że działalność na rzecz sprawiedliwości i pokoju w świecie takim
jak nasz, naznaczonym przez liczne konflikty i niedopuszczalne nierówności społecz
ne i ekonomiczne, jest kluczowym aspektem przygotowań i obchodów Jubileuszu. 
Dlatego chrześcijanie, nawiązując do zasad zapisanych w Księdze Kapłańskiej (25,
8-28), powinni stać się rzecznikami wszystkich ubogich świata, proponując, aby 
Jubileusz dał, między innymi, sposobność do przemyślenia sprawy redukcji, jeśli nie 
całkowitej likwidacji zadłużenia międzynarodowego, które ciąży na losach wielu 
narodów. Jubileusz dostarczy także okazji do zastanowienia się nad innymi wyzwa
niami chwili obecnej, takimi na przykład, jak trudności w dialogu między różnymi 
kulturami oraz problemy związane z poszanowaniem praw kobiety i z działaniem na 
rzecz rodziny i małżeństwa.
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582 52. Pamiętając ponadto, że „Chrystus Jjjj już w samym objawieniu tajemnicy
Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu 
najwyższe jego powołanie”34, należy w trzecim roku przygotowań podjąć działania 
zwłaszcza w dwóch kierunkach: konfrontacji z sekularyzmem i dialogu z wielkimi re- 
ligiami.

Jeżeli chodzi o pierwsze z tych zadań, to wymaga ono podjęcia szerokiej proble
matyki kryzysu cywilizacji, którego przejawy występują przede wszystkim na Zacho
dzie, technicznie bardziej rozwiniętym, ale wewnętrznie zubożonym na skutek za
pomnienia o Bogu czy też zepchnięcia Go na ubocze. Na kryzys cywilizacji trzeba 
odpowiedzieć cywilizacją miłości,opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, soli
darności, sprawiedliwości i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chry
stusie.

583 53. Natomiast w sferze świadomości religijnej wigilia roku dwutysięcznego stanie
się znakomitą sposobnością -  także w świetle wydarzeń ostatnich dziesięcioleci -  
do dialogu między religijne go, zgodnie z jednoznacznymi wskazaniami, zawartymi w 
Deklaracji Soboru Watykańskiego I INostra aetate o stosunku Kościoła do religii nie
chrześcijańskich.

W tym dialogu szczególne miejsce przysługuje żydom i muzułmanom. Oby Bóg 
pozwolił, by dla potwierdzenia tych zamysłów możliwe stało się zorganizowanie 
wspólnych spotkań w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla wielkich religii mono
teistycznych.

Z myślą o tym poszukuje się już właściwych metod przygotowania zarówno 
historycznych spotkań w miejscach o wielkiej wymowie symbolicznej -  w Betlejem, 
Jerozolimie i na Synaju -  które mają pogłębić dialog z żydami i z wyznawcami 
islamu, jak i spotkań z przedstawicielami wielkich religii świata w innych miejscach. 
We wszystkich tych przedsięwzięciach należy jednak zważać, by nie prowadziły one 
do niebezpiecznych nieporozumień, i zachowywać czujność wobec ryzyka synkretyz- 
mu oraz łatwego i zwodniczego irenizmu.

584 5 4 . Na tym rozległym tle zadań Najświętsza Maryja Panna, wybrana córka Ojca,
jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga i bliźniego. Jak 
sama wyznaje w kantyku Magnificat, wielkie rzeczy uczynił dla Niej Wszechmocny, 
którego imię jest święte (por. Łk 1, 49). Ojciec powierzył Maryi jedyną w swoim 
rodzaju misję w dziejach zbawienia: misję Matki oczekiwanego Zbawiciela. Dziewica 
odpowiedziała na Boże powołanie całkowitą uległością: „Oto ja  służebnica Pańska” 
(Łk 1, 38). Jej macierzyńska misja, podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jero
zolimie u stóp krzyża, staje się w tym roku serdecznym przynagleniem skierowanym 
do wszystkich dzieci Bożych, aby wróciły do domu Ojca, wsłuchane w jej matczyny 
głos: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

34 Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 22
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C. W PERSPEKTYWIE OBCHODOW JUBILEUSZU

55. Osobne zagadnienie stanowią same obchody Wielkiego Jubileuszu, które odbę
dą się jednocześnie w Ziemi Świętej, w Rzymie i w Kościołach lokalnych całego 
świata. Zwłaszcza w tej fazie -  fazie celebracji -  celem będzie uwielbienie Trójcy 
Świętej, od której wszystko pochodzi i ku której wszystko w świecie i w dziejach 
jest skierowane. W perspektywie tej tajemnicy mieszczą się kolejne trzy lata bezpo
średniego przygotowania: od Chrystusa i przez Chrystusa, w Duchu Świętym, ku 
Ojcu. W tym sensie obchody Jubileuszu uobecniają i zarazem zapowiadają cel
i wypełnienie życia chrześcijanina i Kościoła w Bogu Trójjedynym.

Ponieważ jednak Chrystus jest jedyną drogą dostępu do Ojca, z okazji Wielkiego 
Jubileuszu odbędzie się w Rzymie Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który 
podkreśli Jego żywą i zbawczą obecność w Kościele i w świecie. Rok dwutysięczny 
będzie rokiem głęboko eucharystycznym: w Sakramencie Eucharystii Zbawiciel, który 
dwadzieścia wieków temu przyjął ciało w łonie Maryi, nadal ofiarowuje się ludzkości 
jako źródło Boskiego życia.

Stosownym podkreśleniem ekumenicznego i uniwersalnego wymiaru Świętego 
Jubileuszu będzie natomiast doniosłe spotkanie ponadchrześcijańskie. Ma to być 
wydarzenie o wielkim znaczeniu i dlatego, aby uniknąć nieporozumień, trzeba je 
właściwie zaplanować i starannie przygotować w duchu braterskiej współpracy 
z chrześcijanami innych wyznań i tradycji oraz życzliwego otwarcia się na te religie, 
których przedstawiciele zechcą uczestniczyć we wspólnej radości wszystkich uczniów 
Chrystusa.

Jedno jest pewne: winniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy , aby nie pozo
stało bez odzewu wielkie wyzwanie roku dwutysięcznego, z którym niewątpliwie 
związana jest szczególna łaska Chrystusa dla Kościoła i dla całej ludzkości.

V. „JEZUS CHRYSTUS TEN SAM NA WIEKI” 
(por. Hbr 13, 8)

56. Kościół trwa nieprzerwanie od 2000 lat. Niczym ewangeliczne ziarno gorczy
cy rośnie i staje się potężnym drzewem, które ogarnia swoimi konarami całą ludz
kość (por. Mt 13, 31-32). Sobór Watykański II, rozważając w Konstytucji dogma
tycznej Lumen gentium sprawę przynależności do Kościoła i przyporządkowania do 
Ludu Bożego, tak się wypowiada: „Do tej zatem katolickiej jedności Ludu Bożego 
[...] powołani są wszyscy ludzie i w różny sposób do niej należą lub są jej przypo
rządkowani, zarówno wierni katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie 
wszyscy w ogóle ludzie, z łaski Bożej powołani do zbawienia”35. Z kolei Paweł VI 
w Encyklice Ecclesiam suam wyjaśnia, na czym polega powszechny udział wszyst-
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35 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 13
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kich ludzi w Bożym planie, wskazując na istnienie różnych kręgów dialogu zbawie
nia| j |

W tym ujęciu można także jeszcze lepiej zrozumieć znaczenie ewangelicznej 
przypowieści o zaczynie (por. Mt 13, 33): Chrystus, jakby Boży zaczyn, przenika 
coraz głębiej życie współczesnej ludzkości, szerząc dzieło zbawienia dokonane 
w tajemnicy paschalnej. Swoim zbawczym panowaniem ogarnia także całą przeszłość 
rodzaju ludzkiego, poczynając od pierwszego Adama37. Do Niego należy przyszłość: 
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). Kościół ze swej 
strony „zmierza ku jednemu tylko, a mianowicie, by pod kierownictwem Ducha 
Świętego Pocieszyciela prowadzić dalej dzieło samego Chrystusa, który przyszedł na 
świat, żeby dać świadectwo prawdzie, żeby zbawiać, a nie sądzić, żeby służyć, a nie 
żeby Jemu służono”38.

587 5 7 . Dlatego już od czasów apostolskich Kościół pełni nieprzerwanie swą misję w
łonie powszechnej ludzkiej rodziny. Pierwsza ewangelizacja objęła przede wszystkim 
region Morza Śródziemnego. W ciągu pierwszego tysiąclecia misje wyruszające
z Rzymu i Konstantynopola rozprzestrzeniły chrześcijaństwo na całym kontynencie 
europejskim. Jednocześnie kierowały się też ku sercu Azji\ docierając do Indiiy 
a także do Chin. Odkrycie Ameryki u schyłku XV wieku dało początek ewangelizacji 
tego wielkiego kontynentu, na południu i na północy. W tym samym czasie, gdy 
afrykańskie obrzeża Sahary południowej przyjmowały światło Chrystusa, św. Franci
szek Ksawery, patron misji, dotarł aż do Japonii. Na przełomie wieków XVIII i XIX 
chrześcijaństwo dotarło do Korei przy współudziale ludzi świeckich; w tej samej 
epoce ewangeliczne orędzie dotarło na Półwysep Indochiński, a także do Australii i 
na wyspy Oceanu Spokojnego.

Wiek XIX był okresem wielkiej działalności misyjnej pośród ludów Afryki. 
Wszystkie te dzieła wydały owoce trwające do dzisiaj. Sobór Watykański II dał temu 
wyraz w Dekrecie o działalności misyjnej Ad gentes. Po Soborze zaś problem misyj
ny został omówiony w Encyklice Redemptoris missio, podejmującej zagadnienia misji 
w obecnym, ostatnim okresie naszego stulecia. Kościół także w przyszłości pozosta
nie Kościołem misyjnym: misyjność należy bowiem do jego natury. Wraz z upad
kiem wielkich systemów antychrześcijańskich na kontynencie europejskim -  najpierw 
nazizmu, a później komunizmu -  pojawia się pilne zadanie ponownego przekazania 
mieszkańcom Europy wyzwalającego orędzia Ewangelii39. Ponadto, jak stwierdza 
Encyklika Redemptoris missio, powtarza się dziś w świecie sytuacja z ateńskiego 
Areopagu, na którym przemawiał św. Paweł40. Tych „areopagów” jest dziś wiele
i są bardzo różne. Są to wielkie tereny współczesnej cywilizacji i kultury, polityki

36 Por. Paweł VI, Enc. Ecclesiam suam (6 sierpnia 1964), III: AAS 56 (1964), s. 650-657.
37 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 2.
38 Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 3.
39 Por. Deklaracja Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie, n. 3.
40 Por. Enc. Redemptoris missio (7 grudnia 1990), 37, c: AAS 83 (1991), s. 284-286.
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i ekonomii. Im bardziej Zachód odrywa się od swych chrześcijańskich korzeni; tym 
bardziej staje się terenem misyjnym, w znaczeniu wielorakich „areopagów”.

58. Przyszłość świata i Kościoła należy do młodych pokoleń, do tych, którzy 588 
urodzili się w tym stuleciu i osiągną dojrzałość w przyszłym, pierwszym wieku 
nowego tysiąclecia. Chrystus czeka na młodych, tak jak czekał na młodzieńca, który 
zadał Mu pytanie: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wiecz
ne?” (Mt 19, 16). Do przepięknej odpowiedzi, jakiej udzielił mu Chrystus, nawiąza
łem w niedawnej Encyklice Yeritatis splendor, a wcześniej w Liście do młodych 
całego świata z 1985 roku. Młodzi w każdej sytuacji i we wszystkich regionach 
świata nieustannie zadają pytania Chrystusowi: spotykają Go i poszukują, aby nadal
z Nim rozmawiać. Jeśli zdołają iść drogą przez Niego wskazaną, dana im będzie 
radość umocnienia Jego obecności w przyszłym stuleciu i w następnych, aż do wy
pełnienia się czasów. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”.

59. Na zakończenie warto przytoczyć słowa Konstytucji duszpasterskiej Gaudium 589 
et spes: „Kościół [...] wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwych
wstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był 
odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dano ludziom innego pod 
niebem imienia, w którym by mieli być zbawieni. Podobnie też wierzy, że klucz, 
ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w jego Panu i Nauczycielu. Kościół
utrzymuje nadto, że u podłoża wszystkich przemian istnieje wiele rzeczy nie ulegają
cych zmianie, a mających swą ostateczną podstawę w Chrystusie, który jest Ten sam 
wczoraj, dziś i na wieki. W świetle więc Chrystusa, Obrazu Boga niewidzialnego, 
Pierworodnego wszystkiego stworzenia, Sobór pragnie przemówić do wszystkich, aby 
wyjaśnić tajemnicę człowieka oraz współdziałać w znalezieniu rozwiązania głównych 
problemów naszego czasu41.

Zachęcając wiernych, by nieustannie prosili Boga w modlitwie o niezbędne świat
ło i pomoc w przygotowaniu bliskiego już Jubileuszu i w jego obchodach, wzywam 
zarazem czcigodnych Braci w Biskupstwie i powierzone im Wspólnoty kościelne, by 
otworzyły serca na natchnienia Ducha Świętego. Z pewnością poruszy On umysły, 
aby z odnowioną wiarą i gorliwym zaangażowaniem przygotowały się do obchodów 
tego wielkiego wydarzenia.

To zadanie całego Kościoła powierzam macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi,
Matki Odkupiciela. Ona, Matka pięknej miłości, będzie dla chrześcijan podążających 
ku Wielkiemu Jubileuszowi trzeciego tysiąclecia Gwiazdą nieomylnie kierującą nasze 
kroki ku Chrystusowi. Niechaj pokorna Dziewica z Nazaretu, która przed dwoma ty
siącami lat dała światu Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość nowego milenium ku Te
mu, który jest „światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka” (por. J 1,9).

W tym duchu udzielam wszystkim mego Błogosławieństwa.

W Watykanie, dnia 10 listopada 1994 r., w siedemnastym roku Pontyfikatu.

41 Sobór Wat. II, Konst. dusz past. o Kościele w ś wiecie współczesnym Gaudium et spes, 10
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List apostolski ORIENT ALE LUMEN 
do biskupów, duchowieństwa i wiernych 

w setną rocznicę listu apostolskiego ORIENTALIUM DIGNITAS
Papieża Leona XIII -  2 maja 1995 r.

Druk: A AS 87(1995), s. 745-774. Przekład: OR 1995, nr 6, s. 32-34.

Czcigodni Bracia,
Drodzy Synowie i Córki Kościoła

590 | |  Światło Wschodu oświeca Kościół powszechny, od kiedy rozbłysło nad nami
„Wschodzące Słońce” (Łk 1, 78), Jezus Chrystus, nasz Pan, którego wszyscy chrześci
janie wzywają jako Odkupiciela człowieka i nadzieję świata.

To światło było dla mojego Poprzednika Leona XIII natchnieniem do napisania 
Listu apostolskiego Orientalium dignitas, w którym bronił On znaczenia Tradycji 
wschodnich dla całego Kościoła1.

Kiedy upływa setna rocznica tego wydarzenia i różnych inicjatyw z nią związa
nych, poprzez które Papież ten chciał przyczynić się do przywrócenia jedności ze 
wszystkimi chrześcijanami Wschodu, pragnę skierować do Kościoła katolickiego 
podobny apel, wzbogacony licznymi doświadczeniami wzajemnego poznania i spotkań, 
jakie zgromadziliśmy w ostatnim stuleciu.

Jeśli bowiem wierzymy, że czcigodna i starożytna tradycja Kościołów wschodnich 
stanowi integralną część dziedzictwa Kościoła Chrystusowego, to katolicy powinni 
przede wszystkim ją poznawać, by móc się nią karmić i przyczyniać się -  każdy na 
miarę swoich sił -  do budowania jedności.

Nasi bracia obrządków wschodnich dobrze zdają sobie sprawę, że wraz z braćmi 
prawosławnymi są żywymi nosicielami tej tradycji. Konieczne jest, aby również 
synowie i córki Kościoła katolickiego, należący do tradycji łacińskiej, mogli poznać 
w pełni ten skarb i dzięki temu dzielić z Papieżem gorące pragnienie przywrócenia 
Kościołowi i światu pełnego obrazu powszechności Kościoła, wyrażanej nie przez 
jedną tylko tradycję, ani tym bardziej przez jedną wspólnotę w przeciwstawieniu do 
drugiej; i aby również nam wszystkim było dane cieszyć się w pełni z tego objawio
nego przez Boga i niepodzielnego dziedzictwa Kościoła powszechnego2, które prze
chowywane jest i wzrasta tak w życiu Kościołów Wschodu, jak i Zachodu.

1 Por. Leonis XIII Acta, (1894), 358-370. Papież przypomina o szacunku i konkretnej pomocy ze 
strony Stolicy Apostolskiej dla Kościołów wschodnich oraz o woli chronienia ich specyfiki; ponadto List 
apost. Praeclara gratulationis (20 czerwca 1894), | 1 |  195-214; Enc. Christi nomen (24 grudnia 1894), 
| p |  405-409.

2 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o Kościołach Wschodnich Katolickich Orientalium Ecclesiarum, 1; Dekr. 
o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 17.
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2. Kieruję wzrok ku Orientale Lumen, promieniującemu z Jerozolimy (por. Iz 60, 591 
j |  Ap 21, 20), miasta, gdzie Słowo Boże, które stało się dla naszego zbawienia czło
wiekiem, Żydem „pochodzącym [...] z rodu Dawida” (Rz 1, 3; por. 2 Tm 2, 8), 
umarło i zostało wskrzeszone z martwych. W tym świętym mieście, kiedy nadszedł 
dzień Pięćdziesiątnicy i gdy „znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu”
(Dz 2, 1), Duch Pocieszyciel zesłany został na Maryję i uczniów. Stamtąd Dobra 
Nowina rozprzestrzeniła się po świecie, gdyż napełnieni Duchem Świętym „głosili 
odważnie słowo Boże” (Dz 4, 31). Wychodząc stamtąd, od matki wszystkich Kościo
łów3, Ewangelia była głoszona wszystkim narodom, spośród których wiele szczyci 
się tym, że miało jako pierwszego świadka Chrystusowego któregoś z Apostołów4.
W tym mieście najróżniejsze kultury i tradycje znalazły gościnę w imię jedynego 
Boga (por. Dz 2, 9-11 ). Zwracając się ku niemu z tęsknotą i wdzięcznością, odnajdu
jemy siłę i entuzjazm, by ożywić poszukiwanie harmonii w duchu autentyzmu i róż
norodności, który jest ideałem Kościoła5.

3. Papież, jako syn jednego z narodów słowiańskich, szczególnie mocno odczuwa 592 
w sercu wołanie tych ludów, do których przybyli dwaj święci bracia, Cyryl i Metody
-  chwalebny przykład apostołów jedności -  głoszący Chrystusa w poszukiwaniu 
komunii między Wschodem i Zachodem, mimo trudności, które już wówczas przeciw
stawiały sobie czasem oba te światy. Często dawałem za przykład ich dzieło6, zwra
cając się również do tych wszystkich, którzy są ich dziećmi w wierze i w kulturze.

Te rozważania pragnę teraz rozszerzyć i objąć nimi wszystkie Kościoły wschodnie 
wraz z całym bogactwem ich wielorakich tradycji. Myśl moja zwraca się ku braciom 
z tych Kościołów, by razem z nimi szukać przekonującej odpowiedzi na pytania, jakie 
stawia sobie dzisiaj człowiek w każdym zakątku świata. Pragnę odwołać się do ich 
dziedzictwa wiary i życia, świadomy, że nie można odstępować od drogi jedności i że 
jest ona nieodwracalna, podobnie jak Chrystusowe wezwanie do jedności. „Drodzy 
bracia, stoi przed nami wspólne zadanie, Wschód i Zachód muszą razem powiedzieć:
Ne evacuetur Crux! (por. 1 Kor 1, 17). Niech nie zostanie udaremniony Krzyż Chrys
tusa, bo jeśli udaremnia się Krzyż Chrystusa, człowiek zostaje pozbawiony korzeni
i nie ma już przyszłości: jest zniszczony! To jest nasze wołanie u kresu XX wieku.
Jest to wołanie Rzymu, wołanie Konstantynopola, wołanie Moskwy. I wołanie całego 
chrześcijaństwa: obu Ameryk, Afryki, Azji, wszystkich. Jest to wołanie nowej ewan
gelizacji”7.

3 Św. Augustyn zauważa w związku z tym: „Skąd Kościół miał początek? Z Jerozolimy”, In Epistulam 
loannis, II, 2: PL 35, 1990.

4 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 23; Dekr. o ekumenizmie Unitatis 
redintegratio, 14.

5 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4.
6 Por. List apost. Egregiae virtutis (31 grudnia 1980): AAS 73 (1981), s. 258-262; Enc. Slavorum 

Apostoli (2 czerwca 1985), 12-14: AAS 77 (1985), s. 792-796.
7 Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek (1 kwietnia 1994): „L’Osservatore 

Romano”, 3 kwietnia 1994, s. 5.
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Myśl moją kieruję ku Kościołom Wschodu, tak jak czyniło to wielu Papieży 
w przeszłości, w przekonaniu, że przede wszystkim do nich skierowany jest nakaz 
zachowania jedności Kościoła i niestrudzonego zabiegania o jedność chrześcijan tam, 
gdzie została ona zerwana. Więź szczególnie ścisła już nas łączy. Nieomal wszystko 
nas łączy8, a przede wszystkim wspólne szczere pragnienie jedności.

593 4 . Do wszystkich Kościołów Wschodu i Zachodu dociera wołanie dzisiejszych
ludzi, którzy pytają o sens swego życia. Dostrzegamy w nim błaganie tych, którzy 
szukają zapomnianego i utraconego Ojca (por. Łk 15, 18-20; J 14, 8). Współczesny 
człowiek prosi nas dzisiaj, byśmy wskazali mu Chrystusa, który zna Ojca i nam Go 
objawił (por. J 8, 55; 14, 8-11). Otwierając się na pytania świata, słuchając ich z po
korą i wrażliwością, w pełnej solidarności z tymi, którzy je wyrażają, jesteśmy powo
łani do ukazywania dziś słowami i czynami ogromnych bogactw, które nasze Kościoły 
przechowują w skarbnicach swych tradycji. Uczmy się od samego Chrystusa, który 
w czasie swej ziemskiej wędrówki zatrzymywał się wśród ludzi, słuchał ich i wzruszał 
się widząc, że są „jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 36; Mk 6, 34). Od Niego 
winniśmy się uczyć tego pełnego miłości spojrzenia, z jakim jednał ludzi z Ojcem
i z samymi sobą, przekazując im tę moc, która jako jedyna potrafi uzdrowić całego 
człowieka.

W obliczu tego wołania Kościoły Wschodu i Zachodu winny skupić się na tym, 
co istotne: „Nie możemy stanąć przed Chrystusem jako Panem dziejów tak podzieleni, 
jak staliśmy się podzieleni w ciągu drugiego tysiąclecia. Muszą te podziały zostać 
zastąpione przez zbliżenie, porozumienie; muszą się zabliźnić rany na drodze do 
jedności chrześcijan”9.

Niezależnie od naszych słabości winniśmy zwrócić się ku Niemu, jedynemu Nau
czycielowi, i poprzez uczestnictwo w jego śmierci oczyścić się z przesadnego przy
wiązania do uczuć i wspomnień, które nie dotyczą wielkich rzeczy uczynionych nam 
przez Boga, ale ludzkich zdarzeń z przeszłości, których ciężar odczuwamy jeszcze 
w naszych sercach. Niech Duch Święty obdarzy nas czystym spojrzeniem, abyśmy 
potrafili razem wyjść naprzeciw człowieka współczesnego, który czeka na radosną 
nowinę. Jeśli wobec oczekiwań i cierpień świata damy odpowiedź zgodną, niosącą 
światło i życie, przyczynimy się naprawdę do bardziej skutecznego głoszenia Ewange
lii wśród ludzi naszych czasów.

I. POZNAWAĆ WSCHÓD CHRZEŚCIJAŃSKI
DOŚWIADCZENIE WIARY

594 5. „Na Wschodzie i na Zachodzie do badań nad prawdą objawioną stosowano
odmienne metody i podejście w celu poznania i wyznawania prawd Bożych. Stąd nic

8 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14-18.
9 Przemówienie na Konsystorzu Nadzwyczajnym (13 czerwca 1994): „L’Osservatore Romano”, 13-14 

czerwca 1994, s. 5.
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dziwnego, że niektóre aspekty objawionych tajemnic czasem znajdują stosowniejsze 
ujęcie i lepsze naświetlenie u jednych niż u drugich, także trzeba powiedzieć, iż te 
odmienne sformułowania teologiczne nierzadko raczej się wzajem uzupełniają, niż 
przeciwstawiają”10.

Nosząc w sercu pytania, dążenia i doświadczenia, o których wspomniałem, zwra
cam myśl ku chrześcijańskiemu dziedzictwu Wschodu. Nie zamierzam opisywać go 
ani interpretować: wsłuchuję się w głos Kościołów Wschodu, wiem bowiem, że są one 
żywymi wyrazicielami skarbu tradycji, którą przechowują. Rozmyślając nad tym 
skarbem, dostrzegam w nim elementy niezwykle istotne dla pełniejszego i bardziej 
całościowego zrozumienia doświadczenia chrześcijańskiego, a zatem dla uzyskania 
bardziej wyczerpującej chrześcijańskiej odpowiedzi na oczekiwania dzisiejszego czło
wieka. W stosunku do jakiejkolwiek innej kultury Wschód chrześcijański odgrywa 
bowiem rolę wyjątkową i uprzywilejowaną, ponieważ stanowił pierwotne środowisko 
rodzącego się Kościoła.

Chrześcijańska tradycja wschodnia wiąże się z pewnym sposobem przyjmowania, 
rozumienia i przeżywania wiary w Pana Jezusa. W tym sensie jest ona bardzo bliska 
chrześcijańskiej tradycji Zachodu, która rodzi się z tej samej wiary i nią się karmi.
Różni się jednak od niej w zadziwiający i uprawniony sposób, gdyż chrześcijanin 
Wschodu ma własny styl odczuwania i rozumienia, a zatem również oryginalny spo
sób przeżywania swej więzi ze Zbawicielem. Pragnę raczej przyjrzeć się z szacunkiem
i drżeniem postawie adoracji, jaką przyjmują te Kościoły, niż poruszać ten czy inny 
specyficzny problem teologiczny, który wyłonił się w ciągu wieków jako przedmiot 
polemik między ludźmi Zachodu i Wschodu.

Chrześcijański Wschód od samych początków jawi się jako wewnętrznie zróżnico
wany, zdolny przyjąć charakterystyczne rysy każdej poszczególnej kultury i zachowu
jący najwyższy szacunek dla każdej wspólnoty lokalnej. Winniśmy dziękować Bogu 
z głębokim wzruszeniem za tę przedziwną rozmaitość, która pozwoliła utworzyć 
z różnych elementów mozaikę tak bogatą i złożoną.

6. Istnieją pewne rysy tradycji duchowej i teologicznej, wspólne różnym Kościo- 595 
łom Wschodu, które wskazują na ich odmienną wrażliwość w porównaniu z formami 
przyjętymi w przekazywaniu Ewangelii na ziemiach Zachodu. Tak je syntetycznie 
ujmuje Sobór Watykański II: „Powszechnie również wiadomo, z jakim przywiązaniem 
chrześcijanie wschodni sprawują liturgiczne obrzędy, przede wszystkim obrzęd eucha
rystyczny, źródło życia Kościoła i zadatek przyszłej chwały; przez niego wierni złą
czeni z biskupem, mający dostęp do Ojca przez Syna, Słowo Wcielone, umęczone
i uwielbione, oraz w szczodrobliwości Ducha Świętego, dostępują zjednoczenia 
z Przenajświętszą Trójcą, stawszy się „uczestnikami Bożej natury” (2 P 1, 4)”11.

Z tego opisu wyłania się wschodnia wizja chrześcijanina, którego celem jest 
uczestnictwo w naturze Bożej poprzez komunię z tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. 
Zarysowuje się tutaj „monarchia” Ojca i koncepcja zbawienia zgodna z ekonomią,

10 Sobór Wat. II, Dckr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 17.
11 Tamże, 15.
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jaką przedstawia teologia wschodnia po św. Ireneuszu z Lyonu i jaką szerzyli Ojcowie 
kapadoccy12.

Uczestnictwo w życiu trynitarnym urzeczywistnia się poprzez liturgię, a w sposób 
szczególny przez Eucharystię, tajemnicę komunii z uwielbionym ciałem Chrystusa, 
nasieniem nieśmiertelności13. W przebóstwieniu, a przede wszystkim w sakramen
tach, teologia wschodnia przypisuje szczególną rolę Duchowi Świętemu: mocą Ducha 
zamieszkującego w człowieku przebóstwienie zaczyna się już na ziemi, stworzenie 
zostaje przemienione, a Królestwo Boże zapoczątkowane.

Nauczanie Ojców kapadockich o przebóstwieniu przeszło do tradycji wszystkich 
Kościołów Wschodnich i stanowi część ich wspólnego dziedzictwa. Można to podsu
mować myślą wyrażoną już przez św. Ireneusza pod koniec II wieku: Bóg stał się 
Synem Człowieczym, aby człowiek stał się synem Bożym14. Ta teologia przebóstwie- 
nia pozostaje jedną ze zdobyczy szczególnie drogich wschodniej myśli chrześcijań
skiej15.

W tej wędrówce przebóstwienia poprzedzają nas ci, których łaska i wysiłek podej
mowany na drodze dobra uczyniły „bardzo podobnymi” do Chrystusa, mianowicie 
męczennicy i święci16. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Maryja Dziewica, 
z której wyrosła Różdżka Jessego (por. Iz 11, 1). Jest Ona nie tylko Matką, która się 
o nas troszczy, ale Przeczystą, która -  jako urzeczywistnienie wielu starotestamental
nych zapowiedzi -  jest ikoną Kościoła, symbolem i zadatkiem ludzkości przemienio
nej łaską, wzorem i niezawodną nadzieją dla wszystkich, którzy zdążają ku niebieskie
mu Jeruzalem17.

Chociaż Wschód uwypukla silnie realizm trynitarny i jego konsekwencje w życiu 
sakramentalnym, zarazem łączy wiarę w jedność natury Bożej z niepoznawalnością 
Bożej istoty. Ojcowie wschodni głoszą zawsze, iż nie można pojąć, czym jest Bóg; 
można wiedzieć jedynie, że On jest, ponieważ objawił się w dziejach zbawienia jako 
Ojciec, Syn i Duch Święty18.

To poczucie niewysłowionej rzeczywistości Bożej odbija się w sprawowaniu litur
gii, w której wszyscy wierni chrześcijańskiego Wschodu bardzo mocno odczuwają 
sens tajemnicy.

12 Por. Św. Ireneusz, Adversus haereses V, 36, 2: Sch 153/2, 461; Św. Bazyli, De Spiritu Sancto, XV, 
36: PG 32, 132; XVII, 43, l.c., XVIII, 47, l.c., 153.

13 Por. Św. Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica, XXXVII: PG 45, 97.
14 Por. Adversus haereses III, 10, 2: Sch 211/2, 121; III, 18, 7, l.c., 365; III, 19, 1, l.c., 375; IV, 20, 

4: Sch 100/2, 635; IV, 33, 4, l.c., 811; V, Wstęp: Sch 153/2, 15.
15 Wszczepieni w Chrystusa, „ludzie stają się bogami i synami Bożymi, [...] proch zostaje wyniesiony 

do takiego stopnia chwały, że jest już równy w czci i bóstwie naturze Bożej”, Mikołaj Kabasilas, O życiu 
w Chrystusie, I: PG 150, 505.

16 Por. Św. Jan Damasceński, Pro sacris imaginibus, I, 19: PG 94, 1249.
17 Por. Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Mater, 31-34: AAS 79 (1987), 402-406; Sobór Wat. II, Dekr. 

o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 15.
18 Por. Św. Ireneusz, Adversus haereses, II, 28, 3-6: Sch 294, 274-284; Św. Grzegorz z Nyssy, De 

vita Moysis: PG 44, 377; Św. Grzegorz z Nazjanzu, In sanctum Pascha. Oratio XLV, 3 n: PG 36, 625-630.
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„Na Wschodzie znajdują się także bogate tradycje życia wewnętrznego, które 
w szczególny sposób wyraża zjawisko życia mniszego. Tam przecież już od chlubnych 
czasów Ojców świętych kwitła duchowość monastyczna, która przeniknęła potem na 
tereny zachodnie; z niej to jako ze źródła wzięła początek łacińska koncepcja życia 
zakonnego i później znajdowała w niej niejednokrotnie nowe siły. Toteż jest bardzo 
wskazane, by katolicy dużo częściej sięgali po te duchowe bogactwa Ojców wschod
nich, które wznoszą człowieka całkowicie ku kontemplacji rzeczy Bożych”19.

Ewangelia, Kościoły i kultury
7. Już niejednokrotnie podkreślałem, że pierwsza wielka wartość przeżywana 

szczególnie na Wschodzie chrześcijańskim polega na tym, że zwraca on uwagę na 
ludy i na ich kultury, aby słowo Boga i Jego chwała mogły rozbrzmiewać w każdym 
języku. Poruszyłem ten temat w Encyklice Slavorum Apostoli, gdzie podkreśliłem, że 
Cyryl i Metody „pragnęli upodobnić się pod każdym względem do tych, którym nieśli 
Ewangelię; należeć do nich i dzielić we wszystkim ich los”20; „chodziło o nową 
metodę katechezy”21. Czyniąc to, dawali wyraz postawie bardzo rozpowszechnionej 
na Wschodzie chrześcijańskim: „Wcielając Ewangelię w rodzimą kulturę ludów ewan
gelizowanych, święci Cyryl i Metody położyli szczególne zasługi dla ukształtowania 
się i rozwoju tej kultury, a raczej wielu kultur”22. Szacunek i poważanie dla kultur 
lokalnych łączą się u nich z umiłowaniem powszechności Kościoła, którą usiłują 
niestrudzenie urzeczywistniać. Postawa obu Braci Sołuńskich jest charakterystyczna 
dla starożytności chrześcijańskiej, dla stylu działania licznych Kościołów: objawienie 
głoszone jest w sposób właściwy i staje się w pełni zrozumiałe, gdy Chrystus mówi 
językami różnych ludów, tak że mogą one czytać Pismo oraz śpiewać liturgię we 
własnym języku, stosując właściwe sobie środki wyrazu i odnawiając niejako cud 
Pięćdziesiątnicy.

W czasach, w których coraz powszechniej uznaje się podstawowe prawo każdego 
narodu do tego, by wyrażać siebie zgodnie z własnym dziedzictwem kultury i myśli, 
doświadczenie poszczególnych Kościołów Wschodu jawi się nam jako miarodajny 
przykład udanej inkulturacji.

Ten przykład uczy nas, że jeśli chcemy uniknąć odradzania się partykuł ary zmów, 
a także radykalnych nacjonalizmów, musimy zrozumieć, iż głoszenie Ewangelii winno 
być głęboko zakorzenione w specyfice kultur i równocześnie otwarte na włączenie się 
w powszechność, która polega na wymianie darów dla wzajemnego wzbogacenia.

Między pamięcią a oczekiwaniem
8. Często czujemy się dzisiaj zamknięci w granicach teraźniejszości: człowiek 

jakby zagubił świadomość, że przynależy do historii, która go poprzedza i po nim

19 Sobór Wat. II, Dckr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 15.
20 N. 9: AAS 77 (1985), s. 789-790.
21 Tamże, 11, l.c., 791.
22 Tamże, 21, l.c., 802-803.

596

597



302 Jan Paweł II

następuje. W tym wysiłku określenia swojego miejsca między przeszłością a przy
szłością, z sercem wdzięcznym za dobrodziejstwa już otrzymane i za te, których 
oczekujemy, w szczególności Kościoły Wschodu dają świadectwo wyjątkowego poczu
cia ciągłości, którego przejawem jest Tradycja i oczekiwanie eschatologiczne.

Tradycja jest dziedzictwem Kościoła Chrystusowego, pamięcią o Zmartwychwsta
łym, którego spotkali i o którym dali świadectwo Apostołowie; przekazali oni żywą 
pamięć o nim swym następcom w nieprzerwanej linii, poręczonej sukcesją apostolską 
przez nałożenie rąk, aż do Biskupów dzisiejszych. Wyraża się ona w dziedzictwie 
historycznym i kulturowym każdego Kościoła, ukształtowanym przez świadectwo 
męczenników, ojców i świętych, jak też przez żywą wiarę wszystkich chrześcijan 
w ciągu wieków, aż do naszych dni. Nie chodzi tu o powtarzanie niezmiennych for
muł, ale o dziedzictwo, które zachowuje żywy, pierwotny rdzeń kerygmatyczny. To 
Tradycja broni Kościół przed niebezpieczeństwem przyswajania sobie jedynie zmien
nych opinii i poręcza ich pewność oraz ciągłość.

Kiedy zwyczaje i praktyki właściwe każdemu Kościołowi traktuje się jako coś 
nienaruszalnego, z pewnością grozi to Tradycji pozbawieniem jej charakteru rzeczy
wistości żywej, wzrastającej i rozwijającej się, który Duch Święty jej zapewnia właś
nie po to, aby przemawiała do ludzi wszystkich czasów. I tak jak wzrasta Pismo wraz 
z czytającym je23, podobnie każdy inny element żywego dziedzictwa Kościoła jest 
coraz lepiej pojmowany przez wierzących i wzbogaca się nowymi zdobyczami dzięki 
wierności i ciągłości24. Jedynie pełne religijnej czci przyswojenie sobie z posłuszeń
stwem wiary tego, co Kościół nazywa Tradycją, pozwoli jej włączyć się głęboko 
w różne sytuacje i warunki historyczno-kulturowe25. Tradycja nie jest nigdy samą 
tylko tęsknotą za rzeczami czy formami z przeszłości ani też żalem za utraconymi 
przywilejami, ale żywą pamięcią Oblubienicy, zachowywanej w wiecznej młodości 
przez Miłość, która w niej trwa.

Jeśli Tradycja zapewnia nam ciągłość z przeszłością, oczekiwanie eschatologiczne 
otwiera nas na Bożą przyszłość. Każdy Kościół winien zwalczać pokusę absolutyzo
wania tego, czego dokonuje, a zatem samowychwalania siebie czy ulegania smutkowi. 
Czas bowiem należy do Boga, a wszystko, co się dzieje, nie utożsamia się nigdy 
z pełnią Królestwa, które jest zawsze darem otrzymanym bez żadnej zasługi. Pan 
Jezus przyszedł, aby umrzeć za nas, i zmartwychwstał, podczas gdy stworzenie, w na
dziei już zbawione, cierpi jeszcze bóle rodzenia (por. Rz 8, 22); ten sam Pan powróci, 
by przekazać kosmos Ojcu (por. 1 Kor 15, 28). Tego powrotu Kościół przyzywa, 
czego szczególnym świadkiem jest mnich i zakonnik.

Wschód wyraża w żywy sposób rzeczywistość Tradycji i oczekiwania. W szczegól
ności cała jego liturgia jest pamiątką zbawienia i wzywaniem powrotu Pana. Jeśli 
Tradycja uczy Kościoły wierności temu, co je zrodziło, to oczekiwanie eschatologiczne

23 „Divina eloquia cum legente c r e s c u n tŚw. Grzegorz Wielki, Horn. in Ezechielem, I, VII, 8: PL 
76, 843.

24 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 8.
25 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Interpretationis problema (październik 1989), II, 1-2: 

Enchiridion Yaticanum 11, s. 1717-1719.
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pobudza je, by były tymt czym jeszcze nie są w pełni i czym mają się stać zgodnie 
z wolą Pana, a zatem by szukały zawsze nowych dróg wierności, przezwyciężając 
pesymizm, ponieważ są skierowane ku Bożej nadziei, która nie zawodzi.

Winniśmy ukazywać ludziom piękno pamięci -  tę moc, którą otrzymujemy od 
Ducha i która czyni nas świadkami, ponieważ jesteśmy synami świadków; dać im 
odczuć smak wspaniałych dzieł, które Duch rozsiał w dziejach ludzkości; ukazać, że 
to właśnie Tradycja je zachowuje, dając w ten sposób nadzieję tym, którzy choć nie 
doczekali się uwieńczenia sukcesem swoich dobrych dążeń, wiedzą, iż ktoś inny 
doprowadzi je do spełnienia; wówczas człowiek będzie się czuł mniej samotny, mniej 
zamknięty w ciasnym kręgu własnego działania.

Monastycyzm jako wzorzec życia chrztem
9. Chciałbym teraz spojrzeć na rozległy krajobraz chrześcijańskiego Wschodu 598 

z pewnego szczególnego „wzniesienia”, które pozwala dostrzec wiele jego rysów. Jest
nim monastycyzm.

Na Wschodzie monastycyzm zachował wielką jedność nie zaznając, tak jak 
w przypadku Zachodu, tworzenia się wielorakich form życia apostolskiego. Różne 
formy życia monastycznego, od ścisłego cenobityzmu, tak jak go pojmowali Pacho- 
miusz czy Bazyli, do najbardziej rygorystycznego eremityzmu, praktykowanego na 
przykład przez Antoniego czy Makarego Egipskiego, odpowiadają raczej różnym eta
pom drogi duchowej, a nie różnym wyborom stanu życia. Wszyscy oni odwołują się 
do monastycyzmu jako takiego, niezależnie od tego, w jakiej formie on się wyraża.

Poza tym monastycyzm nie był pojmowany na Wschodzie jedynie jako odrębny 
stan, właściwy jednej kategorii chrześcijan, ale zwłaszcza jako punkt odniesienia dla 
wszystkich ochrzczonych, według miary darów udzielonych każdemu przez Pana, 
jawiąc się jako emblematyczna synteza chrześcijaństwa.

Kiedy Bóg powołuje do oddania się Jemu w sposób całkowity, tak jak w przypad
ku życia monastycznego, człowiek może osiągnąć najwyższy stopień tego, co wrażli
wość, kultura i duchowość są w stanie wyrazić. Dotyczy to tym bardziej Kościołów 
wschodnich, dla których monastycyzm był doświadczeniem fundamentalnym i w któ
rych rozkwita także dzisiaj, gdy tylko kończą się prześladowania i serca mogą wzno
sić się swobodnie ku niebu. Monaster jest miejscem profetycznym, w którym stworze
nie staje się chwałą Boga, a przykazanie miłości konkretnie przeżywanej staje się 
ideałem współżycia między ludźmi, oraz gdzie człowiek bez trudności i przeszkód 
szuka Boga, stając się odniesieniem dla innych, nosząc ich w swym sercu i pomagając 
im w poszukiwaniu Boga.

Chciałbym również przypomnieć wspaniałe świadectwo mniszek na chrześcijańskim 
Wschodzie. Ukazało ono wzór dowartościowania pierwiastka kobiecego w Kościele, 
przełamując nawet mentalność epoki. W czasie niedawnych prześladowań, przede 
wszystkim w krajach Europy Wschodniej, kiedy liczne monastery męskie zostały 
przemocą zamknięte, monastycyzm żeński utrzymywał płonącą pochodnię życia mni
szego. Charyzmat mniszki, wraz z jej specyficznymi cechami, jest widzialnym zna
kiem owej macierzyńskości Boga, do której często odwołuje się Pismo Święte.
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Patrząc zatem na monastycyzm, zamierzam wyodrębnić w nim te wartości, o któ
rych sądzę, że odgrywają dziś szczególnie ważną rolę w ukazywaniu wkładu Wschodu 
chrześcijańskiego w pielgrzymowanie Kościoła Chrystusowego ku Królestwu.
Choć niektóre z tych nie należą wyłącznie do doświadczenia monastycznego czy do 
dziedzictwa Wschodu, często nabierają w nim szczególnego charakteru. Staramy się 
zresztą podkreślić znaczenie nie wyłączności, ale wzajemnego wzbogacania się tym, 
co jedyny Duch wzbudził w jedynym Kościele Chrystusowym.

Monastycyzm stanowił zawsze samo serce Kościołów wschodnich: pierwsi mnisi 
chrześcijańscy pojawili się na Wschodzie, a życie monastyczne było integralną częścią 
wschodniego lumen, przekazanego na Zachód przez wielkich Ojców nie podzielonego 
Kościoła26.

Silnie zaznaczające się wspólne rysy, które łączą doświadczenie monastyczne 
Wschodu i Zachodu, czynią z tego doświadczenia wspaniały pomost braterstwa: jed
ność istniejąca w tej dziedzinie jaśnieje bardziej nawet, niż można to dostrzec w dia
logu między Kościołami.

Pomiędzy Słowem a Eucharystią
599 10. Monastycyzm objawia w sposób szczególny, że życie osadzone jest między

dwoma biegunami: Słowem Bożym i Eucharystią. Oznacza to, że jest on zawsze, 
również w swoich formach eremickich, równocześnie osobistą odpowiedzią na powo
łanie indywidualne oraz wydarzeniem kościelnym i wspólnotowym.

Właśnie Słowo Boże jest punktem wyjścia dla mnicha -  Słowo, które woła, które 
wzywa, które stawia pytania, tak jak to się stało w przypadku Apostołów. Kiedy 
Słowo dociera do człowieka, rodzi się posłuszeństwo, to znaczy takie słuchanie, które 
zmienia życie. Każdego dnia mnich karmi się chlebem Słowa. Pozbawiony go, jest 
jakby umarły i nie ma już nic do przekazania braciom, ponieważ Słowo jest Chrystu
sem, do którego mnich, zgodnie ze swoim powołaniem, ma się upodabniać.

Również wówczas, gdy śpiewa ze swymi braćmi modlitwę uświęcającą czas, nadal 
przyswaja sobie Słowo. Przebogata hymnografia liturgiczna, którą słusznie chlubią się 
wszystkie Kościoły chrześcijańskiego Wschodu, jest niczym innym jak tylko konty
nuacją Słowa przeczytanego, zrozumianego, przyswojonego i na koniec wyśpiewanego: 
hymny te są w znacznej mierze pięknymi parafrazami tekstu biblijnego, które dzięki 
doświadczeniu jednostki i wspólnoty zostały przetworzone i nabrały osobistego cha
rakteru.

W obliczu ogromu Bożego miłosierdzia mnichowi nie pozostaje nic innego, jak 
tylko głosić świadomość własnego radykalnego ubóstwa, które staje się jednocześnie 
błaganiem i okrzykiem radości z powodu zbawienia tym bardziej wspaniałomyślnego,

26 Wielki wpływ miał na Zachodzie Żywot Antoniego, napisany przez Św. Atanazego: PG 26,835977. 
Wspomina go m.in. Św. Augustyn w swoich Wyznaniach, VIII, 6: CSEL 33, 181-182. Przekłady dzieł 
Ojców wschodnich, wśród nich Reguł Św. Bazylego: PG 31, 889-1305, Historii mnichów w Egipcie: PG 
65, 441-456, i Apoftegmatów Ojców pustyni: PG 65, 72-440, miały swój wpływ na monastycyzm na 
Zachodzie. Por. Wilhelm z Saint-Thierry, Epistoła ad Fratres de Monte Dei: Sch 223, 130-384.
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że nieosiągalnego z otchłani ludzkiej nędzy27. Dlatego właśnie błaganie o przebacze
nie i uwielbienie Boga stanowi w znacznej części treść modlitwy liturgicznej. Chrześ
cijanin pogrążony jest w zdumieniu wobec tego paradoksu, ostatniego z niekończącej 
się serii, którą z wdzięcznością wysławia język liturgii: Niezmierzony staje się ograni
czony; Dziewica rodzi Syna; poprzez śmierć Ten, który jest życiem, zwycięża na 
zawsze śmierć; na wysokościach niebios ludzkie ciało zasiada po prawicy Ojca.

U szczytu tego modlitewnego doświadczenia znajduje się Eucharystia, drugi bie
gun nieodłącznie związany ze Słowem jako miejsce, w którym Słowo staje się Cia
łem i Krwią, jako niebiańskie doświadczenie, w którym Słowo staje się na nowo 
wydarzeniem.

W Eucharystii objawia się w całej swej głębi natura Kościoła, wspólnoty zwoła
nych na zgromadzenie, by sławić dar Tego, który jest ofiamikiem i ofiarą: uczestni
cząc w Świętych Tajemnicach, stają się oni „krewnymi”28 Chrystusa, antycypując 
doświadczenie przebóstwienia poprzez nierozłączną więź, jaka łączy w Chrystusie 
Bóstwo i człowieczeństwo.

Eucharystia jest jednak również tym, co antycypuje przynależność ludzi i rzeczy 
do niebieskiego Jeruzalem. W ten sposób objawia ona całkowicie swą naturę eschato
logiczną: jako żywy znak tego oczekiwania mnich kontynuuje w liturgii i doprowa
dza do pełni wezwanie Kościoła, Oblubienicy, która błaga o powrót Oblubieńca 
w „marana tha” stale powtarzanym nie tylko słowami, ale całym życiem.

Liturgia dla całego człowieka i dla całego kosmosu
11. W doświadczeniu liturgicznym Chrystus Pan jest światłością, która oświeca 

drogę i objawia przejrzystość kosmosu, podobnie jak w Piśmie Świętym. Wydarzenia 
przeszłości odnajdują w Chrystusie swój sens i pełnię, a stworzenie okazuje się tym, 
czym jest: zbiorem znaków, które jedynie w liturgii znajdują swoje spełnienie i osta
teczne przeznaczenie. Oto dlaczego liturgia jest niebem na ziemi i poprzez nią Sło
wo, które przyjęło ciało, przenika materię swą zbawczą mocą, która objawia się 
w pełni w sakramentach: w ten sposób stworzenie przekazuje każdemu moc udzielo
ną mu przez Chrystusa. Tak właśnie Pan, zanurzony w Jordanie, udziela wodom 
mocy, by mogły służyć do odradzającego obmycia w Chrzcie29.

W tej perspektywie modlitwa liturgiczna na Wschodzie wykazuje wielką zdolność 
do ogarnięcia całej osoby ludzkiej: tajemnica jest wysławiana ze względu na wznios
łość swej treści, ale również z gorącym uczuciem, które wzbudza w sercu zbawionej 
ludzkości. W liturgii także ciało jest wezwane do oddawania czci, a piękno, które 
na Wschodzie jest jednym z najwspanialszych sposobów wyrażania Boskiej harmonii

27 Por. np. Św. Bazyli, Reguły krótsze: PG 31, 1079-1305; Św. Jan Chryzostom, De compunctione: 
PG 47, 391-422; In Matthaeum, hom. XV, 3: PG 57, 225-228; Św. Grzegorz z Nyssy, De beatitudinibus, 
Oratio 1 1  PG 44, 1219-1232.

28 Por. Mikołaj Kabasilas, O życiu w Chrystusie, IV: PG 150, 584-585; Cyryl Aleksandryjski, In 
Ioannem, 11: PG 74, 561; tamże, 12, l.c., 564; Św. Jan Chryzostom, In Matthaeum, hom. LXXXII, 5: PG 
58, 743-744.

29 Por. Św. Grzegorz z Nazjanzu, Oratio XXXIX: PG 36, 335-360.
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i wzorcem przemienionej ludzkości30, ujawnia się wszędzie: w kształtach świątyni, 
dźwiękach, kolorach, światłach, zapachach. Przedłużona celebracja nabożeństwa, 
powtarzające się wezwania -  to wszystko wyraża stopniowe utożsamianie się całej 
osoby ze sprawowanym misterium. Modlitwa Kościoła staje się już w ten sposób 
uczestnictwem w liturgii niebiańskiej, zadatkiem ostatecznego stanu szczęśliwości.

To integralne dowartościowanie osoby, obejmujące jej elementy racjonalne i uczu
ciowe, w „ekstazie” i immanencji, jest dziś bardzo potrzebne, stanowi bowiem wspa
niałą szkołę rozumienia sensu rzeczywistości stworzonych: nie są one ani absolutem, 
ani siedliskiem grzechu i niegodziwości. W liturgii rzeczy objawiają swą własną 
naturę daru, który Stwórca ofiaruje ludzkości: „A Bóg widział, że wszystko, co 
uczynił, było bardzo dobre” (Rdz (I 31). Choć wszystko to naznaczone jest drama
tem grzechu, który obciąża materię i zmniejsza jej przejrzystość, to jednak zostaje 
ona odkupiona we Wcieleniu i staje się w pełni teoforyczna, czyli zdolna do wpro
wadzenia nas w relację z Ojcem: ta właściwość w najwyższym stopniu ujawnia się 
w świętych tajemnicach, w Sakramentach Kościoła. Chrześcijaństwo nie odrzuca 
materii; przeciwnie, cielesność zostaje w pełni dowartościowana w akcie liturgicz
nym, gdzie ludzkie ciało ukazuje swą wewnętrzną naturę świątyni Ducha i jednoczy 
się z Panem Jezusem, który również przyjął ciało dla zbawienia świata. Nie oznacza 
to absolutnego gloryfikowania wszystkiego, co fizyczne, bo dobrze wiemy, jaki 
nieporządek wniósł grzech w harmonię ludzkiej istoty. Liturgia ukazuje, że ciało, 
uczestnicząc w tajemnicy Krzyża, zmierza ku przemienieniu, ku pneumatyzacji: na 
górze Tabor Chrystus ukazał je w pełnym blasku -  takie, jakim ma się znowu stać 
zgodnie z wolą Ojca.

Również rzeczywistość kosmiczna zostaje powołana do dziękczynienia, bo cały 
kosmos jest wezwany do odnowy w Chrystusie Panu. W tej koncepcji wyraża się 
wyważona i piękna nauka o godności, poszanowaniu i celu stworzenia, a w szczegól
ności ciała ludzkiego. Dzięki jednoczesnemu odrzuceniu wszelkiego dualizmu 
i wszelkiego kultu przyjemności jako samoistnego celu, ciało staje się miejscem 
oświeconym przez łaskę, a tym samym rzeczywistością w pełni ludzką.

Temu, kto szuka autentycznej relacji z samym sobą i z kosmosem, tak często 
jeszcze zniekształconej przez egoizm i zachłanność, liturgia wskazuje drogę do rów
nowagi właściwej dla nowego człowieka i zachęca do poszanowania eucharystyczne
go potencjału świata stworzonego: jest on przeznaczony do tego, by być wywyższony 
w Eucharystii Pana, w Jego tajemnicy Paschy obecnej w ofierze ołtarza.

Właściwe rozeznanie w odkrywaniu samych siebie
12. Ku Chrystusowi, Bogu-Człowiekowi, kieruje się wzrok mnicha: w zeszpeco

nym obliczu Męża boleści dostrzega on już proroczą zapowiedź przemienionego obli
cza Zmartwychwstałego. Oczom oddanym kontemplacji Chrystus objawia się tak jak 
kobietom z Jerozolimy, które przyszły, aby kontemplować tajemnicze wydarzenia na 
Kalwarii. Uformowany w tej szkole wzrok mnicha przyzwyczaja się do kontemplo-

30 Por. Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, III, 1,1: Sch 158, 12.
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wania Chrystusa także w ukrytym wnętrzu stworzenia i ludzkiej historii, którą rów
nież obejmuje jego stopniowe upodabnianie się do Chrystusowej pełni.

W ten sposób wzrok, przemieniony stopniowo przez obecność Chrystusa, uczy 
się odrywać od tego, co zewnętrzne, od zamętu zmysłów, czyli od wszystkiego, co 
odbiera człowiekowi ową lekkość, otwierającą go na działanie Ducha. Zdążając tą 
drogą, człowiek jedna się z Chrystusem przez nieustanny proces nawrócenia: przez 
świadomość własnego grzechu i oddalenia od Pana, która staje się skruchą serca, 
symbolem własnego chrztu, zbawienną wodą łez; przez milczenie oraz poszukiwanie 
i przyjęcie wewnętrznego spokoju, w którym serce uczy się bić w rytmie Ducha, 
odrzucając wszelką dwulicowość czy dwuznaczność. Gdy człowiek staje się coraz 
bardziej powściągliwy i rzeczowy, coraz bardziej przejrzysty dla samego siebie, może 
popaść w pychę i nieustępliwość, jeśli dojdzie do przekonania, że wszystko to jest 
owocem jego ascetycznych wysiłków. Rozeznanie duchowe połączone z nieustannym 
oczyszczaniem się uczyni go wówczas pokornym i łagodnym, uświadomi mu, że 
pojmuje jedynie jakąś cząstkę tej prawdy, która go nasyca, gdyż jest darem Oblu
bieńca, który sam jeden daje pełnię szczęścia.

Człowiekowi, który szuka sensu życia, Wschód udziela tej lekcji, jak poznawać 
siebie i być wolnym, miłowanym przez Jezusa, który powiedział: „Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 
28). Szukającym wewnętrznego uzdrowienia mówi On, by nie ustawali w poszukiwa
niu: bo jeśli intencja jest czysta, a droga uczciwa, to ostatecznie oblicze Ojca da się 
im rozpoznać, jest bowiem wyryte w głębi ludzkiego serca.

Ojciec w Duchu
13. Drogi mnicha zazwyczaj nie wyznacza jedynie wysiłek osobisty, ale utrzymuje 

on łączność z ojcem duchownym, któremu powierza się z synowską ufnością, 
w przekonaniu, że w nim objawia się dobrotliwe, ale wymagające ojcostwo Boga. 
Postać ta nadaje monastycyzmowi wschodniemu niezwykłą elastyczność: dzięki ojcu 
duchownemu droga każdego mnicha odznacza się bardzo indywidualnym tempem, 
rytmem i sposobami poszukiwania Boga. Właśnie postać ojca duchownego, który 
łączy i wprowadza harmonię, pozwala monastycyzmowi na wielką różnorodność, 
wyrażającą się w formach cenobickich i eremickich. Monastycyzm na Wschodzie 
mógł w ten sposób spełnić oczekiwania każdego Kościoła w różnych okresach jego 
dziejów31.

W tym poszukiwaniu Wschód uczy nas w sposób szczególny, że istnieją bracia 
i siostry, którym Duch Święty udzielił daru kierownictwa duchowego: są oni cennymi 
punktami odniesienia, ponieważ patrzą okiem miłości, jakim stale spogląda na nas 
Bóg. Nie chodzi tu o rezygnację z własnej wolności i poddanie się kierownictwu 
innych: chodzi o wykorzystanie znajomości serca, która jest prawdziwym charyzma

602

31 Znamienne są np. doświadczenia Antoniego: por. Św. Atanazy, Żywot Antoniego, 15: PG 26, 865; 
czy Św. Pachomiusza, Les vies coptes de saint Pakhóme et ses successeurs, wyd. L. Th. Lefort, Louvain 
1943, s. 3; por. świadectwo Ewagriusza Pontyjskiego: Traiti pratigue, 100: Sch 171, 710.
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tem, by otrzymać pomoc, udzielaną z łagodnością i stanowczością, w poszukiwaniu 
drogi do prawdy. Nasz świat bardzo potrzebuje ojców. Często ich odrzucał, bo wyda
wali mu się mało wiarygodni albo wzorzec zdawał się już przestarzały i mało pocią
gający dla dzisiejszej mentalności. Z wielkim trudem przychodzi mu jednak znaleźć 
nowych ojców i z tego powodu cierpi lęk i niepewność, nie mając wzorców ani pun
któw odniesienia. Ten, kto jest ojcem w Duchu, jeśli jest nim naprawdę -  a lud 
Boży zawsze wykazywał, że umie to rozpoznać -  nie będzie czynił innych podobny
mi sobie, ale pomoże im znaleźć drogę do Królestwa.

Niewątpliwie również Zachodowi został dany wspaniały dar życia monastycznego, 
męskiego i żeńskiego. Ono także posiada skarb kierownictwa w Duchu, który należy 
docenić. Niechaj w tym środowisku oraz wszędzie tam, gdzie łaska kształtuje tego 
rodzaju cenne narzędzia wewnętrznego dojrzewania, osoby odpowiedzialne starają się 
rozwijać i wykorzystywać ten dar, by wszyscy mogli mieć do niego dostęp: doświad
czą wówczas, jakim pocieszeniem i jakim wsparciem jest dla ich drogi wiary ojcos
two w Duchu32.

Komunia i służba
14. Mnich, poprzez stopniowe odrywanie się od tego, co w świecie utrudnia mu 

jedność z Bogiem, odnajduje świat jako odbicie piękna Stwórcy i miłości Odkupicie
la. W swej modlitwie wygłasza epiklezę Ducha nad światem i jest pewny, że zosta
nie wysłuchany, ponieważ uczestniczy w modlitwie samego Chrystusa. Dzięki temu 
czuje, że rodzi się w nim głęboka miłość do ludzkości, ta miłość, którą modlitwa na 
Wschodzie tak często sławi jako przymiot Boga, przyjaciela ludzi, który nie zawahał 
się ofiarować swego Syna, aby świat został zbawiony. W tej postawie dane jest 
niekiedy mnichowi kontemplować ten świat już przemieniony przebóstwiającym 
działaniem Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.

Mnich jest zawsze w istocie człowiekiem komunii, jakikolwiek byłby sposób 
życia wskazany mu przez Ducha Świętego. Mianem komunii określano od starożyt
ności również monastyczny styl życia cenobickiego. Monastycyzm ukazuje nam, że 
nie ma autentycznego powołania, które by nie rodziło się z Kościoła i dla Kościoła. 
Świadectwem tego jest doświadczenie wielu mnichów, którzy zamknięci w swoich 
celach, wyrażają w modlitwie niezwykłe umiłowanie nie tylko osoby ludzkiej, ale 
każdego stworzenia, błagając nieustannie, aby wszystko zwróciło się ku zbawczemu 
nurtowi miłości Chrystusowej. Ta droga wewnętrznego wyzwolenia przez otwarcie 
się na bliźniego czyni z mnicha człowieka miłości. Ucząc się od apostoła Pawła, 
który wskazuje, że miłość jest wypełnieniem prawa (por. Rz 13, 10), we wschodnich 
wspólnotach monastycznych zawsze zważano na to, aby zapewnić wyższość miłości 
w stosunku do wszelkiego prawa.

Miłość ta objawia się przede wszystkim w służbie współbraciom, jak również 
w służbie wspólnocie kościelnej, w formach zmieniających się w zależności od czasu 
i miejsca i obejmujących wszystko: od dzieł społecznych aż po wędrowne głoszenie

32 Por. Jan Paweł II, Homilia do zakonników i zakonnic (2 lutego 1988), 6: AAS 80 (1988), s. 1111.
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Słowa. Kościoły Wschodu bardzo ofiarnie spełniały te zadania, poczynając od ewan
gelizacji, która jest najwznioślejszą posługą, jaką chrześcijanin może oddać bratu, 
i podejmując następnie liczne inne formy posługi duchowej i materialnej. Można 
nawet powiedzieć, że monastycyzm był w starożytności -  i wielekroć również 
w późniejszych czasach -  uprzywilejowanym narzędziem ewangelizacji narodów.

Człowiek w relacji do Boga
+

15. Zycie mnicha tłumaczy jedność, jaka istnieje na Wschodzie między duchowoś
cią a teologią: chrześcijanin, a w szczególności mnich, nie tyle szuka prawd abstrak
cyjnych, ile uświadamia sobie, że tylko jego Pan jest Prawdą i Życiem, a także jego 
Drogą (por. J 14, 6) do osiągnięcia ich obu; poznanie i uczestnictwo są więc jedyną 
rzeczywistością: od osoby do Boga w Trzech Osobach poprzez Wcielenie Słowa 
Bożego.

Wschód pomaga nam opisać -  z wielkim bogactwem elementów -  chrześcijańskie 
znaczenie osoby ludzkiej. Skupia się ono wokół Wcielenia, z którego czerpie światło 
samo stworzenie. W Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, obja
wia się pełnia ludzkiego powołania: Słowo przyjęło człowieczeństwo, aby człowiek 
mógł stać się Bogiem. Człowiek, który ciągle doświadcza gorzkiego smaku swojego 
ograniczenia i grzechu, nie uskarża się ani nie zadręcza, bo wie, że w jego wnętrzu 
działa moc Boża. Chrystus przyjął człowieczeństwo bez rozdzielania go od natury 
Boskiej ani też pomieszania z nią33, dzięki czemu człowiek nie jest pozostawiony 
sam sobie i nie musi wielokrotnie i często nadaremnie próbować niemożliwej wspi
naczki do nieba: istnieje bowiem to sanktuarium chwały, którym jest najświętsza 
Osoba Pana Jezusa, gdzie to, co Boskie, i to, co ludzkie, spotyka się w uścisku, 
który nigdy nie zostanie rozerwany: Słowo stało się ciałem, podobnym do nas we 
wszystkim oprócz grzechu. Ono napełnia Boskością chore serce ludzkości i udziela
jąc jej Ducha Ojca uzdalnia je, by przez łaskę stało się Bogiem.

Skoro objawił nam to Syn, mamy możliwość zbliżenia się do tajemnicy Ojca, 
który jest początkiem jedności przez miłość. Trójca Przenajświętsza jawi się nam 
zatem jako wspólnota miłości: poznać takiego Boga znaczy pragnąć gorąco, aby 
przemawiał On do świata, aby siebie udzielał; a historia zbawienia nie jest niczym 
innym, jak historią miłości Boga do stworzenia, które On umiłował i wybrał, prag
nąc, by było „zgodne z ikoną ikony” -  jak to ujmuje intuicja Ojców wschodnich34
-  czyli ukształtowane na obraz Obrazu, którym jest Syn, i doprowadzone do dosko
nałej jedności przez Uświęciciela, Ducha miłości. Nawet wówczas, gdy człowiek 
grzeszy, ten Bóg szuka go i kocha, aby wzajemna relacja nie uległa rozbiciu i miłość 
trwała nadal. Bóg kocha człowieka w tajemnicy Syna, ukrzyżowanego przez świat, 
który Go nie poznał, ale wskrzeszonego przez Ojca jako trwała rękojmia tego, że 
nikt nie może zabić miłości, bo każdy, kto ma w niej udział, jest ogarnięty chwałą

33 Por. Symbolum Chalcedonense, DS 301-302.
34 Por. Św. Ireneusz, Adversus haereses, V, 16, 2: Sch 153/2, 217; IV, 33, 4: Sch 100/2, 811; Św. 

Atanazy, Contra Gentes, 2-3 i 34: PG 25, 5-8 i 68-69; De Incarnatione Verbit 12-13: Sch 18, 228-231.
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Bożą: tego właśnie Człowieka, przemienionego przez miłość, uczniowie oglądali na 
Taborze; my wszyscy zaś jesteśmy powołani, aby być tym człowiekiem.

Milczenie, które jest adoracją
16. Tajemnica ta pozostaje jednak ciągle zakryta i przesłonięta milczeniem35, 

by zapobiec tworzeniu bożka w miejsce Boga. Jedynie poprzez stopniowe oczyszcza
nie świadomości komunii człowiek będzie mógł spotkać Boga i w wieczystym zjed
noczeniu uświadomić sobie uczestnictwo w tej samej naturze miłości.

Rodzi się w ten sposób to, co nazywamy apofatyzmem Wschodu chrześcijańskie
go: im bardziej człowiek wzrasta w znajomości Boga, tym bardziej pojmuje Go jako 
tajemnicę niedostępną, nieuchwytną w swej istocie. Nie należy tego mylić z niejas
nym mistycyzmem, w którym człowiek gubi się w zagadkowej, bezosobowej rzeczy
wistości. Przeciwnie, chrześcijanie Wschodu zwracają się do Boga jako do Ojca, 
Syna i Ducha Świętego -  żywych Osób, dyskretnie obecnych, ku którym kierują 
liturgiczną doksologię -  uroczystą i pokorną, majestatyczną i prostą. Chrześcijanin 
Wschodu jest jednak świadom, że można nawiązać kontakt z tą rzeczywistością 
jedynie przyjmując postawę adoracyjnego milczenia, ponieważ u szczytu poznania 
i doświadczenia Boga znajduje się Jego absolutna transcendencja. Do tego milczenia 
dochodzi się raczej za pośrednictwem modlitewnego przyswajania sobie Pisma i litur
gii aniżeli poprzez systematyczną medytację.

W tej pokornej akceptacji ograniczoności stworzenia w obliczu nieskończonej 
transcendencji Boga, który nie przestaje objawiać się jako Bóg-Milość, Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego, dostrzegamy postawę mo
dlitwy oraz metodę teologiczną, którą Wschód przedkłada nad inne i nadal proponuje 
wszystkim wierzącym w Chrystusa.

Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obec
nością adorowanego Boga; potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć swój 
charakter mądrościowy i duchowy; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapomina
ła, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż 
trzeba je przykryć zasłoną (por. Wj 34, 33), i aby nasze zgromadzenia umiały uczy
nić miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie; potrzebuje go 
kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że wielomówstwo może przybliżyć do do
świadczenia Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamykania się 
w walce bez miłości i przebaczenia. Potrzebuje go wreszcie dzisiejszy, ogłuszony 
hałasem człowiek, który często nie umie milczeć, gdyż boi się spotkać samego sie
bie, odsłonić się, doświadczyć pustki, która staje się pytaniem o sens. Wszyscy, 
wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które pozwoli Bogu mówić 
kiedy i jak zechce, a nam rozumieć Jego słowo.

35 Milczenie („hesychia”) jest istotnym składnikiem wschodniej duchowości monastycznej. Por. 
Apoftegmaty Ojców pustyni: PG 65, 72-456; Ewagriusz Pontyjski, Podstawy życia monastycznego: PG 40, 
1252-1264.
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II. OD POZNANIA DO SPOTKANIA

17. Upłynęło trzydzieści lat, odkąd Biskupi Kościoła katolickiego, zebrani na 606 
Soborze w obecności licznych braci z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, 
wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego, który rozjaśniał głębokie prawdy dotyczące 
natury Kościoła, ukazując w ten sposób, że wszyscy wierzący w Chrystusa są sobie
0 wiele bliżsi, niż sądzą, wszyscy podążają ku jedynemu Panu, podtrzymywani
1 wspierani Jego łaską. Sprawiło to, że coraz mocniej odczuwano potrzebę jedności.

Od tego czasu wiele uczyniono dla wzajemnego poznania. Dzięki temu bardziej 
się szanujemy i mogliśmy często modlić się razem do jedynego Pana, a także wza
jemnie za siebie, we wspólnej wędrówce miłości, która jest już pielgrzymowaniem 
ku jedności.

Po ważnych dokonaniach Papieża VI i ja pragnąłem iść dalej drogą wzajemnego 
poznania w miłości. Mogę dać świadectwo głębokiej radości, jaką wzbudziły we 
mnie braterskie spotkania z licznymi zwierzchnikami i przedstawicielami Kościołów 
i Wspólnot kościelnych w minionych latach. Wspólnie dzieliliśmy się troskami 
i oczekiwaniami, wspólnie błagaliśmy o jedność między naszymi Kościołami i o po
kój dla świata. Czuliśmy się razem bardziej odpowiedzialni za dobro wspólne, nie 
tylko w imieniu własnym, ale także chrześcijan, których pasterzami uczynił nas Pan. 
Niejednokrotnie Stolica Rzymska słyszała naglące wezwania innych Kościołów, 
zagrożonych czy dotkniętych przemocą i prześladowaniami. Na wszystkie starała się 
otworzyć swe serce. Kiedy tylko było to możliwe, Biskup Rzymu zabierał głos w ich 
obronie, aby ludzie dobrej woli usłyszeli wołanie naszych cierpiących braci.

„Wśród grzechów domagających się w sposób szczególny pokuty i nawrócenia 
trzeba z pewnością wymienić te, które zaszkodziły jedności, jakiej Bóg pragnął dla 
swego Ludu. W tysiącleciu dobiegającym końca, jeszcze bardziej aniżeli w pierw
szym milenium, wspólnota Kościoła, „często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej 
strony”36, doświadczyła bólu podziałów, które są zdecydowanie przeciwne woli 
Chrystusa i stanowią dla świata okazję do zgorszenia. Nadal, niestety, odczuwamy 
brzemię tych grzechów przeszłości, które przetrwały do dziś jako wciąż aktualne 
pokusy. Trzeba koniecznie naprawić ich skutki, prosząc usilnie Chrystusa o przeba
czenie”37.

Grzech naszego podziału jest bardzo ciężki. Czuję, że istnieje potrzeba, by wzras
tała nasza wspólna gotowość do podporządkowania się Duchowi, który wzywa nas 
do nawrócenia, do przyjęcia i uznania drugiego z braterskim szacunkiem, do podej
mowania nowych odważnych gestów, zdolnych oddalić wszelką pokusę rezygnacji. 
Odczuwamy potrzebę osiągnięcia wyższego stopnia jedności, niż ten, który już zdo
byliśmy.

36 Sobór Wat. II, Dckr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3.
37 Jan Paweł II, List apost. Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994), 34: „L’Osservatore 

Romano” 14-15 listopada 1994, s. 4.
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607 18. Każdego dnia odczuwam coraz gorętsze pragnienie, by ponownie prześledzić
dzieje Kościołów i napisać wreszcie historię naszej jedności, powracając w ten spo
sób do czasów, kiedy po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Ewangelia rozprze
strzeniła się w najróżniejszych kulturach i rozpoczęła się między nimi niezwykle 
owocna wymiana, której świadectwo stanowią dziś jeszcze liturgie Kościołów. Choć 
nie brakowało trudności i konfliktów, Listy Apostołów (por. 2 Kor 9, 11-14) 
i Ojców38 ukazują bardzo ścisłe, braterskie więzi między Kościołami, które zacho
wywały pełną komunię wiary, a zarazem szanowały nawzajem swoją specyfikę i toż
samość. Wspólne doświadczenie męczeństwa i rozważanie życia i śmierci męczenni
ków każdego Kościoła, kontakt z nauką wielu świętych mistrzów wiary, możliwy 
dzięki daleko idącej wymianie i dzieleniu się -  wszystko to umacniało owo wspania
łe poczucie jedności39. Rozwój różnych doświadczeń życia kościelnego nie 
przeszkadzał temu, że utrzymując wzajemne kontakty chrześcijanie mogli nadal 
żywić przekonanie, że bez względu na to, w jakim Kościele by się znaleźli, są 
zawsze we własnym domu; ze wszystkich bowiem Kościołów wznosiła się, w prze
dziwnej różnorodności języków i głosów, pochwała jedynego Ojca przez Chrystusa 
w Duchu Świętym; wszystkie gromadziły się, by sprawować Eucharystię, stanowiącą 
serce i wzorzec wspólnoty -  nie tylko jej duchowości czy życia moralnego, ale 
również samej struktury Kościoła, w którym różnorodne posługi i służby są sprawo
wane pod przewodnictwem Biskupa, następcy Apostołów40. Pierwsze sobory są wy
mownym świadectwem tej trwałej jedności w różnorodności41.

Również kiedy przybrały na sile nieporozumienia dogmatyczne -  pogłębiane 
często pod wpływem czynników politycznych i kulturowych -  które prowadziły już 
do bolesnych konsekwencji w stosunkach między Kościołami, nie ustawała modlitwa
o jedność Kościoła i wysiłki w jej obronie. Na pierwszym etapie dialogu ekumenicz
nego Duch Święty pozwolił nam umocnić się we wspólnej wierze, doskonałej konty
nuacji kerygmatu apostolskiego i za to całym sercem składamy dzięki Bogu42. Cho
ciaż już w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej zaczęły się powoli pojawiać 
kontrowersje wewnątrz Kościoła, nie możemy zapominać że, przez całe pierwsze 
tysiąclecie trwa, pomimo trudności, jedność między Rzymem a Konstantynopolem. 
Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, że do rozerwania tkanki jedności doprowadził 
nie tyle jakiś epizod historyczny czy wyłącznie spór o pierwszeństwo, ale stopniowe 
wyobcowanie, sprawiające, że odmienności drugiego nie postrzegano już jako wspól
nego bogactwa, ale jako nieusuwalną sprzeczność. Nawet kiedy w drugim tysiącleciu

38 Por. Św. Klemens Rzymski, List do Koryntian: Patres Apostolici, wyd. F. X. Funk, I, 60-144; 
Św. Ignacy Antiocheński, Listy, | l |  172-252; Św. Polikarp, List do Filipian, l.c. 266-282.

39 Por. Św. Ireneusz, Adversus haereses, I, 10, 2: Sch 264/2, 158-160.
40 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 26; Konst. o liturgii świętej Sacrosan- 

ctum Conciłium, 41; Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 15.
41 Por. Jan Paweł II, List A Concilio Constantinopolitano l  (25 marca 1981), 2: A AS 73 (1981), 

s. 515; List apost. Duodecimum saecułum (4 grudnia 1987), 2 i 4: AAS 80 (1988), s. 242. 243-244.
42 Por. Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Św. Piotra w obecności Dimitriosa I, Arcybiskupa Konstan

tynopola i Patriarchy Ekumenicznego (6 grudnia 1987), 3: AAS 80 (1988), s. 713-714.
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dochodzi do zaostrzenia polemik i utrwalenia podziału, gdy coraz bardziej wzrasta 
wzajemna nieznajomość i uprzedzenia, nie ustają jednak konstruktywne spotkania 
między zwierzchnikami Kościołów, pragnącymi pogłębić kontakty i ułatwić wymianę. 
Podobnie nie brak też szlachetnych wysiłków ze strony mężczyzn i kobiet, którzy 
uznając konflikty za ciężki grzech, a gorąco pragnąc jedności i miłości, usiłowali na 
liczne sposoby przyczyniać się -  przez modlitwę, studia i refleksję, szczere i ser
deczne kontakty -  do poszukiwania komunii43. Wszystkie te chwalebne dążenia 
wpłynęły na kształt refleksji Soboru Watykańskiego II i znalazły swój symboliczny 
wyraz we wzajemnym odwołaniu ekskomunik z 1054 roku, z woli Papieża Pawła VI 
i Patriarchy Ekumenicznego Atenagorasa I44.

19. Na drodze miłości pojawiły się nowe trudności w następstwie niedawnych 
wydarzeń, które objęły Europę Środkową i Wschodnią. Bracia chrześcijanie, którzy 
wspólnie cierpieli prześladowania, patrzą na siebie podejrzliwie i z lękiem teraz, gdy 
otwierają się perspektywy i nadzieje na większą wolność: czyż nie jest to nowe, 
poważne ryzyko grzechu, które winniśmy wszyscy z całych sił starać się przezwycię
żyć, jeśli chcemy, aby narody poszukujące Boga miłości, mogły Go łatwiej znaleźć, 
miast gorszyć się na nowo naszymi rozdarciami i konfliktami?

W Wielki Piątek 1994 roku, kiedy to Jego Świątobliwość Patriarcha Konstantyno
pola Bartolomeos I złożył Kościołowi Rzymu dar w postaci swego rozważania „Dro
gi Krzyżowej”, przypomniałem o tej komunii w żywym jeszcze doświadczeniu mę
czeństwa: „jesteśmy zjednoczeni w tych męczennikach z Rzymu, ze Wzgórza Krzyży, 
z Wysp Sołowieckich, z tak wielu innych obozów zagłady. Jednoczą nas męczennicy, 
nie możemy nie być zjednoczeni”45.

Musimy koniecznie uświadomić sobie tę ogromną odpowiedzialność: możemy dziś 
współpracować w głoszeniu Królestwa albo stać się sprawcami nowych podziałów. 
Niech Pan otworzy nasze serca, nawróci nasze umysły i natchnie nas do podjęcia 
konkretnych i odważnych kroków, zdolnych -  jeśli to konieczne -  przezwyciężyć 
utarte opinie, zniechęcenie czy bierność. Jeśli ten, kto chce być pierwszy, jest wez
wany, by stać się sługą wszystkich, to z takiej właśnie odważnej postawy zrodzi się 
z pewnością prawdziwy prymat miłości. Modlę się do Pana, aby natchnął przede 
wszystkim mnie samego i Biskupów Kościoła katolickiego do konkretnych gestów 
świadczących o takim wewnętrznym przekonaniu. Wymaga tego najgłębsza natura 
Kościoła. Za każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystię, sakrament jedności, znaj
dujemy w Ciele i w Krwi, w których uczestniczymy, znak i wezwanie do jedności 
pomiędzy nami46. Jakże będziemy mogli być w pełni wiarygodni, jeśli w obliczu 
Eucharystii stajemy podzieleni, jeśli nie potrafimy przeżywać uczestnictwa w tym

43 Por. np. Anzelm z Havelbergu, Dialogi: PL 188, 1139-1248.
44 Por. Tomos Agapis, Vatican-Phanar (1958-1970), Rome-Istanbul 1971, s. 278-295.
45 Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek (1 kwietnia 1994): „L’Osservatore 

Romano’*, 3 kwietnia 1994, s. 5.
46 Por. Mszał Rzymski, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, modlitwa nad darami; 

tamże, trzecia Modlitwa eucharystyczna; Św. Bazyli, Anafora aleksandryjska, wyd. E. Renaudot, Liturgia- 
rum orientalium collectio, I, Frankfurt 1847, s. 68.
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samym Panu, którego mamy zgodnie z naszym powołaniem głosić światu? Wobec 
wzajemnego wykluczenia się ze współudziału w Eucharystii odczuwamy nasze ubós
two i konieczność podjęcia wszelkich wysiłków, aby nadszedł dzień, w którym 
uczestniczyć będziemy razem w tym samym chlebie i w tym samym kielichu47. 
Wówczas Eucharystia będzie znów pojmowana w pełni jako zapowiedź Królestwa 
i z całą wiarygodnością zabrzmią słowa prastarej modlitwy eucharystycznej: „Jak ten 
chleb łamany, rozrzucony po wzgórzach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół 
Twój aż po najdalsze krańce ziemi zbierze się w jednym Królestwie Twoim”48.

Doświadczenia jedności
20. Szczególnie znamienne rocznice zachęcają nas, by z miłością i czcią zwrócić 

myśl ku Kościołom Wschodnim. Przede wszystkim, jak już powiedzieliśmy, setna 
rocznica publikacji Listu apostolskiego Orientalium dignitas. Dał on początek drodze, 
która doprowadziła między innymi w 1917 roku do Utworzenia Kongregacji ds. Koś
ciołów Wschodnich49 i do założenia Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich50 
przez Papieża Benedykta XV. Następnie, 5 czerwca 1960 roku, Jan XXIII powołał 
do istnienia Sekretariat dla Popierania Jedności Chrześcijan51. Niedawno, 18 paź
dziernika 1990 roku, promulgowałem Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich52, 
aby chronić i wspierać specyfikę wschodniego dziedzictwa.

Są to oznaki postawy, którą Kościół Rzymski zawsze uważał za integralną część 
zadania powierzonego przez Jezusa Chrystusa apostołowi Piotrowi: utwierdzać braci 
w wierze i w jedności (por. Łk 22, 32). Próby podejmowane w przeszłości miały 
swoje granice wynikające z mentalności danej epoki i z samego sposobu rozumienia 
prawd o Kościele. Chciałbym tu jednak potwierdzić, że wszystkie te wysiłki zakorze
nione są w przekonaniu, iż Piotr (por. Mt 16, 17-19) pragnie służyć Kościołowi zjed
noczonemu w miłości. „Zadaniem Piotra jest stale szukać dróg, które służą utrzyma
niu jedności. A więc nie ma on stwarzać przeszkód, ale szukać dróg. I to bynajmniej 
nie pozostaje w sprzeczności z tym zadaniem, jakie Chrystus mu przekazał mówiąc: 
„Umacniaj twoich braci w wierze” (por. Łk 22, 32). Rzecz znamienna, że słowa te 
wypowiedział Chrystus do Piotra wówczas, kiedy niedługo potem miał się on Go 
zaprzeć. Jakby sam Mistrz chciał mu powiedzieć: „Pamiętaj, że i ty jesteś słaby, że 
i ty potrzebujesz nieustannego nawrócenia. Możesz innych umacniać o tyle, o ile 
masz świadomość swojej słabości. Masz realizować prawdę, wielką Bożą prawdę, 
przeznaczoną dla zbawienia człowieka, ale prawdy tej nie głosi się i nie urzeczywist
nia inaczej, jak tylko przez miłość”. Trzeba zawsze veritatem facere in caritate -

47 Por. Paweł VI, Przesłanie do Zakonu Mechitarystów (8 września 1977): Insegnamenti 15 (1977), 
s. 812.

48 Didache, IX, 4; Patres Apostolici, wyd. F. X. Funk, I, 22.
49 Por. Motu proprio Dei providentis (1 maja 1917): AAS 9 (1917), s. 529-531.
50 Por. Motu proprio Orientis Catholici (15 października 1917): l.c., 531-533.
51 Motu proprio Superno Dei nutu (5 czerwca 1960), 9: AAS 52 (1960), s. 435-436.
52 Por. Konst. apost. Sacri canones (18 października 1990): AAS 82 (1990), s. 1033-1044.



List apostolski „Orientale Lumenff 315

czynić prawdę w miłości (por. Ef 4, 15)”53. Dziś wiemy, że jedność może być urze
czywistniona przez miłość Bożą jedynie wówczas, gdy Kościoły będą tego chciały 
razem, w pełni szanując poszczególne tradycje i konieczną autonomię. Wiemy, że 
podstawą tego dzieła musi być miłość Kościołów, które czują się powołane, aby 
ukazywać coraz wyraziściej jedyny Kościół Chrystusowy, zrodzony z jednego Chrztu 
i z jednej Eucharystii, i które chcą być Kościołami siostrzanymi54. Jak już miałem 
okazję powiedzieć, „jeden jest Kościół Chrystusa. Jeżeli istnieją podziały [...], trzeba 
je przezwyciężyć, ale Kościół jest jeden, Kościół Chrystusa na Wschodzie i na Za
chodzie nie może być inny, jak tylko jeden, jeden i zjednoczony”55.

Oczywiście, z perspektywy dnia dzisiejszego widzimy, że prawdziwe zjednoczenie 
jest możliwe pod warunkiem pełnego poszanowania godności drugiego oraz odrzuce
nia tezy, jakoby całość zwyczajów i praktyk Kościoła łacińskiego była bardziej kom
pletna lub lepiej ukazywała pełnię poprawnej doktryny; widzimy ponadto, że zjedno
czenie to winna poprzedzać świadomość komunii, która ma przenikać cały Kościół, 
a nie ograniczać się tylko do porozumienia zawartego na szczycie. Jesteśmy dziś 
świadomi -  i zostało to wielekroć potwierdzone -  że to Pan wybierze sposób i czas 
urzeczywistnienia się jedności oraz że wymagać ona będzie wrażliwości i twórczej 
miłości, przekraczając być może formy znane już z historii56.

21. Kościoły wschodnie, które weszły w pełną komunię z Kościołem rzymskim, 
miały być świadectwem tego dążenia, realizowanego zgodnie ze stopniem dojrzałości 
ówczesnej świadomości kościelnej57. Przystępując do wspólnoty katolickiej, wcale 
nie zamierzały one wypierać się wierności swej tradycji, której dawały świadectwo 
w ciągu wieków z heroizmem i nieraz za cenę krwi. I jeśli niekiedy w ich stosun
kach z Kościołami prawosławnymi dochodziło do nieporozumień i otwartych konflik
tów, wszyscy wiemy, że winniśmy prosić nieustannie o Boże miłosierdzie i o nowe 
serce, zdolne do pojednania niezależnie od jakichkolwiek krzywd doznanych czy 
wyrządzonych.

Wielokrotnie zostało powiedziane, że pełna jedność katolickich Kościołów 
wschodnich z Kościołem rzymskim nie może dla nich oznaczać umniejszenia świado
mości własnej specyfiki i autentyczności58. Gdyby do tego doszło, Sobór Watykań
ski II zachęca je do ponownego odkrycia pełni swojej tożsamości, ponieważ mają 
one „prawo i obowiązek rządzenia się wedle własnych osobnych przepisów, jako że 
zaleca je czcigodna starodawność oraz że bardziej odpowiadają obyczajom miejsco
wych wiernych i wydają się być przydatniejsze do zadbania o dobro dusz”59. Koś-

53 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 122.
54 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14.
55 Słowa skierowane do wykładowców Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich (12 grudnia 1993): 

„L’Osservatore Romano”, 13-14 grudnia 1993, s. 4.
56 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o Kościołach Wschodnich Katolickich Orientalium Ecclesiarum, 30.
57 Por. Jan Paweł II, Posłanie Magnum Baptismi donum (14 lutego 1988), 4: AAS 80 (1988), s. 991-

992.
58 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o Kościołach Wschodnich Katolickich Orientalium Ecclesiarum, 24.
59 Tamże, 5.
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cioły te noszą w sobie dramatyczne rozdarcie, ponieważ istnieją jeszcze przeszkody 
do pełnej komunii z Kościołami wschodnimi prawosławnymi, z którymi dzielą one 
przecież dziedzictwo swych ojców. Nieustanne i wspólne nawrócenie jest im niezbęd
ne, aby mogły zdecydowanie i z zapałem iść naprzód, dążąc do wzajemnego porozu
mienia. Nawrócenia oczekuje się również od Kościoła łacińskiego, aby respektował 
i w pełni dowartościował godność chrześcijan Wschodu oraz by przyjął z wdzięcz
nością skarby duchowe, które katolickie Kościoły wschodnie przechowują z pożyt
kiem dla całej wspólnoty katolickiej60; aby w konkretny sposób ukazał, o wiele 
wyraźniej aniżeli w przeszłości, jak bardzo szanuje i podziwia Wschód chrześcijański 
i jak bardzo ceni jego wkład w pełną realizację powszechności Kościoła.

Spotykanie się, poznawanie i współpraca
611 22. Gorąco pragnę, aby słowa, które św. Paweł kierował ze Wschodu do wiernych

Kościoła Rzymu, mogli dziś wypowiedzieć chrześcijanie Zachodu do swoich braci 
z Kościołów wschodnich: „Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez 
Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym 
świecie” (Rz 1, 8). W tym samym Liście Apostoł Narodów ogłaszał z entuzjazmem 
swój zamiar: „Gorąco [...] pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru ducho
wego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspól
ną wiarą -  waszą i moją” (Rz fg 11-12). Oto wspaniale zarysowana dynamika spot
kania: poznawanie skarbów duchowych drugiego -  które próbowałem opisać powyżej
-  staje się automatycznie bodźcem do nowego i głębszego spotkania pomiędzy brać
mi, które powinno być prawdziwą i szczerą wzajemną wymianą. Jest to dążenie, 
które Duch Święty stale wzbudza w Kościele i które staje się tym mocniejsze, im 
większe są trudności.

612 23. Jestem zresztą w pełni świadom, że w chwili obecnej pewne napięcia między
Kościołem Rzymu a niektórymi Kościołami Wschodu utrudniają wspólną wędrówkę 
ku jedności w duchu wzajemnego poszanowania. Niejeden raz Stolica Rzymska do
starczała wskazań mających ułatwić wzajemne relacje pomiędzy Kościołami na tym 
etapie tak ważnym dla życia świata, zwłaszcza w Europie wschodniej, gdzie na sku
tek dramatycznych wydarzeń dziejowych jeszcze niedawno Kościoły wschodnie nie 
mogły w pełni urzeczywistniać nakazu ewangelizacji, choć dostrzegały jej pilną po
trzebę61. Sytuacja obecna, w której cieszą się one większą wolnością, daje im nowe 
możliwości, chociaż środki, jakimi dysponują, są ograniczone z powodu ogólnych 
trudności w krajach, w których działają. Pragnę potwierdzić z naciskiem, że wspólno
ty Zachodu gotowe są wspomagać na wszelkie sposoby -  i wiele z nich działa już 
w tym kierunku -  wzrost tej posługi, oddając do dyspozycji tych Kościołów do-

60 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 17; Jan Paweł II, Przemówienie 
na Konsystorzu Nadzwyczajnym (13 czerwca 1994): „L’Osservatore Romano”, 13-14 czerwca 1994, s. 5.

61 Por. Jan Paweł II, List do Biskupów kontynentu europejskiego (31 maja 1991): AAS 84 (1992) 
s. 163-168; ponadto Les principes genćraux et normes pratiąues pour coordonner Vevangelisation et 
rengagement oecumeniąue de l'Źglise catholiąue en Russie et dans les autres Pays de la C.E.I. (wydane 
przez Papieską Komisję „Pro Russia” 1 czerwca 1992).
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świadczenie nabyte przez lata swobodnej działalności charytatywnej. Biada nam, 
gdyby zamożność jednego miała stać się przyczyną upokorzenia dla drugiego albo 
bezużytecznych i gorszących rywalizacji. Ze swej strony wspólnoty Zachodu przede 
wszystkim powinny -  tam gdzie to możliwe -  realizować programy socjalne wspól
nie z braćmi z Kościołów wschodnich lub wspomagać je w realizacji tego, co podej
mują one w służbie swoich narodów; w każdym zaś razie na terenach, gdzie są 
razem obecne, niech nie przyjmują nigdy postawy, która mogłaby wyrażać lekcewa
żenie dla mozolnych wysiłków, jakie podejmują Kościoły Wschodu, mające tym 
większą zasługę, im bardziej ograniczone są ich możliwości.

Okazywanie sobie gestów wzajemnej miłości, a także wspólnie innym ludziom 
potrzebującym, stanie się świadectwem o jednoznacznej wymowie. Natomiast uchyla
nie się od tego czy też otwarte przyjęcie przeciwnej postawy, doprowadzi tych, 
którzy na nas patrzą, do przeświadczenia, że wszelkie zapowiedzi ponownego zbliże
nia między Kościołami w miłości to tylko jałowe deklaracje, składane bez przekona
nia i niekonkretne.

Zdaję sobie sprawę, jak bardzo ważne jest to wezwanie Pana do działania na 
wszelkie sposoby w tym celu, aby wszyscy wierzący w Chrystusa dawali wspólnie 
świadectwo własnej wierze, przede wszystkim na terenach, gdzie wierni Kościoła 
katolickiego -  łacinnicy i wierni obrządków wschodnich -  ściśle współżyją z wierny
mi Kościołów prawosławnych. Po wspólnym męczeństwie, znoszonym dla Chrystusa 
pod jarzmem reżimów ateistycznych, nadszedł czas, kiedy też trzeba przyjąć cierpie
nie -  jeśli to konieczne -  aby nigdy nie zabrakło świadectwa miłości między chrześ
cijanami, bo jeśli nawet wydalibyśmy nasze ciało na spalenie, a nie mielibyśmy 
miłości, nie zdałoby się to na nic (por. 1 Kor 13, 3). Musimy się więc gorąco mo
dlić, by Pan poruszył nasze umysły i serca oraz by dał nam cierpliwość i łagodność.

24. Jestem przekonany, że ważną drogą wzrastania we wzajemnym zrozumieniu 
i w jedności jest pogłębianie wiedzy o sobie nawzajem. Synowie Kościoła katolickie
go znają już drogi, jakie Stolica Apostolska im wskazała, aby mogli osiągnąć ten cel: 
poznawanie liturgii Kościołów Wschodu62; pogłębianie znajomości tradycji ducho
wych Ojców i Doktorów Wschodu chrześcijańskiego63; branie przykładu z Kościo
łów Wschodu w inkulturacji ewangelicznego orędzia; łagodzenie napięć między 
chrześcijanami obrządku łacińskiego i wschodniego oraz pobudzanie do dialogu 
między katolikami i prawosławnymi; kształcenie w instytutach specjalizujących się 
w zakresie Wschodu chrześcijańskiego teologów, liturgistów, historyków i kanonis- 
tów, którzy mogliby z kolei szerzyć znajomość Kościołów Wschodu; zapewnienie 
w seminariach i na wydziałach teologicznych odpowiedniego nauczania w tych dzie-

62 Por. Kongr. ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja In ecclesiasticam futurorum  (3 czerwca 1979), 
48: Enchiridion Vaticanum 6, s. 1080.

63 Por. Kongr. ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja łnspectis dierum (10 listopada 1989): A AS 
82 (1990), s. 607-636.
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dżinach, przede wszystkim przyszłym kapłanom64. Na te wskazania, które posiadają 
zawsze wielkie znaczenie, pragnę położyć szczególny nacisk.

614 25. Obok wzajemnego poznawania się uważam za bardzo ważne również bezpo
średnie spotkania. Pragnąłbym, aby szczególne zadania spełniały w tym zakresie 
klasztory, ze względu na specyficzną rolę, jaką pełni życie monastyczne w Kościo
łach, i z racji licznych podobieństw, które łączą doświadczenie monastyczne, a więc 
także wrażliwość duchową Wschodu i Zachodu. Inną formą kontaktów jest zaprasza
nie prawosławnych wykładowców i studentów na Uniwersytety Papieskie i do innych 
katolickich instytucji akademickich. Nadal będziemy czynili wszystko co możliwe, 
ażeby rozwijać to dzieło. Niech Bóg błogosławi też dziełu tworzenia i rozwijania 
ośrodków, w których mogą znaleźć gościnę nasi bracia ze Wschodu, między innymi 
w Rzymie -  mieście, gdzie żywa jest wspólna pamięć Książąt Apostołów i tylu mę
czenników.

Ważne jest, aby wspólnoty kościelne włączały się w różny sposób i w szerszej 
formie w te spotkania i wzajemną wymianę. Wiemy na przykład, jak konstruktywne 
mogą okazać się kontakty między parafiami „bliźniaczymi” dla wzajemnego wzboga
cenia kulturowego i duchowego, a także w pełnieniu dzieł miłosierdzia.

Bardzo wysoko cenię wspólne pielgrzymki do miejsc, gdzie świętość wyraziła się 
w sposób szczególny i gdzie trwa pamięć o mężczyznach i kobietach, którzy w każ
dej epoce wzbogacali Kościół ofiarą własnego życia. Aktem o wielkim znaczeniu 
w tym zakresie byłoby wzajemne uznanie świętości tych chrześcijan, którzy w ciągu 
ostatnich dziesiątków lat, szczególnie w krajach Europy Wschodniej, przelali krew 
za jedną wiarę w Chrystusa.

615 26. Osobną uwagę należy poświęcić obszarom diaspory, gdzie w środowisku
0 większości łacińskiej żyją liczni wierni Kościołów wschodnich, którzy opuścili 
swoje ojczyste ziemie. Miejsca te, gdzie -  dzięki pluralizmowi społeczeństwa łatwiej
sze są wzajemne kontakty -  mogłyby być idealnym środowiskiem dla pogłębienia
1 ożywienia współpracy między Kościołami na polu formacji przyszłych kapłanów 
oraz realizacji programów duszpasterskich i charytatywnych, służących także regio
nom, z których pochodzą chrześcijanie Tradycji wschodniej.

Ordynariuszom łacińskim tych krajów zalecam w sposób szczególny, aby dokład
nie poznali, w pełni zrozumieli i wiernie stosowali normy wydane przez Stolicę 
Apostolską odnośnie do współpracy ekumenicznej65 i opieki duszpasterskiej nad 
wiernymi katolickich Kościołów wschodnich, zwłaszcza gdy są oni pozbawieni włas
nej hierarchii.

Zachęcam biskupów i katolickie duchowieństwo obrządków wschodnich do ścisłej 
współpracy z ordynariuszami łacińskimi w celu zorganizowania skutecznego i spójne
go duszpasterstwa, zwłaszcza tam, gdzie ich jurysdykcja obejmuje terytoria bardzo 
rozległe i gdzie brak współpracy oznacza w istocie izolację. Hierarchia katolickich

64 Por. Kongr. ds. Wychowania Katolickiego, List okólny En ógard au developpement (6 stycznia 
1987): „L’Osservatore Romano”, 16 kwietnia 1987, s. 6.

65 Por. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Directoire pour 1'application des principes et des 
normes sur l’ Oecumenisme, V: AAS 85 (1993), s. 1096-1119.
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Kościołów wschodnich nie powinna zaniedbywać żadnej okazji, aby kształtować 
atmosferę braterstwa, szczerego wzajemnego szacunku i współpracy ze swymi braćmi 
z Kościołów, z którymi nie łączy nas jeszcze pełna komunia, szczególnie z tymi, 
którzy należą do tej samej tradycji kościelnej.

W tych regionach Zachodu, gdzie wierni katolickich Kościołów wschodnich są 
pozbawieni własnych kapłanów, ordynariusze obrządku łacińskiego wraz ze swoimi 
współpracownikami winni się zatroszczyć o wzrost ich świadomości i znajomości 
własnej tradycji. Należy ich powoływać do czynnej współpracy, aby poprzez swój 
specyficzny wkład przyczyniali się do wzrostu wspólnoty chrześcijańskiej.

27. Świadomi znaczenia monastycyzmu w chrześcijaństwie Wschodu, pragniemy, 
aby rozkwitł on ponownie w katolickich Kościołach wschodnich i aby spotykali się 
z pozytywnym przyjęciem ci wszyscy, którzy czują się powołani do działania na 
rzecz jego rozwoju66. Ponieważ na Wschodzie istnieje ścisły związek między mod
litwą liturgiczną, tradycją duchową i życiem monastycznym, odpowiednio umotywo
wane i przygotowane odrodzenie monastycyzmu w katolickich Kościołach wschod
nich mogłoby oznaczać dla nich prawdziwy rozkwit życia kościelnego. Nie należy 
sądzić, że zmniejszy to siłę oddziaływania posługi duszpasterskiej, która raczej zosta
nie wzmocniona przez tak głęboką duchowość i odnajdzie w ten sposób swoje ideal
ne środowisko. Ten postulat dotyczy również terenów wschodniej diaspory, gdzie 
obecność monasterów wschodnich dałaby mocniejsze podstawy Kościołom wschod
nim, wnosząc ponadto cenny wkład w życie religijne chrześcijan Zachodu.

Wspólne pielgrzymowanie ku „Orientale Lumen”
28. Kończąc ten List, zwracam się myślą ku umiłowanym Braciom Patriarchom, 

Biskupom, Kapłanom i Diakonom, Mnichom i Mniszkom, wszystkim wiernym Koś
ciołów Wschodu.

Na progu trzeciego tysiąclecia słyszymy wszyscy docierające do naszych Stolic 
wołanie ludzi przygniecionych ciężarem poważnych zagrożeń, którzy jednocześnie, 
może nawet nie zdając sobie z tego sprawy, chcą poznać historię miłości, jakiej 
pragnie Bóg. Ludzie ci czują, że promień miłości, jeśli zostanie przyjęty, może 
jeszcze rozproszyć ciemności przesłaniające dobrotliwe Oblicze Ojca.

Maryja, „Matka Gwiazdy, która nie zna zmierzchu”67, „jutrzenka mistycznego 
dnia”68, „wzejście Słońca chwały”69, ukazuje nam Orientale Lumen.

Na Wschodzie każdego dnia wstaje na nowo słońce nadziei, światło, które przy
wraca istnienie rodzajowi ludzkiemu. Ze Wschodu, zgodnie z piękną metaforą, po
wróci nasz Zbawiciel (por. Mt 24, 27).

66 Por. Orędzie Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, VII: Apel do zakonników i zakonnic 
z Kościołów Wschodnich (27 października 1994): „L’Osservatore Romano”, 29 października 1994, s. 7.

67 Horologion, Hymn Akathistos do Najświętszej Maryi Panny, Ikos 5.
68 Tamże.
69 Horologion, Kompleta niedzieli (tom pierwszy) w liturgii bizantyjskiej.
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Chrześcijanie Wschodu są dla nas znakiem Pana, który powraca. Nie możemy
0 nich zapominać, nie tylko dlatego, że kochamy ich jako braci i siostry, odkupio
nych przez tego samego Pana, ale również dlatego, że święta tęsknota za minionymi 
wiekami, kiedy żyliśmy w pełnej komunii wiary i miłości, przynagla nas, wypomina 
nam nasze grzechy, nasze wzajemne niezrozumienia: pozbawiliśmy świat wspólnego 
świadectwa, które być może pozwoliłoby uniknąć wielu dramatów, a nawet zmienić 
bieg historii.

Bolejemy nad tym, że nie możemy jeszcze uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. 
Teraz, gdy dobiega końca tysiąclecie i nasz wzrok kieruje się ku Wschodzącemu 
Słońcu, odnajdujemy się z wdzięcznością w naszym spojrzeniu i w naszych sercach.

Echo Ewangelii, Słowa, które nie zawodzi, nadal rozbrzmiewa doniośle, osłabione 
tylko naszym podziałem: Chrystus woła, ale człowiek z trudem słyszy Jego głos, bo 
my nie umiemy jednomyślnie przekazywać Jego słów. Wsłuchajmy się razem w bła
gania ludzi, którzy pragną usłyszeć całe Słowo Boże. Słowa Zachodu potrzebują słów 
Wschodu, aby Słowo Boże coraz lepiej ukazywało swe niezgłębione bogactwa. Nasze 
słowa spotkają się na zawsze w Jeruzalem niebieskim, ale my modlimy się i pragnie
my, by to spotkanie dokonało się już wcześniej w Kościele świętym, który jeszcze 
pielgrzymuje ku pełni Królestwa.

Oby zechciał Bóg skrócić czas i zmniejszyć odległości. Niech jak najszybciej
Chrystus, Orientale Lumen, da nam odkryć, że w rzeczywistości, mimo tylu wieków 
oddalenia, zawsze byliśmy sobie bardzo bliscy, bo zdążaliśmy razem, może nawet 
nie zdając sobie z tego sprawy, ku jedynemu Panu, a zatem zbliżaliśmy się do siebie.

Oby człowiek trzeciego tysiąclecia mógł cieszyć się tym odkryciem, gdy w końcu 
dotrze do niego słowo jednomyślne i przez to w pełni wiarygodne, głoszone przez 
braci, którzy miłują się i dziękują sobie za bogactwa, którymi wzajemnie się obda
rzają. Dzięki temu staniemy przed Bogiem z czystymi rękami pojednania, a ludzie 
zyskają jeszcze jedno trwałe uzasadnienie wiary i nadziei.

Z tymi życzeniami udzielam wszystkim mojego Błogosławieństwa.

W Watykanie, dnia 2 maja 1995, we wspomnienie Św. Atanazego, Biskupa
1 Doktora Kościoła, w siedemnastym roku mego Pontyfikatu.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ
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List apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej 
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Druk: AAS 88(1996), s. 130-140. Przekład: OR 1996, nr 2, s. 4-8.

Drodzy Bracia i Siostry!
l.| Zbliża się dzień, kiedy Ukraiński Kościół Greckokatolicki obchodzić będzie 618 

400-lecie ustanowienia unii między biskupami Metropolii Rusi Kijowskiej a Stolicą 
Apostolską. Do zjednoczenia doszło podczas spotkania przedstawicieli Metropolii 
Kijowskiej z papieżem w dniu 23 grudnia 1595 r., zaś uroczyście ogłoszono je 
w Brześciu nad Bugiem 16 października 1596 r. Papież Klemens VIII w swojej kon
stytucji apostolskiej Magnus Dominus et laudabilis nimis1 przekazał tę wieść całemu 
Kościołowi, a w liście apostolskim Benedictus sit Pastor2, skierowanym do bisku
pów Metropolii, powiadomił ich o dokonanym zjednoczeniu.

Papieże z uwagą i troską śledzili bolesne i często dramatyczne losy tego Kościoła. 
Chciałbym wspomnieć tutaj zwłaszcza encyklikę Orientales omnes papieża Piusa XII, 
który w grudniu 1945 r. napisał niezapomniane słowa z okazji 350-rocznicy przywró
cenia pełnej jedności ze Stolicą Apostolską3.

Unia Brzeska otworzyła nową stronicę w dziejach tego Kościoła4. Dziś pragnie 
on wyśpiewać hymn wdzięczności i chwały Temu, który raz jeszcze przeprowadził 
go ze śmierci do życia, i z nowym zapałem iść dalej drogą wytyczoną przez Sobór 
Watykański II.

Z wiernymi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na ziemi ojczystej łączy 
się w modlitwie i dziękczynieniu greckokatolicki Kościół w diasporze, biorący począ
tek z Unii Brzeskiej, wraz z innymi Kościołami Wschodnimi i z całym Kościołem.

Także ja, Biskup Rzymu, pragnę się duchowo zjednoczyć z katolikami tradycji 
bizantyjskiej na tych ziemiach, jako że przez długi czas, poczynając od lat mojej 
pasterskiej posługi w Polsce, odczuwałem nie tylko duchową, ale i fizyczną bliskość 
tego Kościoła, który wówczas przeżywał okres trudnej próby, a gdy zostałem wybra
ny na Stolicę św. Piotra, uznałem, w ślad za moimi poprzednikami, że mam pilny 
obowiązek wystąpić w obronie jego prawa do istnienia i do swobodnego wyznawania 
wiary, którego był wówczas pozbawiony. Dziś dane mi jest radować się wraz z nim 
odzyskaną wolnością.

1 Por. Bullarium Romanum V/2 (1594-1602), 87-92.
2 Por. A. W e 1 y k y j, Documenta Pontificum Romanorum historiom Ucrainae illustrantia, t. I, 

s. 257-259.
3 Por. AAS 38 (1946), s. 33-63.
4 Por. Jan Paweł II, List do kard. Mirosława I. Lubacziwskiego, arcybiskupa większego Lwowa dla 

Ukraińców (25 marca 1995 r.), 3: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1995, nr 8-9, s. 5.
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W poszukiwaniu jedności
2. Obchody rocznicy Unii Brzeskiej należy rozpatrywać w kontekście tysiąclecia 

chrztu Rusi Kijowskiej. Siedem lat temu, dokładnie w 1988 r. , rocznica ta była 
obchodzona bardzo uroczyście. Z tej okazji wydałem dwa dokumenty: list apostolski 
do całego Kościoła Euntes in mundum z 25 stycznia 1988 r.5, i orędzie Magnum 
Baptismi donum z 14 lutego tegoż roku, skierowane do katolików ukraińskich6. 
W istocie była to bowiem rocznica doniosłego wydarzenia, które ukształtowało 
chrześcijańską i kulturową tożsamość tych narodów i miało szczególne znaczenie ze 
względu na fakt, że w tamtej epoce Kościoły tradycji bizantyjskiej i Kościół rzymski 
pozostawały jeszcze w pełnej jedności.

Od chwili podziału, który naruszył jedność między Zachodem a bizantyjskim 
Wschodem, podejmowano częste i poważne próby przywrócenia pełnej komunii. 
Pragnę tu wspomnieć dwa szczególnie doniosłe wydarzenia: Sobór Lyoński 1274 r. 
i zwłaszcza Sobór Florencki z 1439 r., kiedy to podpisano umowy o zjednoczeniu 
z Kościołami wschodnimi. Niestety, różne przyczyny złożyły się na to, że możliwoś
ci otwarte przez te umowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Biskupi Metropolii Kijowskiej, odnawiając jedność z Rzymem, odwoływali się 
jednoznacznie do postanowień Soboru Florenckiego, a więc Soboru, w którym mię
dzy innymi uczestniczyli bezpośrednio przedstawiciele Patriarchatu Konstantynopola.

Na tle tych wydarzeń szczególne znaczenie zyskuje postać metropolity kijowskie
go Izydora, wiernego rzecznika i obrońcy postanowień tego Soboru, który swoje 
przekonania przypłacił wygnaniem.

Biskupi sprzyjający zjednoczeniu, podobnie jak ich Kościół, dobrze pamiętali
o swojej pierwotnej, ścisłej więzi z braćmi prawosławnymi, byli też głęboko świado
mi wschodniej tożsamości swojej Metropolii, której należało strzec także po zjedno
czeniu. W historii Kościoła katolickiego duże znaczenie ma fakt, że to bardzo słusz
ne pragnienie zostało uszanowane i że akt zjednoczenia nie oznaczał przejścia na 
tradycję łacińską, czego się niektórzy spodziewali. Ich Kościołowi przyznano prawo 
do posiadania własnej hierarchii i odrębnej dyscypliny, a także do zachowania swoje
go dziedzictwa liturgicznego i duchowego.

Od prześladowań do rozkwitu
3. Po zjednoczeniu Ukraiński Kościół Greckokatolicki przeżył okres rozwoju 

swoich struktur eklezjalnych, co korzystnie wpłynęło na życie religijne, formację 
duchowieństwa i duchowe zaangażowanie wiernych. Wielką wagę przywiązywano -  
bardzo dalekowzrocznie -  do wychowania. Cenny wkład zakonu bazylianów i innych 
zgromadzeń zakonnych pozwolił znacznie rozwinąć i poszerzyć studium świętych 
dyscyplin i ojczystej kultury. Jedną z wybitnych postaci naszego stulecia, która 
zdobyła sobie niezwykły autorytet dzięki swoim dokonaniom w tej dziedzinie, a tak
że z tytułu cierpień poniesionych dla Chrystusa, był metropolita Andrzej Szeptycki.

5 Por. A AS 80 (1988), s. 935-956.
6 Por. tamże, s. 988-997.
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W jego osobie wykształcenie i subtelność ducha łączyły się harmonijnie z niezwyk
łym talentem organizatora, który zakładał szkoły i akademie, popierał rozwój studiów 
teologicznych i nauk świeckich, dbał o wydawnictwa, sztukę sakralną, gromadzenie 
pamiątek historycznych.

Jednakże temu rozkwitowi życia kościelnego towarzyszyły zawsze dramaty niezro
zumienia i sprzeciwu, których ofiarą padł czcigodny arcybiskup połocki i witebski 
Jozafat Kuncewicz. Jego męczeństwo zostało nagrodzone niewiędnącym wieńcem 
wiecznej chwały, a jego ciało spoczywa dziś w Bazylice Watykańskiej, gdzie nie
ustannie odbiera on hołdy czci i wdzięczności całego katolickiego świata.

Trudnościom i cierpieniom nie było końca. Papież Pius XII mówi o nich w swojej 
encyklice Orientales omnes, w której nie tylko wspomina dotychczasowe utrapienia, 
ale przeczuwa już nowe, tragiczne prześladowania ze strony reżimu ateistycznego7.

Wśród bohaterskich świadków prawd wiary i ludzkiej godności, którzy położyli 
szczególne zasługi w tych trudnych latach, wyróżnia się postać ówczesnego metropo
lity Josyfa Slipyja. Jego męstwo w znoszeniu udręk zesłania i więzienia przez osiem
naście lat oraz niezłomna wiara w odrodzenie się jego Kościoła stawia go w szeregu 
najwybitniejszych świadków wiary naszych czasów. Nie można też zapominać o jego 
licznych współtowarzyszach niedoli, zwłaszcza o biskupach Hryhoriju Chomyszynie 
i Jozafacie Kocyłowskim.

Te burzliwe wydarzenia mocno wstrząsnęły Kościołem w ojczyźnie. Jednakże 
Boża opatrzność już wcześniej zrządziła, że wielu synów tego Kościoła znalazło 
drogę ratunku dla siebie i dla swojego narodu, osiedlając się -  począwszy od XIX 
w. -  za oceanem. Kolejne fale emigracji zawiodły ich do Kanady, Stanów Zjedno
czonych Ameryki, Brazylii, Argentyny, Australii i innych krajów. Stolica Apostolska 
starała się zawsze wychodzić naprzeciw ich potrzebom, pomagając im i tworząc dla 
nich struktury duszpasterskie w nowych miejscach osiedlenia, co z czasem doprowa
dziło do powstania ich własnych eparchii. W okresie ateistycznych prześladowań na 
ziemi ich praojców wierni ci mogli z całkowitą swobodą, głośno i odważnie przema
wiać w obronie ojczystego Kościoła. Ich donośny głos domagał się na forum między
narodowym wolności religii dla prześladowanych braci, wspierając w ten sposób apel 
Soboru Watykańskiego II w obronie wolności religijnej8 i działalność Stolicy Apos
tolskiej w tej dziedzinie.

4. Cała wspólnota katolicka ze wzruszeniem wspomina ofiary tych prześladowań. 
Męczennicy i wyznawcy wiary Kościoła na Ukrainie dają nam godny podziwu przy
kład wierności za cenę własnego życia. My także, uprzywilejowani świadkowie ich 
ofiary, jesteśmy świadomi tego, że oni uratowali godność świata, który zdawał się 
pogrążony w barbarzyństwie. Poznali prawdę, a prawda ich wyswobodziła. Chrześci
janie Europy i całego świata, klękając w modlitwie na progach obozów koncentracyj
nych i więzień, powinni być im wdzięczni za światło, którym oni rozjaśnili ciemno-

7 Por. AAS 38 (1946), s. 54-57. Obawy te znalazły tragiczne potwierdzenie kilka lat później, co 
zresztą stwierdził ten sam papież w encyklice Orientales Ecclesias (15 grudnia 1952): AAS 45 (1953), 
s. 7-10.

8 Por. Sobór Wat. II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae.
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623 ści, bo było to światło Chrystusa. Nie można się dziwić, że ciemności te przez wiele
lat wydawały się nieprzeniknione, ale nawet mimo tego nie zdołały zakryć owego 
światła, gdyż było to światło Boże i zarazem światło ludzkości -  skrzywdzonej, lecz 
nie ujarzmionej.

To dziedzictwo cierpienia i chwały stoi dziś wobec historycznego przełomu. 
Więzienne kajdany zostały skruszone i Ukraiński Kościół Greckokatolicki znów może 
oddychać powietrzem wolności, znów odgrywa właściwą sobie aktywną rolę w Koś
ciele i w historii. To delikatne i opatrznościowe zadanie wymaga dziś głębokiego 
przemyślenia, aby można je było realizować mądrze i dalekowzrocznie.

*

Siadami Soboru Watykańskiego II
622 5. Rocznicę Unii Brzeskiej należy przeżywać i rozpatrywać w świetle nauczania

Soboru Watykańskiego II. Wydaje się, że ten aspekt jest najbardziej istotny dla 
właściwego zrozumienia wagi tej rocznicy.

Wiadomo, że Sobór Watykański II zwrócił szczególną uwagę na tajemnicę Koś
cioła i stąd jednym z najważniejszych dokumentów przez niego wydanych jest kon
stytucja Lumen gentium. Właśnie przez to, że Sobór pogłębił te zagadnienia, nadał 
też szczególne znaczenie ekumenizmowi. Potwierdzeniem tego jest dekret Unitatis 
redintegratio, który proponuje bardzo światły program działań zmierzających do 
zjednoczenia chrześcijan. Choć od zakończenia Soboru upłynęło już trzydzieści lat, 
uznałem za stosowne powrócić do tego programu w encyklice Ut unum sint, opubli
kowanej 25 maja bieżącego roku9. Opisuje ona dokonania ekumenizmu po Soborze 
Watykańskim II i zarazem stara się otworzyć -  w perspektywie trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa fi nowe możliwości na przyszłość.

Umieszczając przyszłoroczne obchody rocznicowe w kontekście rozważań o Koś
ciele, zapoczątkowanych przez Sobór, pragnę przede wszystkim zachęcić do pogłębie
nia refleksji nad szczególnym posłannictwem, do którego jest dziś powołany Ukraiń
ski Kościół Greckokatolicki w ramach ruchu ekumenicznego.

6. Niektórzy sądzą, że istnienie wschodnich Kościołów katolickich jest przeszkodą 
na drodze ekumenizmu. Sobór Watykański II nie omieszkał podjąć tego problemu, 
wskazując możliwości jego rozwiązania zarówno w dekrecie o ekumenizmie Unitatis 
redintegratio, jak i w dekrecie Orientalium Ecclesiarum, bezpośrednio poświęconym 
tym sprawom. Obydwa dokumenty zostały zredagowane w perspektywie ekumenicz
nego dialogu z Kościołami wschodnimi, nie będącymi w pełnej komunii ze Stolicą 
Apostolską, w taki sposób, aby w pełni ukazać bogactwa, które Kościoły te dzielą 
z Kościołem katolickim, oraz by na tych wspólnych bogactwach oprzeć dążenie do 
coraz głębszej i pełniejszej jedności. Istotnie, „ekumenizm stara się właśnie sprawić, 
aby częściowa komunia istniejąca między chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii 
w prawdzie i miłości”10.

9 Por. „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1995, nr 6, s. 4-31.
10 Tamże, s. 14.
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Z myślą o rozwijaniu dialogu z bizantyjskim prawosławiem powołano po Soborze 
Watykańskim II specjalną komisję, w której skład weszli także przedstawiciele 
wschodnich Kościołów katolickich.

Opracowując różne dokumenty, starano się pogłębiać wzajemne zrozumienie 
między wschodnimi Kościołami katolickimi i prawosławnymi, co przyniosło już 
pozytywne rezultaty. W liście apostolskim Orientale Lumen11 oraz w encyklice 
Ut unum sint12 mówiłem już o elementach uświęcenia i prawdy13, wspólnych chrze
ścijanom Wschodu i Zachodu, oraz o metodzie, jaką należy się kierować w poszuki
waniu pełnej jedności między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi, 
w świetle pogłębionej wizji eklezjologicznej, wypracowanej przez Sobór Watykański 
II: „Dziś wiemy, że jedność może być urzeczywistniona przez miłość Bożą jedynie 
wówczas, gdy Kościoły będą tego chciały razem, w pełni szanując poszczególne 
tradycje i konieczną autonomię. Wiemy, że podstawą tego dzieła musi być miłość 
Kościołów, które czują się powołane, aby ukazywać coraz wyraziściej jedyny Kościół 
Chrystusowy, zrodzony z jednego Chrztu i z jednej Eucharystii, i które chcą być 
Kościołami siostrzanymi”14. Pogłębione nauczanie o Kościele wypracowane przez 
Sobór i po Soborze, nakreśliło program działania, który można nazwać nową drogą 
do jedności: jest to droga dialogu prawdy, karmionego i wspieranego przez dialog 
miłości (por. Ef 4, 15).

7. Wyjście z podziemia oznaczało radykalną zmianę w położeniu Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego. Stanął on wobec poważnego problemu odbudowy struk
tur, których został zupełnie pozbawiony, a w szerszym wymiarze musiał włożyć 
wiele wysiłku w ponowne określenie swojej pełnej tożsamości, i to nie tylko we
wnętrznej, ale także w relacjach z innymi Kościołami.

Bogu należy dziękować za to, że pozwolił nam świętować ten jubileusz w warun
kach odzyskanej wolności religijnej. Należy Mu dziękować także za rozwój dialogu 
miłości, który pozwolił wykonać znaczny krok naprzód na drodze do upragnionego 
pojednania z Kościołami prawosławnymi.

Procesy migracyjne i liczne wysiedlenia nakreśliły nową geografię religijną tych 
regionów; wieloletnie panowanie ateizmu pozostawiło głęboki ślad w ludzkich du
szach; jeszcze dziś brakuje duchownych, aby zaspokoić ogromne potrzeby odnowy 
religijnej i moralnej: oto niektóre z najbardziej dramatycznych wyzwań, przed jakimi 
stają wszystkie Kościoły.

Trudności te można rozwiązać tylko przez wspólne świadectwo miłości, tak aby 
przepowiadanie Ewangelii nie napotykało przeszkód. Jak już powiedziałem w liście 
apostolskim Orientale Lumen, „możemy dziś współpracować w głoszeniu Królestwa

fi Por. Jan Paweł II, Orientale Lumen, 18-19: JL’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1995, nr 6, 
s. 40.

12 Por. Jan Paweł II, Ut unum sint, 12-14: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1995, nr 6, 
s. 37-38.

13 Por. Sobór Wat. II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3.
14 Por. Orientale Lumen (2 maja 1995), 20: dz. cyt., s. 41.
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albo stać się sprawcami nowych podziałów”15. Niech Bóg skieruje nasze kroki na 
drogę pokoju.

Krew męczenników
625 8. Odzyskawszy wolność, nie możemy zapominać o prześladowaniach i męczeń

stwie, których doznał we własnym ciele zarówno Kościół katolicki, jak i prawosław
ny w tych regionach. Jest to niezwykle ważna rzeczywistość Kościoła wszystkich 
czasów, o czym przypomniałem już w liście apostolskim Tertio millennio advenien- 
fe16. Jest to dziedzictwo, które ma szczególne znaczenie dla Kościoła Europy i po
zostawiło na nim głębokie znamię. Także nad tym dziedzictwem musimy się zastano
wić w świetle słowa Bożego.

Tak więc z naszą pamięcią religijną wiąże się nieodłącznie obowiązek uświado
mienia sobie wartości męczeństwa i wskazywania konkretnych świadków wiary jako 
godnych powszechnej czci, w przekonaniu, że także dzisiaj zachowują aktualność 
słowa Tertuliana: „Krew męczenników zasiewem chrześcijan”17. My chrześcijanie 
mamy już wspólne martyrologium, poprzez które Bóg utrzymuje i urzeczywistnia 
między ochrzczonymi wspólnotę w najdoskonalszym świadectwie wiary, potwierdzo
nym ofiarą z własnego życia. Rzeczywista, choć niedoskonała komunia, która istnieje 
już między katolikami a prawosławnymi w ich życiu kościelnym, osiąga doskonałość 
w tym wszystkim, co „wszyscy uważamy za szczyt życia łaski: w męczeństwie 
(martyria) aż do śmierci, w tej najprawdziwszej realistycznej komunii z Chrystusem, 
który rozlewa własną krew i przez tę ofiarę przybliża ku sobie tych, którzy niegdyś 
byli daleko (por. Ef 2, 13)”18.

Wspomnienie męczenników nie może zostać wymazane z pamięci Kościoła i ludz
kości, niezależnie od tego, czy padli oni ofiarą ideologii wschodniej czy zachodniej, 
gdyż wszyscy zaznali tej samej przemocy, która z nienawiści do wiary zwróciła się 
przeciw godności człowieka, stworzonego przez Boga „na Jego obraz i podobień
stwo”.

Kościół Chrystusa jest jeden
626 9. „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. To wyznanie

wiary, zawarte w Symbolu nicejskokonstantynopolitańskim, jest wspólne wszystkim 
chrześcijanom, zarówno katolikom, jak i prawosławnym. Podkreśla to, że nie tylko 
wierzą oni w jedność Kościoła, ale żyją i chcą żyć w jednym i niepodzielnym Koś
ciele, jaki założył Jezus Chrystus. Różnice, które pojawiły się i pogłębiły w ciągu 
dziejów między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem, to przede wszystkim 
różnice wynikające z tradycji i kultury. W tym sensie „uprawniona różnorodność nie

15 Tamże, 19: dz. cyt., s. 40.
16 Por. AAS 87 (1995), s. 29-30; Ut unum sint, 84: dz. cyt., s. 26.
17 A poi., 50, 13: CCL I, 171.
18 Ut unum sint, 84, dz. cyt., s. 26.
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sprzeciwia się bynajmniej jedności Kościoła, ale przeciwnie -  przysparza mu chwały 
i przyczynia się znacznie do wypełnienia jego misji”19.

Papież Jan XXIII powtarzał często, że „znacznie silniejsze jest to, co nas łączy, 
niż to, co nas dzieli”. Jestem przekonany, że taka postawa może przynieść wielkie 
korzyści wszystkim Kościołom. Minęło ponad trzydzieści lat od chwili, gdy papież 
wypowiedział te słowa. Wiele znaków pozwala nam sądzić, że w tym okresie chrześ
cijanie posunęli się naprzód na tej drodze. Wymownym tego świadectwem są brater
skie spotkania papieża Pawła VI z ekumenicznym Patriarchą Atenagorasem I, a także 
moje spotkania z ekumenicznymi Patriarchami Dymitriosem i -  ostatnio -  Bartłomie
jem oraz z innymi czcigodnymi Patriarchami Kościołów Wschodu. Wszystko to, 
w połączeniu z licznymi spotkaniami i próbami dialogu, podejmowanymi wszędzie 
w Kościele, umacnia naszą nadzieję. Duch Święty, który jest Duchem jedności, nie 
przestaje działać wśród chrześcijan, choć są oni jeszcze podzieleni.

Jednakże ludzka słabość i grzech nadal stawiają opór Duchowi jedności. Niekiedy 
wydaje się wręcz, że istnieją siły gotowe na wszystko, aby powstrzymać, a nawet 
zniszczyć proces jednoczenia chrześcijan. My jednak nie możemy ustąpić. Musimy 
każdego dnia znajdować w sobie śmiałość i męstwo, które są zarazem darem Ducha 
i owocem ludzkich wysiłków, aby iść dalej wytyczonym szlakiem.

10. Rozmyślając o rocznicy Unii Brzeskiej postawmy sobie pytanie: jakie znaczę- 627 
nie ma dzisiaj ta rocznica? Niegdyś była to kwestia jedności w określonym regionie 
geograficznym, z czasem jednak sprawa ta stała się istotna dla całego procesu eku
menicznego. Wschodnie Kościoły katolickie mogą wnieść bardzo ważny wkład
w ruch ekumeniczny. Przypomina nam o tym soborowy dekret Orientalium Ecclesia-
rum: „Na Kościołach wschodnich, pozostających w łączności ze Stolicą Apostolską, 
spoczywa szczególny obowiązek popierania jedności wszystkich chrześcijan, szcze
gólnie wschodnich, zgodnie z zasadami dekretu tegoż świętego Soboru: « 0  Ekume
nizmie^ Mają to czynić przede wszystkim przez modlitwy, przykładne życie, skrupu
latną wierność wobec starożytnych tradycji wschodnich, wzajemne lepsze poznanie 
się, współpracę i braterski szacunek dla rzeczy i ludzi”20. Wynika stąd, że mają one 
obowiązek gorliwie, wcielać w życie powyższe zalecenia. Oczekujemy od nich wyz
nania wiary pełnego pokory i wdzięczności Duchowi Świętemu, prowadzącemu Koś
ciół do celu, który przeznaczył mu Zbawiciel świata.

Czas modlitwy
11. Tak więc głównym elementem charakteryzującym obchody tego jubileuszu 628 

powinna być modlitwa. Jest ona przede wszystkim podziękowaniem za wszystkie
łaski otrzymane w ciągu stuleci w wytrwałym dążeniu do jedności Kościoła, a także 
za bodziec do dalszego wysiłku, jakim stał się Sobór Watykański II.

Modlitwa jest aktem wdzięczności Bogu, kierującemu biegiem dziejów, za dar 
odzyskania wolności religijnej, w której możemy obchodzić ten jubileusz. Jest też

19 Tamże, 50: dz. cyt., s. 17.
20 Sobór Wat. II, Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich Orientalium Ecclesiarum, 24.
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błaganiem skierowanym do Ducha Pocieszyciela, aby błogosławił wzrastaniu tego 
wszystkiego, co sprzyja jedności, oraz by dodawał odwagi i wytrwałości tym wszyst
kim, którzy zgodnie z postanowieniami soborowego dekretu Unitatis redintegratio 
biorą udział w tym dziele błogosławionym przez Boga. Jest błaganiem o dar brater
skiej miłości, o przebaczenie krzywd i niesprawiedliwości doznanych w ciągu całej 
historii. Jest błaganiem o to, aby Bóg, Twórca życia, przemienił w dobro nawet to 
okrutne i wielokształtne zło, które jest skutkiem ludzkiej nikczemności. Modlitwa 
wyraża także nadzieje wiązane z przyszłością ruchu ekumenicznego. Moc Boża jest 
większa od wszelkich ludzkich słabości, zarówno dawnych, jak i nowych. Jeżeli 
jubileusz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, obchodzony u progu trzeciego 
tysiąclecia, przyczyni się do pewnego postępu w dążeniu do pełnej jedności chrześci
jan, to będzie to przede wszystkim dziełem Ducha Świętego.

Czas refleksji
12. Obchody jubileuszu staną się także sposobnością do refleksji. Ukraiński Koś

ciół Greckokatolicki musi zadać sobie przede wszystkim pytanie, jakie znaczenie ma 
dla niego pełna jedność ze Stolicą Apostolską, a także co ta jedność winna dla niego 
oznaczać w przyszłości. Z pokorną wdzięcznością będzie sławić Boga za swą boha
terską wierność wobec Następcy Piotra, a dzięki działaniu Ducha Świętego uświado
mi sobie, że wierność ta wymaga dziś od niego równie wytężonej pracy na rzecz 
jedności wszystkich Kościołów. Za tę wierność w przeszłości zapłacił cierpieniami 
i męczeństwem, ale wszystko to jest ofiarą złożoną Bogu, aby wybłagać od Niego 
upragnioną jedność.

Wierność dawnym tradycjom wschodnim jest jednym ze środków, jakimi dysponu
ją  wschodnie Kościoły katolickie, aby wspomagać dążenie do jedności chrześci
jan21. Soborowy dekret Unitatis redintegratio bardzo wyraźnie stwierdza: „Niech 
sobie wszyscy uświadomią, że dla wiernego strzeżenia pełni tradycji chrześcijańskiej 
i dla pojednania chrześcijan wschodnich z zachodnimi niesłychanej wagi jest zapoz
nanie się, uszanowanie, poparcie i podtrzymanie przebogatej spuścizny liturgicznej 
i ascetycznej Wschodu”22.

Zawierzmy naszą pamięć Maryi
13. Nieustannie zawierzajmy naszą tęsknotę za pełną jednością chrześcijan Naj

świętszej Bogurodzicy, która zawsze uczestniczy w misji Zbawiciela i Jego Kościoła. 
VIII rozdział konstytucji dogmatycznej Lumen gentium wskazuje na Maryję jako na 
Tę, która poprzedziła nas na szlaku naszej ziemskiej wędrówki. Maryja jest całym 
sercem obecna w Kościele, który u kresu drugiego tysiąclecia stara się znów ustano
wić między wszystkimi wierzącymi w Chrystusa taką jedność, jakiej On dla nich 
pragnie. Maryja jest Matką jedności, bo jest Matką jedynego Chrystusa. Skoro za 
sprawą Ducha Świętego Maryja wydała na świat Bożego Syna, który od Niej otrzy

21 Por. tamże.
22 Unitatis redintegratio, 15.
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mał ludzkie ciało, to teraz gorąco pragnie też widzialnej jedności wszystkich chrześ
cijan tworzących wspólnie mistyczne Ciało Chrystusa.
Jesteśmy przekonani, że kult Maryi, który tak mocno wiąże Wschód i Zachód, będzie 
sprzyjał sprawie jedności.

Najświętsza Panna, zawsze i wszędzie obecna między nami w licznych świąty
niach i w życiu modlitewnym wielu rodzin, mówi nam wciąż o jedności i nieustannie 
wyprasza ją  od Boga. Jeżeli dzisiaj, z okazji obchodów rocznicy Unii Brzeskiej 
uświadamiamy sobie, jak wielkie skarby czci Matki Bożej potrafił zgromadzić 
chrześcijański lud Ukrainy, to nasz podziw dla historii, duchowości i modlitwy tych 
narodów każe nam wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat jedności, bo są one 
bardzo ściśle z tymi skarbami związane.

Maryja, która zawsze w chwilach próby była natchnieniem dla ojców i matek, dla 
młodych, chorych i starców; Maryja -  kolumna ognia, która wskazywała drogę wielu 
męczennikom za wiarę -  niewątpliwie przyczynia się do urzeczywistnienia upragnio
nej jedności wszystkich chrześcijan; w tym dziele ma swoje zadanie do wykonania 
także Kościół greckokatolicki na Ukrainie.

Kościół wyraża swą wdzięczność Maryi i prosi Ją, by pozwoliła nam współdziałać 
z Nią w dążeniu do jedności. Oddajmy się Jej z synowską ufnością, abyśmy kiedyś 
znaleźli się razem z Nią tam, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Wam, najmilsi bracia i siostry, udzielam mego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 12 listopada 1995 r., we wspomnienie św. Jozafata, w osiemnastym 
roku mego Pontyfikatu.

JAN PAWEŁ II

List apostolski ANZITUTTO RENDO 
Ojca Świętego Jana Pawła II 

na 350-lecie Unii Uźhorodzkiej 
-  18 kwietnia 1996 r.

Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła //, Kraków 1997, s. 505-514.

Drodzy Bracia i Siostry!
1. „Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za 

was wszystkich; ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, 
któremu służę w [głębi] mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świad
kiem, jak nieustannie was wspominam” (Rz 1, 8-9).
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Radosne święto, jakim jest 350. rocznica Unii Użhorodzkiej, to ważna chwila 
w dziejach Kościoła, który przez ten akt pragnął ponownie nawiązać pełną jedność 
z Biskupem Rzymu. Jest zatem zrozumiałe, że i ja składam dzięki Bogu wraz z tymi, 
którzy z radością wspominają to doniosłe wydarzenie. Jak powszechnie wiadomo, 24 
kwietnia 1646 r. 63 kapłanów eparchii mukaczewskiej obrządku bizantyjskiego, pod 
przewodnictwem mnicha z zakonu bazylianów Partenija Petrowicza, zostało przyję
tych do pełnej komunii ze Stolicą Piotrową; nastąpiło to w kościele zamkowym 
w Mukaczewie, w obecności biskupa Egeru, Jerzego Jakusicza.

Unia Użhorodzka nie była wydarzeniem odosobnionym. Organicznie łączyła się 
z procesem pojednania Kościołów, którego momentem kulminacyjnym był Sobór 
Florencki (1439 r.), kiedy to zostały podpisane dekrety o ponownym ustanowieniu 
pełnej jedności Kościołów Wschodnich z Kościołem Rzymskim. Sam sławny metro
polita kijowski Izydor, powracający z Soboru Florenckiego, ogłosił na Zakarpaciu 
wieść o odnowieniu jedności.

W 1595 r. przedstawiciele metropolii kijowskiej spotkali się z papieżem Klemen
sem VIII, po czym w 1596 r. to zjednoczenie zostało ogłoszone w Brześciu, z za
miarem wypełnienia postanowień podjętych na Soborze Florenckim. Dość szybko 
wpływ ekumenicznego Soboru Florenckiego dotarł do Karpat i po przezwyciężeniu 
początkowych trudności zaowocował Unią Użhorodzką. To ewangeliczne ziarno 
gorczyczne zasiane na urodzajnej ziemi mukaczewskiej, z biegiem czasu rozrosło się 
w rozłożyste drzewo, w którego cieniu zgromadzili się liczni wierni obrządku bizan
tyjskiego. Biorąc pod uwagę tę rzeczywistość, papież Klemens XIV konstytucją 
apostolską Eximia regalium principium, wydaną 29 września 1771 r., ustanowił 
greckokatolicką eparchię mukaczewską, której stolica została przeniesiona w kilka 
lat później do pobliskiego Użhorodu.

Z tego rozłożystego drzewa wyrosły następnie, niczym kwitnące gałęzie, nowe 
eparchie kościelne: kryżewska (1777 r.), preszowska (1818 r.) i hajdudoroska 
(1912 r.). W tym samym czasie wielkie rzesze emigrantów, spadkobierców unii, za
częły przenosić się za ocean. Stolica Apostolska, która stara się zawsze śledzić uważ
nie opatrznościowe zamysły Boże i wspomagać je, stworzyła dla nich na terenie Sta
nów Zjednoczonych Ameryki bizantyjską metropolię pittsburską (1969 r.), obejmują
cą podległe jej eparchie w Passaic (1963 r.), Parmie (1969 r.) i Van Nuys (1981 r.).

Wspólna radość wszystkich eparchii, zrodzonych z Unii Użhorodzkiej i świętują
cych to wydarzenie, które stanowi podstawę ich kościelnej tożsamości, jest cenną 
sposobnością, aby ponownie uświadomić sobie istnienie więzi, jakie wynikają ze 
wspólnego pochodzenia, oraz pogłębić braterską wymianę i współpracę, dla której 
przeszkodą były przez długi czas różne trudności historyczne.

632 2. Choć Unia Użhorodzka idzie śladem postanowień Soboru Florenckiego, całkiem
słusznie można ją  rozpatrywać także w świetle jej ścisłej duchowej więzi z misją 
Apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego, których przepowiadanie szerzyło 
się od ziem wielkomorawskich aż po Karpaty. Dlatego wierni Kościołów wywodzą
cych się z Unii Użhorodzkiej mają pełne prawo uważać się za dziedziców spuścizny 
cyrylo-metodiańskiej.
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Zwracałem już uwagę na ogromne znaczenie ewangelizacji prowadzonej przez 
Cyryla i Metodego w jedności zarówno z Konstantynopolem, jak i ze Stolicą Rzym
ską, podkreślając, że „żarliwa troska obu świętych Braci j j l l  o zachowanie jedności 
wiary i miłości pomiędzy Kościołami, do których należeli: pomiędzy Kościołem 
w Konstantynopolu i Kościołem Rzymskim z jednej strony, oraz rodzącymi się Koś
ciołami na ziemiach słowiańskich z drugiej, była i pozostanie na zawsze ich wybitną 
zasługą”. Przepowiadanie Ewangelii w kontekście pełnej jedności chrześcijan jest 
zatem nigdy nie wygasłym pragnieniem, które na różne sposoby naznaczyło historię 
Kościoła, wyrosłego na ziemiach słowiańskich w czasach, gdy żyli święci bracia.

Wydarzenia, które nastąpiły po zjednoczeniu, były przepełnione cierpieniem 
i udręką. Mimo to eparchia, umocniona dzięki działalności biskupa Jurija Bizancija, 
przeżyła następnie okres znacznego rozwoju w czasach biskupa Andrija Baczyńskie
go. Niestety, w niedawnej przeszłości znów została powołana, i to w osobach wielu 
swoich wiernych, by wraz z Chrystusem iść bolesną drogą prześladowań, więzienia, 
a nawet męczeństwa. Takie świadectwo, przypieczętowane krwią, złożył sam pasterz 
eparchii, biskup Teodor Romża, który nie zawahał się oddać życia za swoje owce 
(por. J 10, 11).

Nie możemy zapomnieć o tych świadectwach płomiennej wierności Chrystusowej 
i Jego Ewangelii; są one drogocennym dziedzictwem Kościoła greckokatolickiego, 
wywodzącego się z Unii Użhorodzkiej. Synowie i córki całego Kościoła katolickiego 
przyjmują ów przykład ze czcią i przechowują niczym najcenniejszy skarb ten nie
zwykły wzór wierności Chrystusowej prawdzie. Z głębi serca dziękują za niego wier
nym eparchii mukaczewskiej i wszystkim, którzy nie zawahali się sprzedać cały swój 
majątek, aby posiąść drogocenną perłę wiary (por. Mt 13, 46).

3. Radosne obchody rocznicy Unii Użhorodzkiej są dla nas dogodną sposobnością, 
aby zanosić do Boga dziękczynne modlitwy za to, że zechciał osuszyć łzy swoich 
dzieci i zakończył dramatyczny okres ich okrutnych prześladowań. Pan Bóg podtrzy
mał ich w tym trudnym okresie ich dziejów, pozwalając im zachować bogactwo 
wschodniej tradycji, a zarazem wytrwać w pełnej jedności z Biskupem Rzymu. Dzię
ki temu dają oni dziś świadectwo powszechności, czyniącej z Kościoła rzeczywistość 
wielokształtną, zdolną ogarnąć i zjednoczyć, na mocy charyzmatu Piotra, słuszną 
różnorodność obrządków i tradycji, która nie szkodzi bynajmniej jedności, ale jeszcze 
pełniej objawia jego bogactwo i piękno. Przyznawał to już papież Leon XIII, gdy 
podkreślając znaczenie wymiany darów między tradycją łacińską a wschodnią, stwier
dzał, że odmienność wschodniej liturgii i dyscypliny jest ozdobą całego Kościoła, 
uwydatnia jego powszechność i jasno ukazuje „boską jedność wiary katolickiej”.

Wypada zatem życzyć sobie, aby wybrana cząstka ludu Bożego, na różne sposoby 
związana z wydarzeniem, jakie dokonało się w Użhorodzie, mogła znów przeżyć 
okres rozkwitu, zaznając pokoju w obecnym czasie i pracując dla przyszłości, dążąc 
do pełnej wolności religijnej i do pojednania między katolikami a prawosławnymi 
oraz niestrudzenie budując pokój.

W tym celu warto wsłuchać się w nauczanie Soboru Watykańskiego II. Ojcowie 
Soboru Ekumenicznego, idąc za głosem Ducha Świętego, sformułowali cenne wska
zania na temat dialogu miłości i poszukiwania „jedności Ducha dzięki więzi, jaką

633
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jest pokój” (por. Ef 4, 3). Wizję, którą się kierowali, dobrze wyrażają podniosłe 
słowa: „Do [...] katolickiej jedności ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego 
pokoju powszechnego i do niego się przyczynia, powołani są wszyscy ludzie i w 
różny sposób do niej należą lub są jej przyporządkowani, zarówno wierni katolicy, 
jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie, z łaski Bożej 
powołani do zbawienia”.

634 4 . Tenże Sobór przypomniał, że „Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół,
a mimo to wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które wobec ludzi podają się za 
prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami 
Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby 
sam Chrystus był podzielony (por. 1 Kor j j  13). Ten brak jedności jawnie sprzeciwia 
się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej 
sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Jednakże w ostatnich 
czasach Bóg, „bogaty w miłosierdzie (Ef 2, 4), dotknął serc wielu chrześcijan, wza
jemnie od siebie oddzielonych, i wzbudził w nich szczere pragnienie odnalezienia 
drogi do pełnej koinonii, czyli jedności. „Także i dziś Chrystus żąda, aby każdy 
z nową energią podjął dążenie do pełnej i widzialnej komunii”. Ojcowie Soboru pod
kreślali, że „o odnowienie jedności ma się troszczyć cały Kościół, zarówno wierni, 
jak i ich pasterze, każdy wedle własnych sił”. Aby odpowiedzieć na to Boże powo
łanie, Ojcowie wskazali wszystkim katolikom różne sposoby i środki działania, które 
mają ożywić ruch ekumeniczny, w nadziei doprowadzenia do pełnej jedności w 
„jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele” (por. „Wyznanie wiary”).

Wschodnie Kościoły katolickie mogą wnieść wielki wkład w to dążenie, inspiro
wane przez łaskę Bożą. Na nich przecież spoczywa „szczególny obowiązek popiera
nia jedności wszystkich chrześcijan, szczególnie wschodnich, zgodnie z zasadami 
dekretu [...] « 0  ekumenizmie». Mają to czynić przede wszystkim przez modlitwy, 
przykładne życie, skrupulatną wierność wobec starożytnych tradycji wschodnich, 
wzajemne lepsze poznanie się, współpracę i braterski szacunek dla rzeczy i ludzi”.

Mówiąc o tym w encyklice Ut unum sint, podkreśliłem, że „metodą dążenia do 
pełnej komunii jest dialog prawdy, ożywiany i podtrzymywany przez dialog miłości. 
Uznanie prawa katolickich Kościołów Wschodnich do posiadania własnej organizacji 
i prowadzenia apostolatu, a także rzeczywiste włączenie tych Kościołów w dialog 
miłości i w dialog teologiczny umocni nie tylko prawdziwy i braterski wzajemny 
szacunek między prawosławnymi i katolikami, żyjącymi na jednym terytorium, ale 
również ich wspólne dążenie do jedności”.

635 5. Skuteczna realizacja tego wzniosłego zadania wymaga ze strony Kościołów
Wschodnich nowego, wielkodusznego wysiłku w dziedzinie formacji przyszłych 
pasterzy i sprawowania świętej liturgii, stanowiącej życiodajne centrum wspólnoty; 
nieustannej troski o potrzeby braci, wyrażającej się w konkretnych gestach miłosier
dzia; pogłębienia katechezy, która ukazując podstawy chrześcijańskiej wiary, będzie 
przekazywała „Dobrą Nowinę” jako zaczyn życia codziennego, w jedności z Kościo
łem powszechnym, prowadzącym nową ewangelizację u progu nowego tysiąclecia 
chrześcijaństwa.
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W świecie, w którym żyjemy, „zaszły tak liczne i tak głębokie przemiany kulturo
we, polityczne, społeczne i ekonomiczne, że problem ewangelizacji jawi się w zupeł
nie nowym świetle”. Trzeba zatem wypracować „nowy styl ewangelizacji, która 
będzie umiała głosić nieprzemijające orędzie zbawienia w sposób trafiający do 
współczesnego człowieka”. Nade wszystko należy przyspieszyć proces zmierzający 
do pełnego pojednania między Kościołami i w łonie samych wspólnot kościelnych. 
Jeżeli Kościół „jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” i ma 
pełnić swoje zadanie, służąc pojednaniu całej ludzkości, to nie może w pełni zreali
zować tego powołania, dopóki istnieją podziały między wierzącymi w Chrystusa.

Niech perspektywa bliskiego już Jubileuszu Roku 2000 skłoni wszystkich do przy
jęcia postawy pokory, która doprowadzi do „niezbędnego oczyszczenia pamięci histo
rycznej” przez nawrócenie serc i modlitwę, co będzie sprzyjało dążeniu do wzajem
nego wybaczenia nieporozumień minionych stuleci.

Spojrzenie w przyszłość, które pozwala dostrzec „koniec drugiego millennium, 
wzywa nas wszystkich do rachunku sumienia, a także do stosownych poczynań eku
menicznych, tak abyśmy wobec Wielkiego Jubileuszu mogli stanąć jeśli nie całkowi
cie pojednani, to przynajmniej o wiele bliżsi przezwyciężenia podziałów powstałych 
w drugim tysiącleciu”.

6. Niech z głębi serc wszystkich synów i córek Kościoła katolickiego wzniesie 
się szczera modlitwa wdzięczności za tę drogę wierności i męstwa, którą Ojciec 
Niebieski przeprowadził Kościoły zrodzone z Unii Użhorodzkiej. Jest to znak Jego 
miłości, że rocznica może być obchodzona w sposób należycie uroczysty i w atmos-

a

ferze wolności. Niech wzniesie się też szczera modlitwa do Ducha Świętego, aby 
wybłagać u Niego jak najszybsze nadejście tego dnia, kiedy wszyscy wierzący w 
Chrystusa „zgodnie jednymi ustami” (Rz 15, 6) będą wysławiać Trójcę Przenajświęt
szą. Aby mógł nastąpić ten radosny dzień, w sercu każdego człowieka musi zrodzić 
się odwaga przebaczenia: także o tę łaskę trzeba błagać z niestrudzoną wytrwałością.

Gdy zbliża się trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, Biskup Rzymu obchodzi wraz 
z wami ten Jubileusz z sercem pełnym wdzięczności, a wspominając ze wzruszeniem 
tych, którzy bohatersko przyjęli cierpienie, aby nie zdradzić swojej wiary, w jed
ności z całym Kościołem ofiarowuje dziś Bogu ich cierpienia jako drogocenną ofiarę 
za jedność chrześcijan i zbawienie świata.

Najświętsza Bogarodzica, której Chrystus z krzyża powierzył Kościół, aby 
z matczyną troską czuwała nad jego drogą; Królowa świata, za której przyzwoleniem 
Boże Słowo mogło zamieszkać między nami, aby pojednać świat z Ojcem; Dziewica 
Zesłania Ducha Świętego, przez której wstawiennictwo oczekujemy nowego wylania 
Ducha świętości -  Najświętsza Maryja Panna niech nam da odczuć swoją miłościwą 
obecność pośród naszych braci i sióstr, którzy przygotowują się do radosnych obcho
dów tej doniosłej rocznicy.

Powierzając Jej, Matce jedności i pokoju, te umiłowane wspólnoty kościelne, 
z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 18 kwietnia 1996 r., w osiemnastym roku Pontyfikatu.
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List Ojca Świętego Jana Pawła II 
z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra 

-  31 października 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 11, s. 9.

Do mojego Czcigodnego Brata Kardynała Jana Willebrandsa, Przewodniczącego
Sekretariatu Jedności Chrześcijan

10 listopada 1983 przypada 500 rocznica urodzin doktora Marcina Lutra w Eisle- 
ben. Z tej okazji wielu chrześcijan, zwłaszcza wyznania ewangelicko-luterańskiego, 
wspomina tego teologa, który u progu czasów nowożytnych w sposób zasadniczy 
przyczynił się do radykalnej zmiany rzeczywistości kościelnej i sakralnej świata 
zachodniego. Nasz świat dziś jeszcze doświadcza jego wielkiego wpływu na historię.

Dla Kościoła katolickiego imię Marcina Lutra związane jest poprzez wieki ze 
wspomnieniem bolesnego okresu, a zwłaszcza z doświadczeniem początków głębo
kich podziałów w Kościele. Z tej racji 500 rocznica urodzin Marcina Lutra winna 
być dla nas okazją do rozważania, w prawdzie i miłości chrześcijańskiej, tych brze
miennych w skutki wydarzeń historycznych czasu Reformacji. Właśnie z dystansu 
czasowego można bowiem nieraz lepiej zrozumieć i przedstawić wydarzenia histo
ryczne.

Dlatego to wybitne osobistości i instytucje luterańskiego chrześcijaństwa wypo
wiedziały się za tym, by rok poświęcony pamięci Lutra ukształtować w duchu praw
dziwie ekumenicznym oraz by ukazać Marcina Lutra w taki sposób, aby służyło to 
sprawie jedności chrześcijaństwa. Z satysfakcją przyjmuję tę intencję i.dostrzegam 
w niej braterskie zaproszenie, abyśmy razem starali się dotrzeć do pogłębionego 
i pełniejszego obrazu tych historycznych wydarzeń, a także do krytycznej refleksji 
nad różnorodną spuścizną Lutra.

Istotnie, naukowe badania uczonych, tak ewangelickich, jak i katolickich, badania, 
w których już osiągnięto znaczną zbieżność poglądów, doprowadziły do nakreślenia 
pełniejszego i bardziej zróżnicowanego obrazu osobowości Lutra oraz skomplikowa
nego wątku rzeczywistości historycznej, społecznej, politycznej i kościelnej pierwszej 
połowy XVI wieku. W konsekwencji została przekonywająco ukazana głęboka religij
ność Lutra, którą powodowany stawiał z gorącą namiętnością pytania na temat wiecz
nego zbawienia. Okazało się też wyraźnie, że zerwania jedności Kościoła nie można 
sprowadzać ani do niezrozumienia ze strony Pasterzy Kościoła katolickiego, ani też 
jedynie do braku zrozumienia prawdziwego katolicyzmu ze strony Lutra, nawet jeśli
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obydwie te okoliczności mogły odegrać pewną rolę. Podjęte rozstrzygnięcia miały 
głębokie korzenie. W sporze na temat stosunku między wiarą a tradycją wchodziły 
w grę sprawy najbardziej zasadnicze, odnoszące się do właściwej interpretacji i re
cepcji wiary chrześcijańskiej, sprawy zawierające w sobie potencjalność podziału 
Kościoła, nie dającego się wytłumaczyć samymi racjami historycznymi.

Dlatego to, tak w odniesieniu do Marcina Lutra, jak też w dążeniu do przywróce
nia jedności, konieczny jest podwójny wysiłek. Przede wszystkim niezmiernie ważną 
rzeczą jest kontynuowanie sumiennych badań historycznych. Chodzi o uzyskanie, 
poprzez pozbawione uprzedzeń i tylko poszukiwaniem prawdy podyktowane badania, 
właściwego obrazu Reformatora, jak i całej epoki Reformacji oraz osób, które z nią 
są związane. Wina, gdziekolwiek się znajduje i którejkolwiek strony dotyczy, powin
na zostać uznana. Tam, gdzie polemika zaciemniła spojrzenie, musi być ono skorygo
wane, również niezależnie od tego, o którą ze stron chodzi. Ponadto nie powinniśmy 
ulegać pokusie, by stawać się sędziami historii, ale tylko mieć na celu lepsze zrozu
mienie wydarzeń, aby stać się nosicielami prawdy. Tylko poddając się bez zastrzeżeń 
procesowi oczyszczania poprzez prawdę, możemy znaleźć wspólną interpretację 
przeszłości, osiągając zarazem nowy punkt wyjścia dla dzisiejszego dialogu.

I to jest druga sprawa, która nam się narzuca: historyczne wyjaśnienie odnoszące 638 
się do przeszłości, której znaczenie i skutki jeszcze trwają, musi iść w parze z dialo
giem wiary, w którym my, tu i teraz, szukamy jedności. Ten dialog znajduje swoje 
solidne oparcie w tym, co -  według pism wyznania ewangelicko-luterańskiego -  
łączy nas nadal, także po podziale, a mianowicie w Słowie Pisma Świętego, w wyz
naniach wiary, w soborach starożytnego Kościoła. Ufam przeto, Czcigodny Księże 
Kardynale, że Sekretariat dla Jedności Chrześcijan pod Twoim kierownictwem popro
wadzi dalej ten dialog, tak poważnie rozpoczęty w Niemczech jeszcze przed Soborem 
Watykańskim II, utrzymując go w duchu zgodnym z jego podstawami: w wierności 
względem wiary darmo otrzymanej, która zakłada skruchę i gotowość uczenia się 
przez słuchanie.

W pokornej kontemplacji tajemnicy Bożej Opatrzności i w pobożnym nasłuchiwa
niu tego, czego nas dzisiaj uczy Duch Boży poprzez wspominanie wydarzeń epoki 
Reformacji, Kościół stara się poszerzyć granicę swojej miłości, aby wyjść naprzeciw 
jedności tych wszystkich, którzy, jako ochrzczeni, noszą imię Jezusa Chrystusa. Moją 
szczególną modlitwą i błogosławieństwem towarzyszę pracy Twojego Sekretariatu 
i wszystkim wysiłkom ekumenicznym na rzecz wielkiej sprawy jedności wszystkich 
chrześcijan.

Watykan, 31 października 1983 roku.
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List MANTRĘ SI INTENSIFICANO 
do Biskupów kontynentu europejskiego 

na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi 
w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej 

-  31 maja 1991 r.

Przekład: OR 1991, nr 7, s. 36-37.

Umiłowani bracia w biskupstwie,
W chwili, gdy prace nad przygotowaniem nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu 

Biskupów poświęconego Europie są w pełnym toku, pragnę podzielić się z wami 
radością z powodu tworzenia się nowej sytuacji w Europie, zwłaszcza środko- 
wo-wschodniej, oraz nadzieją, że w tym regionie świata otworzą się dla życia Koś
cioła nowe możliwości. Pozytywny przebieg zmian zachodzących w tej części „sta
rego kontynentu” i zainteresowanie nimi, uniwersalny charakter biskupiej posługi 
oraz komunia wszystkich biskupów z Następcą św. Piotra skłaniają mnie do podziele
nia się z wami kilkoma refleksjami na temat nowej sytuacji oraz konsekwencji, jakie 
mieć może ona dla stosunków między katolikami i prawosławnymi.

*

Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej
1. Ostatnio różne narody Europy Wschodniej odzyskały -  dzięki Bogu bez rozle

wu krwi -  prawo do poszanowania ich wolności jako obywateli, w tym również 
wolności religijnej, która przez całe dziesięciolecia była tam ograniczana, tłumiona 
lub odebrana. Z pewnością te przemiany i procesy są także wynikiem działania Boga, 
który mądrze i cierpliwie kieruje biegiem historii ku jej eschatologicznym celom, 
„aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie” (Ef 1, 10).

Sytuacja, w której negowano wolność religijną, jak również jawne prześladowania 
uderzały -  w taki lub inny sposób -  we wszystkich wierzących, katolików, prawo
sławnych, protestantów oraz wyznawców innych religii. Prześladowania te osiągnęły 
swój szczyt tam, gdzie -  jak na Ukrainie, w Rumunii i Czechosłowacji -  władze pań
stwowe przy użyciu autorytarnych i podstępnych metod, ogłosiły rozwiązanie i likwi
dację lokalnych Kościołów katolickich o tradycji bizantyńskiej. Katolików zmuszano, 
używając niekiedy przemocy, do wstępowania do Kościołów prawosławnych.

Ustanowione ostatnio przepisy dotyczące wolności religijnej zmierzają do zagwa
rantowania wszystkim prawa do wyrażania własnej wiary, posiadania własnych struk
tur i miejsc kultu.

Ta nowa, korzystna sytuacja umożliwiła reorganizację Kościoła katolickiego ob
rządku łacińskiego pośród różnych narodów i normalizację życia Kościołów kato
lickich obrządku bizantyńskiego w tych krajach, w których zostały one zlikwidowane. 
Jest to historyczny akt naprawienia wielkiej krzywdy. Za łaską Bożą mogłem miano-
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wać biskupów dla Kościołów obrządku bizantyńskiego na zachodniej Ukrainie 
i w Rumunii. Kościoły te wyszły niedawno z podziemia, gdzie zepchnęły je prześla
dowania, i obecnie na nowo jawnie podejmują swoją kościelną działalność.

Mogłem również mianować biskupów dla wielu diecezji obrządku łacińskiego, 
które od szeregu lat były ich pozbawione. Umożliwi im to harmonijny rozwój życia 
kościelnego, bowiem Pasterze, jako nauczyciele wiary i słudzy pojednania zapewniają 
ów rozwój swoim Kościołom, równocześnie nawiązując braterskie więzi z innymi 
wyznawcami Chrystusa. W ten sposób przygotowują oni pełną jedność, której chciał 
sam Chrystus i wypełniają zalecenia Soboru Watykańskiego II, powtórzone w Kodek
sie Kanonów Kościołów Wschodnich: „Szczególnie zaś Pasterze Kościoła powinni 
się modlić o tę pełną jedność Kościoła, której chciał Pan, i pilnie nad nią pracować, 
uczestnicząc w dziele ekumenicznym inspirowanym przez łaskę Ducha Świętego” 
(CCEOr, can. 902, por. także KPK, kan. 755).

Napięcia między katolikami a prawosławnymi
w Europie Środkowo-Wschodniej
2. W trakcie wspomnianego procesu reorganizacji Kościoła katolickiego dały, 

niestety, o sobie znać będące m.in. wynikiem ran pozostałych po smutnych doświad
czeniach przeszłości, problemy i napięcia w stosunkach między katolikami i prawo
sławnymi, szczególnie w związku ze sprawą własności i użytkowania miejsc kultu, 
należących niegdyś do Kościołów katolickich obrządku bizantyńskiego, skonfiskowa
nych następnie przez władze państwowe i -  przynajmniej w części -  przekazanych 
Kościołom prawosławnym.

Spór o miejsca kultu odbił się niekorzystnie na prowadzonym od dziesięciu lat 
owocnym dialogu teologicznym między Kościołem katolickim a prawosławnym. 
Wspólna refleksja nad wymogami braterskiego współżycia, nacechowanego dążeniem 
do pełnej komunii eklezjalnej, której Chrystus chce dla swego Kościoła, pomoże 
wszystkim w znalezieniu sprawiedliwego i godnego chrześcijan rozwiązania. Napra
wienie dawnych krzywd z pewnością się przyczyni do pozytywnego rozwoju wzajem
nych stosunków.

Wszyscy powinni żywić przekonanie, że również w tych sporach dotyczących 
spraw mało istotnych i czysto praktycznych dialog jest najlepszą formą braterskiej 
rozmowy prowadzącej do załagodzenia konfliktów w duchu sprawiedliwości, miłości 
i przebaczenia. Bracia, którzy w przeszłości znosili te same cierpienia, którzy byli 
wystawieni na te same próby, nie powinni teraz prowadzić sporów między sobą, lecz 
razem patrzeć ku przyszłości, którą zapowiadają obiecujące znaki nadziei.

Katolickie Kościoły wschodnie w innych częściach świata
3. Problem stosunków między katolikami obrządku wschodniego a prawosławnymi 

pojawia się nie tylko w krajach Europy Wschodniej, lecz w różnych formach wystę
puje także wszędzie tam, gdzie istnieją katolickie Kościoły Wschodnie. Dotyczy to 
szczególnie regionu Bliskiego Wschodu, gdzie obok Kościołów o tradycji bizantyń
skiej żyją starożytne Kościoły o tradycji aleksandryjskiej, antiocheńskiej, armeńskiej 
i chaldejskiej. Ostatnie wydarzenia ujawniły niebezpieczeństwa grożące tamtejszym,
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zazwyczaj liczebnie małym, wspólnotom katolickim. Trudności, z jakimi borykają się 
kraje tego regionu, wyniszczone wieloletnimi, często zbrojnymi konfliktami, są przy
czyną rosnącej fali emigracji ze wszystkimi związanymi z tym problemami, zarówno 
dla tych, którzy pozostają w ojczystym kraju, jak i dla powstających na obczyźnie 
wspólnot Kościołów wschodnich.

Duch wzajemnego zrozumienia i komunii kierujący się nauką św. Pawła, który 
wzywa: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2), pomoże pokonać obiektywne 
trudności zarówno w krajach rodzimych jak i w diasporze. Jest to tym bardziej ko
nieczne, że katolicy i prawosławni tej części świata wywodzą się często z jednej 
tradycji kościelnej i mają wspólne dziedzictwo etniczno-kulturowe.

Pasterze muszą się troszczyć o to, aby reorganizacja struktur i życia katolickich 
Kościołów wschodnich dokonywała się w duchu dialogu prowadzonego w miłości 
i prawdzie, co wyraźnie zalecił Sobór Watykański II. Zebrani na Soborze biskupi 
Kościoła katolickiego oświadczyli w Dekrecie o Kościołach Wschodnich, że „Kościół 
katolicki wysoko ceni instytucje, ryty liturgiczne, tradycje kościelne oraz karność 
życia Kościołów wschodnich” i wyraziły życzenie, aby owe Kościoły „kwitły i nową 
siłą apostolską spełniały powierzone sobie zadanie” (Orientalium Ecclesiarum, 1). 
Dlatego Ojcowie Soborowi uznali, iż „na całym świecie należy troszczyć się o za
chowanie oraz o rozwój wszystkich Kościołów partykularnych” (tamże, n. 4), dając 
im do dyspozycji struktury adekwatne do posługi duszpasterskiej, którą te Kościoły 
winny pełnić. Posługa ta ma na celu kierowanie wiernymi, ich wychowywanie 
i uświęcanie. Tradycje liturgiczne, dyscyplinarne oraz teologiczne poszczególnych 
Kościołów najlepiej „odpowiadają obyczajom miejscowych wiernych i wydają się być 
najbardziej przydatne do zadbania o dobro dusz” (tamże, n. 5). Niechaj takie właśnie 
kryterium i duszpasterskie nastawienia inspirują organizację struktur owych Kościo
łów, formację teologiczną ich duchowieństwa oraz katechizację wiernych. Na tym 
bowiem polega autentyczna posługa duszpasterska.

Troska o jedność chrześcijan
4. Sobór Watykański II poucza także, iż nieodłącznym elementem życia tych 

Kościołów, podobnie jak całego Kościoła katolickiego, jest troska, w sposób szcze
gólny odczuwana przez te właśnie Kościoły z racji samego ich pochodzenia, o umac
nianie jedności chrześcijan. „Na Kościołach wschodnich, pozostających w łączności 
ze Stolicą Apostolską, spoczywa szczególny obowiązek popierania jedności wszyst
kich chrześcijan, szczególnie wschodnich, zgodnie z zasadami Dekretu tegoż święte
go Soboru: « 0  ekumenizmie». Mają to czynić przede wszystkim przez modlitwy, 
przykładne życie, skrupulatną wierność wobec starożytnych tradycji wschodnich, 
wzajemne lepsze poznanie się, współpracę i braterski szacunek dla rzeczy i ludzi” 
(tamże, n. 24).

Zalecenie to zostało niedawno powtórzone w nowym Kodeksie Kanonów Kościo
łów Wschodnich (CCEOr, can. 903).

W złożonych procesach, które doprowadziły do powstania tych Kościołów, zróżni
cowanych ze względu na czas i miejsce, niezależnie od uwarunkowań kulturowych 
i politycznych znaczną rolę odegrała wola przywrócenia pełnej komunii eklezjalnej,
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oczywiście za pomocą metod właściwych danej epoce i zgodnie z jej umysłowością. 
Późniejsze konflikty nie zniszczyły tego celu, chociaż często go przesłaniały. Prowa
dzony w naszych czasach dialog teologiczny między Kościołem katolickim a wszyst
kimi Kościołami prawosławnymi zmierza do tego celu nową drogą, inne są jego 
założenia i perspektywy, ukształtowane przez naukę i wskazania Soboru Watykań
skiego II.

Dekret o ekumenizmie, posługując się bardzo wymownym i bogatym w teologicz
ną treść sformułowaniem, przypomniał, że „przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej 
w tych poszczególnych Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży” (Unitatis 
redintegratio, 15). Dzięki ich posłudze „wierni złączeni z biskupem, mający dostęp 
do Boga Ojca przez Syna, Słowo Wcielone, umęczone i uwielbione, oraz w szczo
drobliwości Ducha Świętego dostępują zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą, staw- 
szy się «uczestnikami Bożej natury» (2 P 1, 4)” (tamże). Przeto z tymi właśnie 
Kościołami należy umacniać więzi, jako z Kościołami siostrzanymi, zgodnie z okreś
leniem, które papież Paweł VI zawarł w Breve skierowanym do patriarchy Konstan
tynopola, Athenagorasa I (Anno ineunte, 25 lipca 1967: AAS 59 (196), s. 852-854).

Jedność z tymi Kościołami, do której dążymy i powinniśmy dążyć, to pełna ko
munia w jednej wierze, w sakramentach i w rządach Kościołem (por. Lumen gentium, 
14), w pełnym poszanowaniu uprawnionej różnorodności w dziedzinie liturgii, dys
cypliny i teologii, jak to wyjaśniłem w Liście Apostolskim Euntes in mundum univer- 
sum, ogłoszonym z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej (25 stycznia 1988,
n. 10: AAS 80 (1988), s. 949-950).

Wnioski duszpasterskie
5. Z powyższych rozważań wypływają praktyczne i bezpośrednie wnioski. Pierw

szy z nich, sformułowany przez papieża Pawła VI w przemówieniu wygłoszonym 
podczas jego wizyty w bazylice Patriarchatu ekumenicznego, zachowuje do dziś 
swoją wagę: „Widzimy zatem jeszcze wyraźniej, że obowiązkiem zwierzchników 
Kościołów oraz ich hierarchii jest prowadzenie Kościołów ku odzyskaniu pełnej 
komunii. Winni to czynić uznając się i szanując nawzajem jako Pasterze powierzonej 
im części Chrystusowej owczarni, troszcząc się o jedność i wzrost ludu Bożego 
i unikając tego wszystkiego, co mogłoby go rozproszyć lub wprowadzić zamieszanie 
w jego szeregach” (25 lipca 1967: AAS 59 (1967), s. 841).

Drugim wnioskiem jest odrzucenie wszelkich niewłaściwych form prozelityzmu, 
zdecydowane odparcie wszelkich pokus stosowania w działalności duszpasterskiej 
przemocy czy jakiejkolwiek formy nacisku. Duszpasterze muszą jednak szanować 
wolność sumienia oraz przysługujące każdemu człowiekowi prawo przynależenia, 
jeśli tego chce, do Kościoła katolickiego. Chodzi przecież o szacunek dla działania 
Ducha Świętego, który jest Duchem prawdy (por. J 16, 13). Soborowy Dekret o eku
menizmie tak to wyjaśnia i uzasadnia: „Jest rzeczą oczywistą, że sprawa przygotowa
nia i pojednania tych jednostek, które pragną pełnej więzi (communio) katolickiej, 
różni się istotnie od ekumenicznych przedsięwzięć; nie ma tu jednak żadnej sprzecz
ności, ponieważ jedno i drugie zależy od przedziwnych zrządzeń Bożych” (Unitatis 
redintegratio, 4).
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Trzeci wniosek, jaki należy wyciągnąć, to uznanie oczywistego faktu, że nie 
wystarczy unikać błędów, ale trzeba pozytywnie przyczyniać się do rozwoju wspól
nego życia w atmosferze wzajemnej zgody i szacunku. Nie ulega wątpliwości, że 
taką właśnie postawę wielokrotnie uznawano za zasadę postępowania w stosunkach 
między katolikami a prawosławnymi. Potwierdzili to papież Paweł VI i patriarcha 
Athenagoras I we wspólnej deklaracji: „Dialog w duchu miłości między ich Kościo
łami winien przynieść owoce bezinteresownej współpracy i zgodnego działania 
w dziedzinie duszpasterskiej, społecznej oraz intelektualnej, przy wzajemnym posza
nowaniu wierności jednych i drugich ich własnym Kościołom” (28 października 
1967: AAS 59 [1967], s. 1055). Przyczyni się to, jak podkreśliłem w encyklice 
Slavorum Apostoli, do wzajemnego wzbogacenia dwóch wielkich tradycji, wschodniej 
i zachodniej, oraz będzie pomocą w dążeniu do pełnej jedności.

W służbie ekumenizmu
644 6. Wschodnie Kościoły katolickie znają i z ufnością przyjmują nauczanie Soboru

Watykańskiego II na temat ekumenizmu, pragną też wnieść swój wkład w dążenie 
do pełnej jedności między katolikami a prawosławnymi. Z radością stwierdzamy, że 
fakt ten zaczyna odgrywać pozytywną rolę także w relacjach dwustronnych, o czym 
świadczą niedawne deklaracje.

Z całego serca życzę, aby wszędzie tam, gdzie żyją razem katolicy wschodni 
i prawosławni, zostały nawiązane braterskie więzi, nacechowane wzajemnym posza
nowaniem i szczerym dążeniem do wspólnego świadczenia o jedynym Panu. Pomoże 
to nie tylko w konkretnych sytuacjach wspólnego życia, ale ułatwi również teologicz
ny dialog, który zmierza do usunięcia istniejących jeszcze podziałów między katoli
kami a prawosławnymi. Chrześcijanie naszej epoki, naznaczonej wielkimi przemiana
mi kulturowymi, społecznymi i politycznymi, winni troszczyć się przede wszystkim
0 to, by być wiernymi świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił, tak byśmy mogli 
w sposób wiarygodny głosić razem jedyną Ewangelię zbawienia oraz czynić pokój
1 budować zgodę w świecie nieustannie zagrożonym przez spory i wojny.

Zawierzając te myśli i nadzieje wstawiennictwu Najświętszej Dziewicy-Bogarodzi- 
cy, czczonej na Wschodzie i na Zachodzie, ażeby jako Przewodniczka (Hodigitria) 
wiodła wszystkich chrześcijan drogą Ewangelii i pełnej komunii, z całego serca 
udzielam wam, najmilsi bracia w biskupstwie, oraz powierzonym wam wspólnotom 
mego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, dnia 31 maja 1991 roku.
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List UNA TRAGICA GUERRA*
Ojca Świętego Jana Pawła II 

do katolickich biskupów Chorwacji w sprawie wojny na Bałkanach 
-  10 października 1991 r.

Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła //, Kraków 1997, s. 781-783.

Eminencjo,
drodzy bracia biskupi
umiłowanego Kościoła chorwackiego!

Już od kilku miesięcy tragiczna i wciąż rozszerzająca się wojna wykrwawia 
znaczną część waszej Ojczyzny. W swoich listach dzielicie się ze mną niepokojem
o los wiernych i przemawiacie jako wyraziciele cierpień waszego ludu. Mówicie mi
0 wielu zabitych, o rannych i o niezliczonych uchodźcach, którzy ogarnięci lękiem 
opuszczają własne domy. Piszecie o zniszczonych budynkach mieszkalnych, szpita
lach, szkołach, zakładach przemysłowych i o wielu kościołach, z których część stano
wi skarb o bezcennej wartości artystycznej dla całej ludzkości.

Doniesienia te głęboko mnie zasmucają i sprawiają, że czuję się jeszcze bliższy 
każdemu z was i waszym umiłowanym rodakom. Chcę wam powiedzieć, a za wa
szym pośrednictwem każdemu z waszych wiernych, że co dzień wspominam was 
w modlitwie. Jakże bym pragnął, aby to moje słowo mogło przynieść choć trochę 
ulgi w niezliczonych cierpieniach.

W obliczu tak wielkiego bólu i tylu nieszczęść, jako Pasterz odpowiedzialny za 
Kościół na całym świecie czułem się zobowiązany wielokrotnie stwierdzić publicznie, 
iż ta wojna nie może rozwiązać żadnego problemu, a sieje jedynie zniszczenie
1 śmierć, rozniecając nienawiść i ducha zemsty. Pozostaną po niej głębokie rany 
w sercu wielu rodzin i w sercach waszych miast i wsi.

W modlitwie nieustannie błagam Boga o dar pokoju dla narodu chorwackiego, dla 
narodu serbskiego i dla wszystkich narodów jugosłowiańskich, które są wezwane, by 
żyć obok siebie na tym samym, niewielkim obszarze Europy. Modlę się z nieugiętą 
nadzieją, że nad siłą zbrojną ostatecznie przeważy rozsądek, prawo i sprawiedliwość.

Gorącym pragnieniem mieszkańców Europy i całego świata jest dzisiaj takie uło
żenie współżycia między narodami, by było ono oparte na wzajemnym poszanowaniu 
praw i słusznych aspiracji. Nie można już dziś tolerować dominacji jednego narodu 
nad drugim ani też narodu nad mniejszością innej narodowości. Prawa, zarówno 
narodów jak i mniejszości narodowych, muszą być dziś uznawane, szanowane i za
gwarantowane. Nie można dziś zmieniać granic między państwami przy użyciu siły.

Zasady te, głęboko ludzkie i chrześcijańskie, zostały uroczyście potwierdzone 
przez dokumenty międzynarodowe, które winny stanowić regułę postępowania dla
wszystkich rządzących.



342 Jan Paweł II
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Wydaje się, że obecna trudna sytuacja wymaga od was, pasterzy Kościoła Chrys
tusowego, którym powierzono przede wszystkim zadania duchowe, byście propagowa
li te zasady współistnienia społecznego w waszych diecezjach. Wiem, że gorąco 
pragniecie pokoju dla swoich wiernych. Aby zatem skutecznie przyczynić się do 
zbudowania trwałego pokoju, nawet w tak trudnej chwili, bądźcie niestrudzonymi 
głosicielami przebaczenia i pojednania. Starajcie się wychowywać wiernych do miłoś
ci, której pragnął i którą obdarzył nas Chrystus, do tej miłości, która „cierpliwa jest, 
łaskawa jest, [...] wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada na
dzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 4-8).

Dostrzegam wielkie znaczenie waszych spotkań z patriarchą i z przedstawicielami 
hierarchii serbskiego Kościoła prawosławnego, oraz wspólnie zajętego stanowiska na 
rzecz pokoju i przeciw wojnie. Także w tych dramatycznych chwilach rozwijajcie 
niestrudzenie dialog z waszymi braćmi prawosławnymi. Czyńcie to w duchu wzajem
nego przebaczenia, starając się przezwyciężyć negatywny wpływ przeszłości i kładąc 
fundamenty pod lepsze jutro waszych narodów w poszanowaniu zasad sprawiedliwo
ści, wolności i godności każdego. Współpracujcie nadal z pasterzami Kościoła pra
wosławnego w niesieniu pomocy ofiarom konfliktu i uchodźcom. Niech wasza miłość 
nie zna granic i niech zniszczy jakąkolwiek oznakę niechęci czy nieufności wśród 
wiernych. Jedynie to pozwoli wam mieć nadzieję na prawdziwie pokojową przyszłość 
waszej Ojczyzny, gdzie każda osoba -  narodowości chorwackiej, serbskiej czy też 
innej -  będzie się czuła szanowana i bezpieczna.

Śledząc inne inicjatywy rozwiązania jugosłowiańskiego kryzysu, Stolica Apostol
ska ze swej strony nie zaprzestaje wspierać -  za pomocą właściwych sobie środków 
i metod -  wszystkich wysiłków mających na celu ostateczne przerwanie działań 
wojennych. W szczególności popiera konferencję pokojową w Hadze i dokłada sta
rań, aby doszło do międzynarodowego porozumienia w sprawie uznania niepodległo
ści Słowenii i Chorwacji oraz innych republik, które by się o nią ubiegały, zgodnie 
z zasadami Aktu Końcowego podpisanego w Helsinkach przez państwa uczestniczące 
w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Drodzy bracia w biskupstwie, w tej tragicznej godzinie wzywam was, byście 
trwali niezachwianie w wierze i pełni nadziei nie ustawali w modlitwie. Cały Kościół 
modli się z wami i za was. Wszyscy razem zwracamy się do Maryi, Królowej Poko
ju, aby wyprosiła pokój dla wszystkich ludów Jugosławii i aby nauczyła wszystkich 
żyć w duchu wzajemnego szacunku.

Z takimi uczuciami błagam o błogosławieństwo Boga wszechmogącego dla was 
i waszych wiernych.

Watykan, 10 października 1991 roku.
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List DESIDERO RIPRENDERE✓
Ojca Świętego Jana Pawła II 

do Patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii 
w sprawie wojny na Bałkanach -  11 października 1991 r.

Przekład: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła //, Kraków 1997, s. 784-786.

Wasza Świątobliwość!

W tej dramatycznej dla wszystkich narodów Jugosławii godzinie pragnę ponownie 
zwrócić się do Waszej Świątobliwości, by osobiście wyrazić swe głębokie i szczere 
współczucie z cierpieniem tak wielu serbskich rodzin prawosławnych. Uważam zara
zem za swój obowiązek podjęcie wszelkich możliwych działań, by przyczynić się do 
przywrócenia pokoju tam, gdzie został on zburzony przez krwawą i niszczycielską 
wojnę.

Jestem przekonany, że Wasza Świątobliwość kieruje się tym samym gorącym 
pragnieniem i pragnę zapewnić, że w pełni doceniam apele o pokój, jakie wraz 
z Jego Eminencją kard. Kuhariciem skierowaliście do wiernych obu Kościołów na 
zakończenie spotkań ekumenicznych w maju i sierpniu tego roku.

Ze swej strony pamiętam zawsze w modlitwie i w moich wypowiedziach o dra
macie ludności zarówno chorwackiej, jak i serbskiej, uwikłanych w wojnę, która sieje 
śmierć i zniszczenie, a nie przyniesie żadnego rzeczywistego rozwiązania istniejących 
problemów. Cierpienie każdej istoty ludzkiej, należącej do jakiejkolwiek społeczności 
religijnej, rani moje serce i -  jestem pewien -  także serce Waszej Świątobliwości.

Zbieg okoliczności, będący dziedzictwem historii, sprawił, że trwający konflikt 
rozgrywa się pomiędzy dwoma narodami, z których jeden należy w znacznej więk
szości do Kościoła katolickiego, a drugi do serbskiego Kościoła prawosławnego. 
Dobrze jednak wiemy, że przyczyna tej wojny nie jest natury religijnej, lecz poli
tycznej. Niestety, ciężar wiekowej spuścizny pozostawia ślady w duszach zarówno 
jednych, jak i drugich, i sprawia, że wyjście z istniejących trudności staje się jeszcze 
bardziej skomplikowane. By jednak budować pokojową przyszłość, trzeba odważnie 
uwolnić się z pęt przeszłości i szukać odpowiedzi na dzisiejsze problemy zgodnie 
z prawem i sprawiedliwością, w duchu miłości.

Stolica Apostolska, głęboko zaniepokojona poważnymi konsekwencjami toczącej 
się wojny, stara się za pomocą wszelkich dostępnych jej środków doprowadzić do 
przerwania działań wojennych i do rozwiązania kryzysu na drodze negocjacji. Dlate
go popiera wysiłki społeczności międzynarodowej, a w szczególności konferencji 
pokojowej w Hadze, zwołanej, aby pomóc stronom konfliktu w osiągnięciu porozu
mienia na gruncie zasad sformułowanych w Akcie Końcowym helsińskiej Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zasady te to m.in.: uznanie prawa narodów

647
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do samostanowienia, uznanie praw mniejszości narodowych, niedopuszczalność prób 
zmian istniejących granic przy użyciu siły.

W tym trudnym i mozolnym dążeniu wszystkich narodów Jugosławii do pokoju, 
wspólna wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego powinna odegrać pozytywną 
rolę, przyczyniając się przede wszystkim do przywrócenia pokoju serc.

Dlatego właśnie zwróciłem się z nowym apelem do katolickich biskupów Chorwa
cji, aby w duchu wzajemnego przebaczenia niestrudzenie kontynuowali dialog ze 
swymi prawosławnymi braćmi, przezwyciężając negatywny wpływ przeszłości i kła
dąc fundamenty pod lepsze jutro swego narodu, w poszanowaniu zasad sprawiedli
wości, wolności i godności każdego narodu.

Jestem przekonany, że Wasza Świątobliwość podziela te pragnienia i zechce wraz 
ze Świętym Synodem i biskupami wzbudzać je także wśród duchowieństwa i wier
nych Kościoła prawosławnego.

Zwracam się z tym apelem do Waszej Świątobliwości przez wzgląd na wspólną 
wiarę i wspólne dążenie do tego, by spełniło się gorące pragnienie Chrystusa, wypo
wiedziane w Wieczerniku: „aby wszyscy stanowili jedno!” (J 17, 21).

Wasza Świątobliwość, jestem przekonany, że wszyscy chrześcijanie, a szczególnie 
ci, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska, mają obowiązek uczynić, co tylko jest 
możliwe, aby przyczynić się do zaprowadzenia pokoju między narodami, które będą 
musiały żyć obok siebie na tym samym terytorium. Historia nas osądzi z tego, co 
dziś uczynimy i czego nie uczynimy, by zatrzymać bratobójczą wojnę i położyć 
fundamenty pod lepszą przyszłość ziemi jugosłowiańskiej, w której każdy naród 
i każdy człowiek będzie mógł czuć się szanowany i bezpieczny.

Niech Pan swoją łaską umocni te nasze starania i uczyni je owocnymi. Niech 
Duch Święty natchnie wszystkich miłosierdziem i wolą pojednania, aby umieli roz
poznać w sobie braci, dzieci tego samego, jednego Ojca. Niech Matka Boska uleczy 
rany wszystkich swoich dzieci i wybłaga dla nich dar pokoju.

Z wyrazami głębokiej wspólnoty w Panu.

Watykan, 11 października 1991 roku.
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List MAGNO CUM GAUDIO 
Ojca Świętego Jana Pawła II 

na 400-Iecie Unii Brzeskiej -  25 marca 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 8-9, s. 5-6.

Do Naszego czcigodnego Brata 
Myrosława Iwana Kardynała Lubacziwskiego,
Arcybiskupa Większego Lwowa dla Ukraińców

| |  Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że Synod Biskupów Kościoła 649 
Ukraińskiego postanowił uczcić w 1996 r. jubileusz 400-lecia Unii Brzeskiej, aby 
podziękować Bogu za dar jedności i prosić Go o pomoc na przyszłość. W tym sa
mym roku obchodzi się także 350-lecie Unii Użhorodzkiej, która związana jest z tą 
samą tradycją konstantynopolitańską. Dzięki temu katolickie eparchie bizantyjskie 
całego regionu w sposób szczególny zjednoczą się w obchodach tych historycznych 
wydarzeń: były one w swojej epoce jakby odpowiedzią, której udzielili biskupi i ich 
eparchie, aby w sposób widzialny przeżywać jedność, jakiej pragnął Chrystus dla 
członków swego Kościoła.

2. To, co stało się w latach 1595-1596 w dziejach metropolii kijowskiej, 650 
a w r. 1646 w dziejach eparchii mukaczewskiej, to znaczy ponowne ustanowienie 
więzi ze Stolicą Apostolską po wydarzeniach poprzednich stuleci, pozwoliło tym 
Kościołom nie tylko zachować skarby własnych tradycji, ale także wzbogacić swoimi 
wartościami Kościół powszechny, dzięki czemu jest on odziany -  jak mówi Psalm
45 -  w „wielobarwną szatę”.

3. Obchodzić dzisiaj rocznicę tych historycznych wydarzeń znaczy powracać do 651 
samych źródeł tego, czego Kościół grecko-katolicki doświadczył w minionych czte
rech stuleciach, odpowiadając na swoje powołanie. W różnych okresach tych czterech 
stuleci nieraz zaznał on trudności, niezrozumienia, sprzeciwów, a nawet prześlado
wań. Ale wyznanie wiary i jedności ze Stolicą Piotrową, złożone 23 grudnia 1595 r.
w Watykanie w imieniu metropolity kijowskiego Michała III i wszystkich biskupów 
jego metropolii przez dwóch biskupów -  Cyryla Terleckiego i Hipacego Pocieja -  
było wiernie podtrzymywane w ciągu wieków przez biskupów, kapłanów, zakonni
ków, zakonnice i wiernych świeckich, nawet za cenę życia. Choć nie zabrakło trud
ności także w łonie samego Kościoła katolickiego, wytrwała obrona własnej tożsamo
ści znajduje dziś nowe motywy, co pozwala na podjęcie intensywnego apostolatu 
w ramach kościelnej odnowy.

4. Dlatego, czcigodny Bracie, wzywam wszystkich hierarchów i wiernych Kościo- 652 
ła ukraińskiego, na Ukrainie i w diasporze, aby uczynili z tego Jubileuszu czas łaski:
czas nawrócenia osobistego i wspólnotowego, czas pojednania w łonie Kościoła 
katolickiego i w relacjach z innymi Kościołami, czas przebaczenia i pokuty, czas
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dziękczynienia za wierność dochowaną mimo prześladowań, czas jeszcze gorliwszego 
poszukiwania wierności Chrystusowi.

653 5. Zapoznawszy się z najważniejszymi elementami jubileuszowych obchodów,
pragnę zachęcić Ciebie, Czcigodny Bracie, oraz wszystkich hierarchów Kościoła 
ukraińskiego, by dzięki waszym niestrudzonym wysiłkom stały się one bodźcem 
i pomocą w dążeniu do jedności z naszymi braćmi z Kościołów prawosławnych 
i z innych wspólnot chrześcijańskich. Dar jedności nie może stać się przyczyną 
rozłamu ani tym bardziej nowych konfliktów, zwłaszcza ze względu na sytuację 
historyczną, w której Kościół ukraiński mógł na nowo zaistnieć na Ukrainie. Histo
ryczne doświadczenia tych ziem są dla Kościoła przestrogą, by nie pozwolił się 
wciągać w konflikty, które prowadzą do podziałów i zniszczeń. Niech zatem zbliżają
ce się obchody jubileuszowe staną się bodźcem do umacniania kościelnej tożsamości 
oraz do lepszej i coraz bardziej braterskiej służby innym. Ufam, że nasi bracia pra
wosławni oraz z innych wspólnot chrześcijańskich zechcą przyjąć to, co mówi Sobór 
Watykański II o łasce Ducha Świętego udzielonej wszystkim chrześcijanom, i uznać, 
że „wszystko, co szczerze chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdzi
wymi dobrami wiary, owszem, zawsze może posłużyć ku doskonalszemu wniknięciu 
w samą tajemnicę Chrystusa i Kościoła” (Unitatis redintegratio, 4).

654 6. Zgodnie z ekumenicznym powołaniem Kościoła powinniście dążyć zwłaszcza
do tego, aby badania naukowe, sympozja, publikacje i inne przedsięwzięcia o charak
terze naukowym (por. Unitatis redintegratio, 14), dotyczące Unii Brzeskiej, służyły 
sprawie jedności. Również trudne doświadczenia, jakie nadeszły później -  między 
innymi likwidacja Kościoła ukraińskiego w okresie prześladowań komunistycznych
-  ujawniły bohaterstwo wielu pasterzy i wiernych. Świadczą o tym liczni męczennicy 
i wyznawcy wiary, których ofiara stała się dla całego Kościoła, choć przede wszyst
kim i w największej mierze dla Kościoła ukraińskiego, źródłem nowej wierności 
Chrystusowi i Jego Kościołowi.

655 7. w czasie jubileuszowych obchodów będą się odbywać zgromadzenia modlitew
ne, rekolekcje, misje parafialne i nabożeństwa pokutne, które winny służyć nieustan
nemu nawróceniu osobistemu i wspólnotowemu. W tym celu jest konieczne, aby 
wszyscy wierni katoliccy, żyjący na całym świecie, uczestniczyli w Jubileuszu Unii 
Brzeskiej i mogli czerpać z niego duchowy pożytek. Zwłaszcza uroczystości, które 
będą się odbywać w ukraińskich eparchiach w diasporze, winny zajaśnieć niczym 
światła ukazujące żywotność waszego Kościoła, aby inni mogli go lepiej poznać 
i wspomagać, aby rozwijał się on dla dobra wszystkich, dzięki czemu wszyscy będą 
mogli dziękować Bogu, z wami i w waszym imieniu, za dar wiernie zachowanej 
jedności.

656 8. Bliskość Jubileuszu Unii Brzeskiej umacnia w nas nadzieję, że stanie się on
dla Kościoła ukraińskiego nowym bodźcem do realizacji jego szczególnego powoła
nia jako świadka i twórcy jedności wszystkich chrześcijan w łonie narodów słowiań
skich. Cierpienia, jakich zaznali wszyscy chrześcijanie w okresie komunistycznych 
prześladowań, przynaglają nas jeszcze bardziej stanowczo, aby „razem patrzeć ku 
przyszłości, którą zapowiadają obiecujące znaki nadziei” (List do Biskupów konty-
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nentu europejskiego na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w no
wej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej, 2).

9. Dzieląc się z Tobą, czcigodny Bracie, tymi myślami o zbliżającym się Jubileu
szu Unii Brzeskiej, łączę się w modlitwie z wszystkimi hierarchami i wiernymi, aby 
prosić Chrystusa Odkupiciela o obfite łaski dla całego Twojego Kościoła. Wszystkie 
jego wspólnoty na Ukrainie i w diasporze powierzam też macierzyńskiej opiece 
Theotókos.

10. Życząc zatem pomyślnego przebiegu bliskiego już Jubileuszu, udzielam Tobie, 
Czcigodny Bracie, oraz wszystkim hierarchom i wiernym Twego umiłowanego Koś
cioła, Apostolskiego Błogosławieństwa jako zadatku niebieskich łask.

Watykan, 25 marca 1995 roku.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

List Ojca Świętego 
do Seniora Synodu Czeskobraterskiego 

Kościoła Ewangelickiego 
-  2 maja 1995 r.

Przekład: „Biuletyn KAI'* 20 maja 1995, s. 23.

Pavel Smetana
Senior Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego 
Przewodniczący Światowej Rady Kościołów w Republice Czeskiej

Nadszedł już niemal czas mojej wizyty w Republice Czeskiej -  kraju zawsze mi 
drogiemu, ze względu na mężne świadectwo wiary dawane przez tych, którzy poszli 
za Chrystusem, w okresie ucisku ateistycznego, zarówno katolików, jak 
i protestantów. Od dawna cieszyłem się na myśl o wizycie i spotkaniach w duchu 
braterstwa z przedstawicielami różnych Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Uwa
żam, że jest to bardzo ważne.

Jestem w pełni świadom, Drogi Bracie, że Tobie i wielu innym planowana kano
nizacja błogosławionego Jana Sarkandra w Ołomuńcu przysporzyła trosk. Ufam, że 
uspokoi Was zapewnienie, że przyczyną dla której podjąłem tę decyzję, była nie 
tylko prośba biskupów Republiki Czeskiej. Widzę w tym dobrą okazję, aby w waż
nym miejscu wypowiedzieć krytyczną ocenę wojen religijnych siedemnastego wieku, 
które pociągały za sobą wiele ofiar, wśród katolików i protestantów. Błogosławiony
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Jan Sarkander stał się ofiarą tych nieszczęsnych konfliktów, które obecnie przyspo
rzyły tyle kłopotów waszej (chrześcijańskiej) wspólnocie.

Jeśli przyjąłem zaproszenie biskupów, stało się tak dlatego, dostrzegam tu okazję 
dla nas wszystkich, abyśmy zagwarantowali i zapewnili, że nigdy nie ośmielimy się 
popełnić takich grzechów przeciw miłości chrześcijańskiej.

Przy różnych okazjach odwiedzam kraje, w których są żywe wspomnienia konflik
tów między katolikami a protestantami. Wszędzie nalegam na członków różnych 
Kościołów i wspólnot religijnych, a zwłaszcza Kościoła rzymskokatolickiego, żeby 
nie dopuszczali do wpływu minionych niesprawiedliwości na dzisiejsze stosunki. 
Jestem głęboko przeświadczony, zwłaszcza teraz; gdy zbliżamy się do trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa, że okres obecny jest czasem szczególnej łaski dla nas 
wszystkich, czasem, gdy mamy prosić i ofiarowywać przebaczenie, zapomnieć o cier
pieniach przeszłości, współpracować i w ten sposób nieść jaśniejsze świadectwo 
Ewangelii Jezusa Chrystusa „aby świat uwierzył” (J 17, 21 ). „Nadszedł czas wyma
gający od Kościoła wyrażenia głębokiego ubolewania z powodu słabości licznych 
swoich synów, którzy zniekształcili jego oblicze i nie pozwolili być doskonałym 
odzwierciedlaniem wizerunku jego ukrzyżowanego Pana, niezrównanego świadka 
cierpliwej miłości [...]” (Tertio millennio adveniente, 35).

W ten sposób kanonizacja Jana Sarkandra nie chce w żaden sposób usprawiedli
wiać ani chwalić minionej przemocy, lecz pragnie jedynie uznać szczególne zasługi 
tego syna Moraw, a rzeczywiście był on tutaj zawsze miłowany i czczony przez 
duchowieństwo i świeckich katolickich, którzy bez wątpienia widzą w nim nie ofiarę 
nienawiści religijnej i nie chcą jątrzyć ran, które zagoił czas, lecz pokorny i mężny 
przykład szczególnego umiłowania Chrystusa, oddania duszy, wierności w posłudze 
duszpasterskiej, zwłaszcza w sakramencie pokuty, wraz z łączącym się z nim obo
wiązkiem. Jestem przeświadczony, że nowe więzi, które rozwinęły się tak szczęśliwie 
w ostatnim okresie między Kościołem katolickim a innymi Kościołami chrześcijań
skimi i wspólnotami religijnymi w Republice Czeskiej, nadal będą wzrastać i umac
niać się.

Gorąco pragnę i modlę się o to, aby moja wizyta przyczyniała się do dalszego 
umocnienia tego ducha jedności chrześcijańskiej zgodnie z tym zdecydowaniem, 
jakiego dokonał II Sobór Watykański -  zdecydowaniem, które należy do priorytetów 
mojej działalności duszpasterskiej.

Z tego względu poprosiłem kard. Edwarda Idrisa Cassidy’ego, przewodniczącego 
Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, aby dostarczył Ci niniejszy list i wyraził 
mój żal, że nie napisałem go wcześniej. Aby przekazał Ci również przede wszystkim 
wyrazy mojego szacunku i poważania w Jezusie Chrystusie, Pasterzu i Stróżu na
szych dusz (por. 1 P 2, 25).

Watykan, 2 maja 1995 roku.
JAN PAWEŁ II
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W posłudze pojednania i jedności.
List Papieża do kard. Edwarda Idrisa Cassidy’ego

-  20 czerwca 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 10, s. 7-8.

Do kard. Edwarda Idrisa Cassidyfego Przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Jedności Chrześcijan
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym 

niech będą z wami wszystkimi!” ( 2 Kor 13, 13).
1. Tym pozdrowieniem Pawła Apostoła wyrażam moje najlepsze życzenia dla 

Ciebie i dla uczestników II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu. 
Proszę zapewnić o mojej modlitewnej łączności wszystkich braci i siostry z Kościo
łów chrześcijańskich i Wspólnot kościelnych Europy, którzy w imię naszego Pana 
i w duchu pojednania spotkali się, aby słuchać słowa Bożego wzywającego nas do 
pojednania i jedności. Pozdrowienie, które św. Paweł kieruje do Koryntian, jest 
jednocześnie głoszeniem Dobrej Nowiny i błogosławieństwem, którego potrzebują 
chrześcijanie wszystkich czasów. Wprowadza nas w tajemnicę zbawczej miłości 
Boga, który tak bardzo nas umiłował, że dał nam swojego jedynego Syna, Jezusa 
Chrystusa. Odkupienie dokonane przez Syna przemieniło nasze relacje z Bogiem nie 
tylko przez zwycięstwo nad grzechem, ale też przez wylanie na nas Jego łaski i usta
nowienie nowej wspólnoty życia: „będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bo
giem przez śmierć Jego Syna” (Rz 5, 10). Chrześcijanie żyją we wspólnocie z Ojcem 
dzięki mocy przebaczenia, które otrzymali przez krzyż Chrystusa.

Temat II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego: „Pojednanie -  dar Boży 
i źródło Nowego Życia” jest dostosowany do potrzeb naszych czasów. Jak przypomi
na nam św. Paweł, pojednanie jest dziełem Boga (por. 2 Kor 5, 18). Słusznie uważa 
się je za podstawę każdego aktu pojednania tak na płaszczyźnie kościelnej, jak i spo
łecznej. Pojednanie z Bogiem ma ścisły związek z pojednaniem z innymi ludźmi 
i jest jego konsekwencją. Co więcej, w oczach Boga skuteczność każdego aktu kultu 
zależy właśnie od pojednania. „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz -  mówi 
Chrystus -  i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź
i dar swój ofiaruj!” (Mt 5, 23-24).

2. Wasze zgromadzenie odbywa się po okresie intensywnego pogłębienia relacji 
i dialogu teologicznego pomiędzy chrześcijanami, który stworzył między nami nową 
atmosferę. Z radością obserwuję, że szczególnie cennym wynikiem wzajemnych 
kontaktów i rozmów jest bardziej zdecydowane dążenie do pełnej jedności, oparte 
na rosnącej świadomości wspólnych nam wszystkim elementów wiary (por. Ut unum 
sint9 49). Zwłaszcza lepsze zrozumienie istniejących już elementów jedności, które 
jest owocem poprzednich spotkań, stało się fundamentem obecnego zgromadzenia,
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skupiającego chrześcijan różnych wyznań. Ufam, że wasze spotkanie stanie się źród
łem wielkiej radości, gdy coraz wyraźniej dostrzegać będziecie w sobie nawzajem 
oblicze samego Pana i rozpoznacie w słowach każdego z was wielkie pragnienie 
wspólnego głoszenia jednej wiary w Chrystusa.

660 3 . „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa
i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5, 18). Drodzy bracia i siostry, jesteśmy po
wołani, aby poświęcić się służbie pojednania we wszystkich jego aspektach. Nie 
przymnoży to chrześcijanom wiarygodności, jeśli głosząc pojednanie sami pozostaną 
podzieleni, a czasami nawet nastawieni do siebie wrogo. Nasza pamięć historyczna, 
w przeszłości boleśnie naznaczona ranami nieporozumień, a czasem także przemocą, 
ciągle jeszcze potrzebuje oczyszczenia.

Europa ponosi szczególną odpowiedzialność za sprawę ekumenizmu. To właśnie 
tutaj dokonały się największe podziały pomiędzy Wschodem i Zachodem, a także 
wewnątrz Zachodu. Jednak Europa jest także miejscem, gdzie podejmuje się poważne 
wysiłki na rzecz pojednania chrześcijan i gdzie dąży się do całkowitej i widzialnej 
jedności. Wasze zgromadzenie świadczy o tym, jak wiele można uczynić dla postępu 
dialogu teologicznego, popierając duchowy proces nazywany dialogiem miłości, 
dzięki któremu dialog teologiczny może rozwijać się w atmosferze jasności, otwar
tości i wzajemnego zaufania.

661 4 . Na innej płaszczyźnie Europa pragnie zjednoczyć swoich mieszkańców i usunąć
różniące ich podziały społeczne. Bardziej pozytywne stosunki między Wschodem 
a Zachodem zaczęły się kształtować po upadku komunizmu. Jednakże z drugiej 
strony pojawiły się też nowe napięcia i problemy, które uwidaczniają się czasami 
w przemocy i w otwartych konfliktach. W tych nieporozumieniach właśnie na chrześ
cijan spada specjalna odpowiedzialność, ponieważ ich dziedzictwo duchowe jest 
przeniknięte duchem przebaczenia i pokoju.

W Europie, która dąży do jedności nie tylko ekonomicznej, ale także politycznej 
i społecznej, chrześcijanie Wschodu i Zachodu mogą wnieść wspólny, choć wieloraki 
wkład w kształtowanie duchowego charakteru kontynentu. Nie możemy zapomnieć 
ani pomijać wartości, jakie chrześcijaństwo wniosło do historii Europy. Jako naśla
dowcy Chrystusa musimy być głęboko świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności 
za poszanowanie praw człowieka, za sprawiedliwość i pokój oraz za wszystko, co 
wiąże się ze świętością życia. Zwłaszcza pośród wzrastającej obojętności i sekulary
zacji jesteśmy powołani do dawania świadectwa poszanowania życia i wiary w zmar
twychwstanie, w którym zawarte jest całe orędzie chrześcijańskie.

Niech Bóg błogosławi pracom zgromadzenia, aby stało się ono realnym wyrazem 
naszej pielgrzymki ku jedności w imię naszego Pana. Oby z Jego pomocą chrześcija
nie wszędzie na świecie mogli wspólnie świętować początek trzeciego tysiąclecia 
i abyśmy inspirowani wspólną nam wszystkim wiarą w Jezusa Chrystusa, Pana i Zba
wiciela świata, z nową energią i pogłębioną świadomością mogli błagać Go o łaskę 
godnego przygotowania się do złożenia „ofiary jedności”: najmilszą Bogu ofiarą jest 
bowiem pokój i braterska zgoda, lud zgromadzony przez jedność Ojca, Syna i Ducha 
Świętego (por. Ut unum sint, 102).

Watykan, 20 czerwca 1997 roku.
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Wspólna Deklaracja Papieża Jana Pawła II 
i Arcybiskupa Canterbury Roberta Ruńcie. 

Katedra w Canterbury, 29 maja 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 6, s. 11.

II Papież oraz Arcybiskup Canterbury spotkali się w wigilię Pięćdziesiątnicy 662 
w kościele katedralnym w Canterbury, aby złożyć Bogu dziękczynienie za osiągnięty 
postęp w dziele pojednania między naszymi Wspólnotami. Razem z przywódcami 
innych Kościołów chrześcijańskich i Wspólnot słuchaliśmy Słowa Bożego; razem 
przypomnieliśmy nasz jeden Chrzest i odnowiliśmy złożone wówczas przyrzeczenia; 
razem potwierdziliśmy świadectwo dane przez tych, których wiara doprowadziła do 
złożenia drogocennego daru życia w służbie drugim, zarówno w przeszłości, jak 
i w czasach współczesnych.

2. Więź wspólnego Chrztu w Chrystusie doprowadziła tych, którzy byli przed 663 
nami, do zapoczątkowania poważnego dialogu pomiędzy naszymi Kościołami, dialogu 
opartego na Ewangelii i na dawnych wspólnych tradycjach; dialogu, którego celem
jest jedność, o jaką Chrystus modlił się do swojego Ojca: „aby świat poznał, żeś Ty 
Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 23). W 1966 
roku nasi poprzednicy, Paweł VI oraz Arcybiskup Michael Ramsey, złożyli Wspólną 
Deklarację, oznajmiając o zamiarze zapoczątkowania poważnego dialogu między 
Kościołem rzymskokatolickim a Wspólnotą anglikańską, który „zawierałby nie tylko 
zagadnienia teologiczne, jak Pismo Święte, Tradycja i Liturgia, ale też zagadnienia 
praktycznych trudności, odczuwanych po obydwu stronach” (Wspólna Deklaracja, 
par. 6). Kiedy w wyniku tego dialogu wydano już trzy oświadczenia, dotyczące 
Eucharystii, posługi święceń kapłańskich i władzy w Kościele, Papież Paweł VI 
i Arcybiskup Donald Coggan, z okazji wydania Wspólnej Deklaracji w 1977 roku, 
zachęcili do podsumowania dialogu na temat tych trzech ważnych zagadnień, by 
wnioski Komisji mogły być ocenione przez poszczególne władze, w oparciu o proce
durę właściwą każdej Wspólnocie. Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymsko- 
katolicka zakończyła powierzone jej zadanie, ogłaszając swoje Sprawozdanie Końco
we. A ponieważ nasze obydwie Wspólnoty dokonują obecnie potrzebnej oceny, wyra
żamy podziękowanie członkom Komisji za ich poświęcenie, kompetencje naukowe 
i prawość w pracy długotrwałej i wymagającej podjętej z miłości do Chrystusa i dla 
jedności Jego Kościoła.

3. Zakończenie prac tej Komisji każe nam przemyśleć następną fazę naszego 664 
wspólnego pielgrzymowania w wierze i nadziei ku utęsknionej jedności. Jesteśmy



352 Papież Jan Paweł II, Arcybiskup Robert Ruńcie

zgodni w tym, iż obecnie należy utworzyć nową międzynarodową komisję. Jej zada
niem będzie kontynuacja już rozpoczętych prac: zbadanie, zwłaszcza w świetle na
szych opinii o Sprawozdaniu Końcowym, głównych różnic doktrynalnych, które nas 
jeszcze dzielą, z zamiarem ich ewentualnego rozwiązania; przestudiowanie tego 
wszystkiego, co utrudnia wzajemne uznanie posługiwania naszych Wspólnot; doradze
nie, jakie kroki w praktyce będą konieczne, gdy -  na podstawie naszej jedności 
w wierze -  jesteśmy w stanie zmierzać ku przywróceniu pełnej wspólnoty. Zdajemy 
sobie dobrze sprawę z tego, że zadanie nowej Komisji nie będzie łatwe, ale dodaje 
nam odwagi oparcie się na łasce Bożej i na mocy tej łaski, której skutki mogliśmy 
zobaczyć w ruchu ekumenicznym naszych czasów.

4. Podczas gdy postępuje to dzieło teologicznego wyjaśniania, musi mu towarzy
szyć gorliwa praca i gorąca modlitwa katolików i anglikanów na całym świecie, 
starających się o to, by wzrastać we wzajemnym porozumieniu, braterskiej miłości 
i wspólnym świadectwie Ewangelii. Jeszcze raz więc wzywamy Biskupów, ducho
wieństwo i wiernych naszych obydwu Wspólnot w każdym kraju, diecezji i parafii, 
w których wierni nasi żyją obok siebie. Zachęcamy ich wszystkich do modlitwy za 
to dzieło i do zastosowania każdego możliwego sposobu jego realizowania poprzez 
współpracę w pogłębianiu przywiązania do Chrystusa oraz dawanie Mu świadectwa 
wobec świata. Tylko dzięki takiej współpracy i modlitwie może być przekreślona 
pamięć o dawnej wrogości, a nasze minione antagonizmy przezwyciężone.

5. Nasz cel nie ogranicza się tylko do jedności obydwu Wspólnot, z wyłączeniem 
innych chrześcijan, ale raczej obejmuje wypełnianie woli Bożej, dotyczącej widzial
nej jedności całego Jego ludu. Zarówno w naszym obecnym dialogu, jak i w tych, 
w które angażują się inni chrześcijanie pomiędzy sobą i z nami, rozpoznajemy -  
w porozumieniach, które zdołaliśmy osiągnąć, jak i w napotkanych trudnościach -  
odnowione wyzwanie, by całkowicie oddać się prawdzie Ewangelii. Cieszymy się 
przeto, że możemy złożyć dzisiaj tę Deklarację w obecności tylu mile widzianych 
braci chrześcijan, których Kościoły i Wspólnoty już są zjednoczone z nami w modlit
wie i w pracy na rzecz jedności wszystkich.

6. Wraz z nimi pragniemy służyć sprawie pokoju, ludzkiej wolności i ludzkiej 
godności, aby Bóg był rzeczywiście wielbiony we wszystkich swoich stworzeniach. 
Z nimi pozdrawiamy w imię Boga wszystkich ludzi dobrej woli, zarówno tych, któ
rzy w Niego wierzą, jak i tych, którzy Go jeszcze szukają.

7. To święte miejsce przypomina nam wizję Papieża Grzegorza, który wysłał do 
Anglii, jako apostoła, św. Augustyna, przepełnionego gorliwością o głoszenie Ewan
gelii i pasterską troską. W tę wigilię Pięćdziesiątnicy ponownie zwracamy się w mo
dlitwie do Jezusa, Dobrego Pasterza; obiecał On prosić Ojca o to, aby dał nam inne
go Pocieszyciela, który byłby z nami na zawsze, Ducha prawdy (por. J 14, 16), by 
doprowadził nas do pełnej jedności, do której nas wzywa. Ufni w moc tego samego 
Ducha Świętego, zobowiązujemy się na nowo do pracy na rzecz jedności, z silną 
wiarą, odnowioną nadzieją i coraz głębszą miłością.
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Wspólna Deklaracja Jana Pawła II 
i prawosławnego Patriarchy Syryjskiego Antiochii. 

Rzym, 23 czerwca 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 6, s. 6.

1. Jego Świątobliwość Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Papież Kościoła Katolickie- 669 
go oraz Jego Świątobliwość Moran Mar Ignatius Zakka I Iwas, Patriarcha Antiochii
i Całego Wschodu i Głowa powszechnego Syryjskiego Kościoła Prawosławnego, 
klękają w pokorze przed chwalebnym tronem Pana naszego Jezusa Chrystusa, składa
jąc dzięki za to, że dał im niezwykłą okazję spotkania się w Jego miłości, aby za
cieśnić stosunki łączące oba ich siostrzane Kościoły, Kościół Rzymski i Syryjski 
Prawosławny Kościół Antiochii; stosunki już znakomite dzięki wspólnej inicjatywie 
Ich Świątobliwości czcigodnej pamięci Papieża Pawła VI i Patriarchy Marona Mara 
Ignatiusa Jacouba III.

2. Ich Świątobliwości Papież Jan Paweł II i Patriarcha Zakka I pragną uroczyście 670 
potwierdzić to wszystko, co w głębokiej wspólnocie duchowej już jednoczy ich 
samych, biskupów, kapłanów i wiernych obu Kościołów, ażeby bardziej jeszcze 
zacieśnić owe więzy wiary, nadziei i miłości oraz ażeby stopniowo osiągnąć pełną 
wspólnotę życia kościelnego.

3. Przede wszystkim Ich Świątobliwości wyznają wiarę obu swych Kościołów, 671 
sformułowaną przez Synod Nicejski w 325 roku i znaną powszechnie jako „Nicejskie 
wyznanie wiary”. Nieporozumienia i schizmy, które pojawiły się między ich Kościo
łami w następnych wiekach -  dziś to uznają -  w żaden sposób nie wpłynęły na treść
ich wiary ani jej nie zmieniły, bowiem trudności owe pochodziły wyłącznie z różnic 
terminologii i kultur oraz z różnicy sformułowań przyjmowanych przez różne szkoły 
teologiczne dla wyrażenia tej samej rzeczywistości. Przeto uważają, że dziś nie ma 
realnych podstaw do smutnych podziałów i schizm, które później powstały między 
obu Kościołami w zakresie nauki o Wcieleniu. Słowem i życiem wyznają prawdziwą 
naukę odnoszącą się do Chrystusa naszego Pana, pomimo występujących w czasie 
Soboru Chalcedońskiego różnic w interpretacji owej nauki.

4. Tak więc, pragniemy ponownie potwierdzić uroczyście nasze wyznanie wiary 672 
we Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak uczynili to Papież Paweł VI i Pa
triarcha Maron Mar Ignatius Jacoub III w 1971 r. Zaprzeczyli oni istnieniu jakichkol- 
wiek różnic w wyznawanej przez nich wierze w tajemnicę Słowa Bożego, które 
przyjęło ciało i stało się prawdziwie człowiekiem. My z kolei wyznajemy, że wcieli
ło się Ono dla nas, przyjmując prawdziwe ciało z rozumną duszą. Dzieliło z nami 
nasze człowieczeństwo we wszystkim oprócz grzechu. Wyznajemy, że nasz Pan
i nasz Bóg, nasz Zbawiciel i Król Wszechświata, Jezus Chrystus, jest Bogiem dosko
nałym w swej boskości i doskonałym człowiekiem w swym człowieczeństwie.
W Nim Jego boskość jednoczy się z Jego człowieczeństwem. Owa unia jest prawdzi-
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wa, doskonała, bez domieszek lub połączeń, bez nieładu, bez zmian, niepodzielona, 
bez najmniejszego rozdziału. Ten, który jest Bogiem wiecznym i niepodzielnym, stał 
się widzialny w ciele i przyjął postać Sługi. W Nim jednoczą się w rzeczywisty, 
doskonały, niepodzielny i nierozłączny sposób, boskość i człowieczeństwo, i w Nim 
wszystkie ich właściwości są obecne i aktywne.

673 5 . Pojmując Chrystusa w sposób jednakowy, wyznajemy również ten sam pogląd
na Jego tajemnicę. Wcielony, umarły i zmartwychwstały, nasz Pan, Bóg i Zbawiciel, 
zwyciężył grzech i śmierć. Przez Niego, w czasie pomiędzy Zesłaniem Ducha Świę
tego i Drugim Przyjściem, w czasie, który jest również końcem czasów, dane jest 
człowiekowi doświadczyć nowego stworzenia, królestwa Bożego, przemieniającego 
zaczynu (por. Mt 13, 33) już obecnego pośród nas. Dlatego Bóg wybrał nowy Lud, 
swój święty Kościół, który jest Ciałem Chrystusa. Przez Słowo i przez Sakramenty 
Duch Święty działa w Kościele, by wezwać wszystkich i by uczynić ich członkami 
tego Ciała Chrystusa. Ci, którzy wierzą, są chrzczeni w Duchu Świętym w imię 
Trójcy Przenajświętszej, by tworzyć jedno Ciało i poprzez namaszczenie w sakra
mencie Bierzmowania ich wiara zostaje dopełniona i wzmocniona przez tego samego 
Ducha.

674 6. Życie sakramentalne znajduje swe spełnienie w Świętej Eucharystii i w niej
osiąga swój szczyt, tak że poprzez Eucharystię Kościół najgłębiej realizuje i objawia 
swą naturę. Poprzez Świętą Eucharystię wydarzenie Chrystusowej Ofiary rozprze
strzenia się na cały Kościół. Poprzez Chrzest i Bierzmowanie członkowie Chrystusa 
są rzeczywiście namaszczeni Duchem Świętym, wszczepieni w Chrystusa; a poprzez 
Świętą Eucharystię Kościół staje się tym, do czego jest przeznaczony poprzez 
Chrzest i Bierzmowanie. Przez komunię Ciała i Krwi Chrystusa w wiernych wzrasta 
owo tajemnicze przebóstwienie, które sprawia, że za sprawą Ducha Świętego miesz
kają w Synu jako dzieci Ojca.

675 7. Inne Sakramenty, które Kościół Katolicki i Syryjski Prawosławny Kościół
Antiochii wspólnie zachowują w jednej i tej samej sukcesji posługi apostolskiej, tj. 
Kapłaństwo, Małżeństwo, Pojednanie czyniących pokutę i Namaszczenie chorych, są

✓

podporządkowane sprawowaniu Świętej Eucharystii, która stanowi centrum życia sa
kramentalnego i jest głównym widzialnym wyrazem komunii kościelnej. Ta komunia 
chrześcijan i Kościołów lokalnych zjednoczonych wokół swoich prawowitych bisku
pów urzeczywistnia się w zgromadzonej wspólnocie, która wyznaje tę samą wiarę, 
żyje w nadziei przyszłego świata, w oczekiwaniu powrotu Pana i przez zamieszkują
cego w niej Ducha Świętego ożywiana jest miłością, która nigdy nie zawodzi.

676 8. Ponieważ Eucharystia jest głównym wyrazem chrześcijańskiej jedności pomię
dzy wiernymi i między ich pasterzami, nie może ona jeszcze być przez nas wspólnie 
sprawowana. Taka koncelebracja bowiem zakłada pełną identyczność wiary, która 
jeszcze między nami nie istnieje. Pewne kwestie, odnoszące się do woli Pana w sto
sunku do Jego Kościoła, oraz problemy związane ze szczegółowymi zastosowaniami 
doktrynalnymi i kanonicznymi tradycji naszych nazbyt długo rozdzielonych wspólnot, 
nadal jeszcze wymagają rozwiązania.

677 9. Tożsamość w wierze, chociaż jeszcze niepełna, upoważnia nas do myślenia
o współpracy między naszymi Kościołami w dziedzinie opieki duszpasterskiej, w sy-
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tuacjach występujących dziś często, zarówno z powodu rozproszenia wiernych po 
całym świecie, jak i z powodu trudnych sytuacji duszpasterskich, stworzonych przez 
obecne czasy. W rzeczywistości nasi wierni często nie są, fizycznie lub moralnie, 
w stanie znaleźć dostęp do kapłana ich własnego Kościoła. Pragnąc zaspokoić ich 
potrzeby i mając na względzie ich duchowe dobro, upoważniamy ich w takich wy
padkach do zwrócenia się do prawowitych kapłanów jednego z obu naszych siostrza
nych Kościołów z prośbą o Sakramenty Pokuty, Eucharystii i Namaszczenia chorych, 
kiedy ich potrzebują. Logicznym następstwem współpracy w dziedzinie duszpaster
skiej byłoby współdziałanie na polu przygotowania do kapłaństwa i kształcenia teolo
gicznego. Zachęca się biskupów do popierania inicjatyw mających na celu umożli
wienie wspólnego kształcenia teologicznego tam, gdzie uznają to za wskazane. Czy
niąc to nie zapominamy, że musimy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, by 
osiągnąć pełną widzialną jedność między Kościołem Katolickim i Syryjskim Prawo
sławnym Kościołem Antiochii oraz nieustannie błagać Pana, by przywrócił nam tę 
jedność, bo tylko ona pozwoli nam wobec świata dawać pełne i jednomyślne świa
dectwo Ewangelii.

10. Składając dzięki Panu, który pozwolił nam się spotkać i cieszyć dla pokrze
pienia wspólnej wiary (por. Rz 1,12) i dla głoszenia przed światem tajemnicy Osoby 
wcielonego Słowa oraz Jego dzieła zbawienia, które jest niewzruszoną podstawą 
wspólnej wiary, zobowiązujemy się uroczyście uczynić wszystko, co leży w naszych 
możliwościach, dla usunięcia ostatnich przeszkód stojących jeszcze na drodze do 
osiągnięcia pełnej komunii między Kościołem Katolickim i Syryjskim Prawosławnym 
Kościołem Antiochii, byśmy mogli jednym sercem i głosem przepowiadać słowo: 
„światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka” i „żeby wszyscy, którzy 
wierzą w Jego imię, stali się dziećmi Bożymi” (por. J 1, 9-12).

Rzym, 23 czerwca 1984 roku.

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Dimitriosa I 
-  7 grudnia 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 11-12, s. 17.

My, Jan Paweł II i Patriarcha Ekumeniczny Dimitrios I, składamy dzięki Bogu 
za to, iż pozwolił nam się spotkać, aby modlić się wspólnie z wiernymi Kościoła 
rzymskiego, godnego czci ze względu na pamięć wielkich Apostołów Piotra i Pawła, 
oraz rozmawiać o życiu Kościoła Chrystusowego i jego posłannictwie w świecie.

678

679
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Nasze spotkanie jest znakiem braterstwa istniejącego między Kościołem katoli
ckim i Kościołem prawosławnym. Braterstwo to uwidaczniało się przy wielu okaz
jach i w różnych formach; nie przestaje też ono nadal wzrastać i przynosić owoców 
ku chwale Boga. Raz jeszcze odczuwamy, jak dobrze i miło jest być braciom razem 
(por. Ps 133). Składając dzięki „Ojcu Światłości, od którego pochodzi wszelki dosko
nały dar” (por. Jk 1, 17), prosimy i zachęcamy wszystkich wiernych Kościoła kato
lickiego i Kościoła prawosławnego, by wstawiali się wraz z nami u Boga, aby dopeł
nił dzieła, jakie wśród nas rozpoczął! Czyniąc naszymi słowa św. Pawła, zachęcamy: 
„Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia” (por. Flp
2, 2). Niech serca wszystkich ustawicznie przygotowują się na przyjęcie jedności 
jako daru, którego Pan udziela swojemu Kościołowi.

680 Wyrażamy radość i zadowolenie z pierwszych wyników i pozytywnego przebiegu
teologicznego dialogu zapowiedzianego podczas naszego spotkania w Fanarze 30 lis
topada 1979 roku. Dokumenty przyjęte przez Komisję mieszaną stanowią ważne 
punkty odniesienia dla dalszego dialogu. Istotnie, starają się one wyrazić to, co 
Kościół katolicki i Kościół prawosławny mogą już razem wyznawać jako wspólną 
wiarę dotyczącą tajemnicy Kościoła i związku między wiarą a sakramentami. Oba 
nasze Kościoły, otrzymując i sprawując te same sakramenty, pojmują lepiej, iż gdy 
zapewniona jest jedność w wierze, wtedy pewna różnorodność wyrazu, dotycząca 
często spraw drugorzędnych i o charakterze czysto wewnętrznym, nie przeszkadza 
jedności, lecz ubogaca życie Kościoła i poznanie -  wciąż niedoskonałe -  objawionej 
tajemnicy (por. 1 Kor 13, 12).

681 W obliczu tych pierwszych wyników wspólnie podjętego wysiłku „posłuszeństwa
wierze” (Rz 1, 5), dla przywrócenia pełnej jedności między Kościołem katolickim 
i Kościołem prawosławnym, dziękujemy członkom Komisji Mieszanej do Dialogu 
Teologicznego i zachęcamy ich do dalszej pracy. Pragniemy, aby wierni byli infor
mowani o jej przebiegu i mogli składać dzięki Bogu, łącząc się z modlitwą Pana: 
„Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21), trwać w modlitwie wstawienniczej 
i wspólnie wzrastać w wierze i nadziei. Pragniemy także, aby postępy w dialogu 
przyczyniły się do lepszej wzajemnej znajomości i miłości pomiędzy katolikami
i prawosławnymi. Poprzez tak ukierunkowane przepowiadanie, katechezę i formację 
teologiczną dialog przyniesie wszystkie swoje owoce w Ludzie Bożym.

Prosimy Ducha Świętego, który w Dniu Zielonych Świąt ukazał jedność w różno
rodności języków, by „doprowadził nas do całej prawdy” (por. J 16, 13) i sprawił, 
że zostaną znalezione sposoby rozwiązania trudności stojące jeszcze na przeszkodzie 
pełnej jedności, która wyrazi się we wspólnym sprawowaniu Eucharystii.

Nasze spotkanie odbywa się w roku, w którym przypada 1200 rocznica II Soboru 
Nicejskiego; był on przygotowywany wspólnie, długo i starannie, przez Kościół 
Rzymu i Kościół w Konstantynopolu, oraz przyczynił się do triumfu ortodoksyjnej 
wiary. Kościoły Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków wspólnie odbywały 
sobory ekumeniczne, które głosiły „wiarę raz tylko przekazaną świętym” (Jud 3) i jej 
broniły. „Wezwani do jednej nadziei” (Ef 4, 4) oczekujemy na dzień, którego chce 
Bóg, gdy będzie sprawowana jedność odnaleziona w wierze i przywrócona zostanie 
pełna jedność we wspólnym sprawowaniu Eucharystii Pana.
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Idąc za przykładem Chrystusa, który karmi swój Kościół i otacza go troskliwą 
miłością, odnawiamy wobec Boga nasze wspólne zobowiązanie popierania, na wszel
ki możliwy sposób, dialogu miłości (por. Ef 5, 29). W tym duchu odrzucamy wszel
ki prozelityzm oraz wszystkie postawy, które byłyby lub mogłyby być przyjęte jako 
brak poszanowania.

Ta twórcza miłość prowadzi nas do współpracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju 682 
zarówno w skali ogólnoświatowej, jak regionalnej i lokalnej. Skłania nas ona nie do 
ograniczania tej współpracy, lecz do rozszerzenia jej poza krąg chrześcijan, na tych 
wszystkich, którzy w innych religiach szukają Boga, jego sprawiedliwości i pokoju.
Miłość ta czyni nas gotowymi do zgodnej współpracy dla dobra ludzkości ze wszyst
kimi ludźmi dobrej woli. Istotnie bowiem, posłannictwo Kościoła wobec odkupionego 
przez Chrystusa świata łączy się z obroną godności człowieka wszędzie tam, gdzie 
owa godność jest wprost lub pośrednio, na różne sposoby, kwestionowana, między 
innymi przez nędzę utrudniającą prowadzenie godnego życia; przez to wszystko, co 
utrudnia życie małżeństw i rodzin będących podstawą każdego społeczeństwa; przez 
ograniczenie wolności osób i wspólnot w życiu wiarą i wyznawaniu jej oraz w roz
woju odpowiadającym własnej kulturze; przez traktowanie człowieka jako rzeczy 
użytkowej i handel ludźmi, zwłaszcza młodymi, dla zaspokojenia namiętności innych, 
czy też czynienie ich niewolnikami narkotyków; przez pogoń za przyjemnościami 
odrzucającą wszelki porządek moralny; przez strach powodowany istnieniem środków 
mogących w znacznym stopniu naruszyć integralność stworzenia; przez ideologie 
rasistowskie zaprzeczające podstawowej równości wszystkich wobec Boga, nie do 
przyjęcia zwłaszcza przez chrześcijan, którzy mają objawiać światu oblicze Chrystusa 
Zbawiciela i w ten sposób pomagać w przezwyciężeniu kontrastów, napięć i trwogi, 
bowiem wierzą, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby wszyscy przez 
Niego byli zbawieni (por. J 3, 16-17) i w Nim stali się jednym ciałem, w którym 
jedni są członkami drugich (por. Rz 12, 5).

W tym radosnym momencie, przeżywając głęboką komunię duchową, którą prag
niemy się podzielić ze wszystkimi pasterzami i wiernymi, tak Wschodu, jak i Zacho
du, wznosimy nasze serca ku Temu, który jest Głową, ku Chrystusowi. To z Niego 
całe ciało czerpie harmonię i zwartość, dzięki wszystkim członkom, które służą Mu, 
wypełniając swe funkcje, każdy na swoją własną miarę. W ten sposób dokonuje się 
wzrastanie ciała. W ten sposób buduje się ono w miłości.

Niech będzie chwała Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym!

Watykan, 7 grudnia 1987 roku.

PATRIARCHA DIMITRIOS I 
JAN PAWEŁ m  PAPIEŻ
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Deklaracja Wspólna Papieża Jana Pawła II 
i arcybiskupa Canterbury Roberta Ruńcie. 

2 października 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 10-11, s. 17.

683 Po wspólnej modlitwie w Bazylice św. Piotra i w kościele św. Grzegorza, z któ
rego św. Augustyn z Canterbury na polecenie papieża św. Grzegorza Wielkiego 
wyruszył do Anglii, my Papież Jan Paweł II, Biskup Rzymu, i Wielebny Robert 
Ruńcie, Arcybiskup Canterbury, raz jeszcze spotkaliśmy się, by wspólnie się modlić
i aby tchnąć nową energię w misję pojednania ludu Bożego w podzielonym i udrę
czonym świecie, oraz by razem przestudiować przeszkody, które nadal utrudniają 
dojście do ściślejszej komunii między Kościołem katolickim i anglikańską wspólnotą 
Kościołów.

Nasza wspólna pielgrzymka do kościoła św. Grzegorza, historycznie związanego 
z powierzoną św. Augustynowi misją ochrzczenia Anglii, przypomniała nam, że 
jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja wszystkich ludów, wszystkich naro
dów i wszystkich kultur. Razem składamy dziękczynienie za gotowość i otwarcie na 
przyjęcie Ewangelii, szczególnie widoczne w krajach rozwijających się, w których 
młode wspólnoty chrześcijańskie z radością przyjmują wiarę w Jezusa Chrystusa, 
dając -  z niezwykłą energią i za cenę wielkich ofiar -  świadectwo Ewangelii Króle
stwa. Słowo Boże jest przyjmowane „nie jako słowo ludzkie, ale -  jak jest naprawdę
-  jako słowo Boga” (1 Tes 2, 13). U progu ostatniej dekady lat drugiego tysiąclecia 
od narodzenia Jezusa Chrystusa razem się modlimy o nową ewangelizację, która 
ogarnie cały świat, a zwłaszcza kontynent świętych Grzegorza i Augustyna, gdzie 
postępująca sekularyzacja społeczeństwa rozmywa język wiary i gdzie materializm 
zagraża duchowej naturze ludzkiej.

684 w tej właśnie perspektywie z największą pilnością należy podjąć poszukiwanie
jedności, bowiem Pan nasz Jezus Chrystus modlił się o jedność swoich uczniów, 
„aby świat uwierzył” (J 17, 21). Poza tym podział chrześcijan przyczynił się do 
tragedii podziału ludzkości na świecie. Modlimy się o pokój i sprawiedliwość, szcze
gólnie tam, gdzie różnice religijne są wykorzystywane do zaogniania konfliktów 
pomiędzy wspólnotami wierzących.

W tym kontekście podziału trudna droga ku jedności chrześcijan musi być konty
nuowana ze zdecydowaniem i odwagą, niezależnie od istniejących przeszkód. Raz 
jeszcze, w sposób uroczysty zobowiązujemy się tutaj w imieniu własnym i tych, 
których reprezentujemy, do odbudowywania widzialnej jedności i pełnej komunii 
kościelnej, przekonani o tym, że stawianie sobie celu mniej ambitnego byłoby sprze
niewierzeniem się woli naszego Pana, który pragnął jedności swojego ludu. Nie 
oznacza to, że trzeba przestać być realistą, gdy chodzi o przeszkody, które w chwili 
obecnej utrudniają dialog. Kiedy w 1982 r. ustanawialiśmy drugą Międzynarodową
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Komisję Anglikańsko-Rzymskokatolicką zdawaliśmy sobie doskonale sprawę z trud
ności stojącego przed nią zadania. Różnice, które ujawnił raport pierwszej Międzyna
rodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej, zostały szczęśliwie zaakceptowane 
przez gromadzącą biskupów wspólnoty anglikańskiej Konferencję Lambeth.

Także Kościół katolicki studiuje ten raport, ażeby określić swoje stanowisko. 685 
Z drugiej strony, problem i wprowadzona w niektórych prowincjach wspólnoty angli
kańskiej praktyka dopuszczania do posługi kapłańskiej kobiet stają na przeszkodzie 
naszemu pojednaniu nawet tam, gdzie skądinąd znacznie przybliżono się do zgody 
w wierze co do rozumienia Eucharystii i święceń kapłańskich. Owe rozbieżności 
w wierze stanowią odbicie poważnych rozbieżności eklezjologicznych i ostrzegamy 
członków Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej, jak również 
tych wszystkich, którzy zaangażowali się w modlitwę i pracę na rzecz jedności, 
przed ich minimalizowaniem. Jednocześnie zachęcamy ich do tego, by nie tracili 
nadziei i nie rezygnowali z wysiłków zmierzających do jedności. U początków dialo
gu zainicjowanego tu, w Rzymie w 1966 r. przez naszych umiłowanych poprzedni
ków, papieża Pawła VI i wielebnego Michaela Ramseya, nikt nie widział jasno, 
w jaki sposób sięgające w daleką przeszłość, odziedziczone podziały będzie można 
przezwyciężyć i w jaki sposób będzie można dojść do jedności chrześcijan. Żaden 
pielgrzym nie zna zawczasu drogi, którą musi pokonać. Św. Augustyn z Canterbury 
z towarzyszącymi mu mnichami opuścił Rzym, by udać się do najbardziej wówczas 
oddalonego zakątka ziemi. A jednak już wkrótce papież Grzegorz mógł odnotować 
wiadomość o chrzcie Anglów, „cudzie tak wielkim [...], że zdaje się być podobny 
do cudów zdziałanych mocą Apostołów” (List Grzegorza Wielkiego do Eulogiusa 
z Aleksandrii). I chociaż nie widzimy sposobu rozwiązania tego problemu, to jesteś
my pewni, że dzięki naszemu zaangażowaniu prowadzone przez nas rozmowy przy
czynią się do głębszego i szerszego zrozumienia tej sprawy. Jesteśmy co do tego 
pełni nadziei, bowiem Chrystus przyrzekł, że Duch Święty, który jest Duchem Praw
dy, pozostanie z nami na zawsze (por. J 14, 16-17).

Równocześnie jednak przestrzegamy nasz kler i wiernych przed lekceważeniem 686
i niedocenianiem tej komunii, nawet niedoskonałej, w której już uczestniczymy. 
Komunia, w której już uczestniczymy, jest oparta na wierze w Boga, naszego Ojca, 
w Pana Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego; na naszym wspólnym chrzcie w Chry
stusie; na Piśmie Świętym oraz na Apostolskim i Nicejskim wyznaniu wiary; na 
definicjach Soboru Chalcedońskiego i nauczaniu Ojców; na naszym wspólnym chrze
ścijańskim dziedzictwie liczącym wiele stuleci. Ta komunia musi być z miłością 
pielęgnowana i ochraniana, kiedy równocześnie staramy się postępować drogą ku 
komunii pełnej, takiej jakiej pragnął Chrystus. Nawet w latach podziału umieliśmy 
uznawać jedni u drugich dary Ducha Świętego. Droga ekumenizmu polega nie tylko 
na usuwaniu przeszkód, ale także na dzieleniu się darami.

Zgromadzeni dzisiaj nosimy w naszych sercach także inne Kościoły i wspólnoty 687 
kościelne, z którymi prowadzimy dialog. Tak jak już oświadczyliśmy w Canterbury, 
naszym celem jest urzeczywistnienie woli Boga, który pragnie widzialnej jedności 
całego swojego ludu.
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Boże pragnienie jedności nie ogranicza się wyłącznie do chrześcijan. Nawołuje 
się do jedności chrześcijan, żeby Kościół w większym jeszcze stopniu był dotykal
nym znakiem Królestwa Bożego, będącego królestwem miłości i sprawiedliwości dla 
całego rodzaju ludzkiego. Istotnie, Kościół jest znakiem i sakramentem tej komunii 
w Chrystusie, której Bóg pragnie dla całego stworzenia.

Ta wizja zachęca do nadziei i cierpliwej wytrwałości, wykluczając cynizm i roz
pacz. A ponieważ owa nadzieja jest Darem Ducha Świętego , nie będziemy zawie
dzeni, bowiem „Temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie 
więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie 
po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen” (Ef 3, 20-21).

Watykan, 2 października 1989 roku.

Papież Jan Paweł II, Katolikos-Patriarcha Mar Dinkha IV. 
Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego 

i Asyryjskiego Kościoła Wschodu. 
U Świętego Piotra, II listopada 1994 r.

Przekład: OR 1995, nr 2, s. 36-37.

Jego Świątobliwość Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Papież Kościoła katolickiego, 
oraz Jego Świątobliwość Mar Dinkha IV, Katolikos-Patriarcha Asyryjskiego Kościoła 
Wschodu, składają dzięki Bogu, który natchnął ich do kolejnego braterskiego spot
kania.

Obydwaj uważają to spotkanie za doniosły krok na drodze do pełnej komunii, 
jaką należy przywrócić między ich Kościołami. Od tej chwili mogą razem głosić 
wobec świata swą wspólną wiarę w tajemnicę Wcielenia.

*

Jako spadkobiercy i strażnicy wiary otrzymanej od apostołów i sformułowanej 
przez naszych wspólnych Ojców w Nicejskim Wyznaniu Wiary, wierzymy w jednego 
Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami i który -  gdy nadeszła pełnia czasów -  zstąpił z nieba i stał się 
człowiekiem dla naszego zbawienia. Słowo Boże, druga Osoba Trójcy Świętej, wcie
liło się za sprawą Ducha Świętego, przyjmując od świętej Maryi Dziewicy ciało
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ożywiane rozumną duszą, z którą było nierozerwalnie zjednoczone od chwili swojego 
poczęcia.

Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym czło
wiekiem, doskonałym w swoim bóstwie i doskonałym w swoim człowieczeństwie, 
współistotnym Ojcu i współistotnym z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu.
Jego bóstwo i człowieczeństwo są zjednoczone w jednej Osobie bez pomieszania
i zmiany, bez podziału i rozdzielenia. Została w Nim zachowana odrębność natur 
bóstwa i człowieczeństwa z wszystkimi ich właściwościami, władzami i działaniami.
Nie stanowiąc „jednego i drugiego”, bóstwo i człowieczeństwo są zjednoczone jednak 
w Osobie jednego i jedynego Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, który odbiera 
jedyne uwielbienie.

Chrystus nie jest zatem „człowiekiem takim, jak inni”, którego Bóg adoptował, 
aby w Nim zamieszkać i natchnąć Go, jak czyni ze sprawiedliwymi i prorokami. To 
samo Słowo Boże, zrodzone z Ojca przed wszystkimi wiekami i w swoim bóstwie 
nie mające początku, w ostatecznych czasach narodziło się w swoim człowieczeń
stwie z matki bez udziału ojca. Człowieczeństwo, które zrodziła Najświętsza Maryja 
Panna, było zawsze człowieczeństwem samego Syna Bożego. Dlatego Asyryjski 
Kościół Wschodu modli się do Maryi Panny jako do „Matki Chrystusa, naszego 
Boga i Zbawiciela”. W świetle tej samej wiary tradycja katolicka zwraca się do 
Maryi Dziewicy jako do „Matki Boga”, a także „Matki Chrystusa”. Uznajemy prawo
mocność i poprawność tych sposobów wyrażania tej samej wiary i szanujemy formy, 
jakie każdy Kościół nadaje im w swoim życiu liturgicznym i w swojej pobożności.

Taka jest jedyna wiara w misterium Chrystusa. Dawne spory doprowadziły do 
potępienia osób lub formuł. Duch Pański pozwala nam dzisiaj lepiej zrozumieć, że 
podziały wywołane w ten sposób były w dużej mierze skutkiem nieporozumień.

Niezależnie jednak od różnic chrystologicznych, jakie istniały w przeszłości, 
dzisiaj wyznajemy wspólnie tę samą wiarę w Syna Bożego, który stał się człowie
kiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi mocą jego łaski. Pragniemy od tej pory 
wspólnie świadczyć o tej wierze w Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, głosząc 
ją  w najbardziej stosowny sposób ludziom naszych czasów, aby świat uwierzył 
w Ewangelię zbawienia.

*

Tajemnica Wcielenia, którą wspólnie wyznajemy, nie jest prawdą abstrakcyjną 691
i wyizolowaną. Odnosi się do Syna Bożego, posłanego, aby nas zbawić. Ekonomia 
zbawienia, biorąca początek w tajemnicy komunii Trójcy Świętej -  Ojca, Syna i Du
cha Świętego -  zostaje wypełniona przez udział w tej komunii, mocą łaski, w jed
nym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele, który jest Ludem Bożym, 
Ciałem Chrystusa i Świątynią Ducha Świętego.

Wierzący stają się członkami tego Ciała przez sakrament Chrztu, w którym przez 
wodę i działanie Ducha Świętego odradzają się jako nowe stworzenia. Zostają umoc
nieni pieczęcią Ducha Świętego, który udziela sakramentu Namaszczenia. Ich komu-
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nia z Bogiem i ze sobą urzeczywistnia się w pełni przez sprawowanie jedynej ofiary 
Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Ta komunia zostaje przywrócona także grzesz
nym członkom Kościoła, gdy zostają pojednani z Bogiem i ze sobą nawzajem przez 
sakrament Przebaczenia. Sakrament Święceń posługi kapłańskiej w sukcesji apostol
skiej zapewnia autentyczność wiary, sakramentów i komunii w każdym Kościele 
lokalnym.

Przeżywając tę wiarę i te sakramenty, partykularne Kościoły katolickie i partyku
larne Kościoły asyryjskie mogą więc uznawać się nawzajem jako Kościoły siostrzane. 
Aby komunia mogła być pełna i całkowita, potrzebna jest jednomyślność co do treści 
wiary, sakramentów i struktury Kościoła. Ponieważ ta jednomyślność, do której 
dążymy, nie została jeszcze osiągnięta, nie możemy niestety wspólnie sprawować 
Eucharystii, która jest znakiem kościelnej komunii już przywróconej.

Niemniej, głęboka komunia duchowa w wierze oraz wzajemne zaufanie już istnie
jące między naszymi Kościołami pozwalają nam od dzisiaj rozważać możliwość 
wspólnego dawania świadectwa o orędziu Ewangelii i współpracy w szczególnych 
sytuacjach duszpasterskich, zwłaszcza w dziedzinie katechezy i formacji przyszłych 
kapłanów.

Dziękując Bogu, że pozwolił nam ponownie odkryć to, co już łączy nas w wierze
i sakramentach, zobowiązujemy się uczynić wszystko, co możliwe, by usunąć przesz
kody powstałe w przeszłości, które nadal utrudniają osiągnięcie pełnej komunii mię
dzy naszymi Kościołami, tak byśmy mogli lepiej odpowiedzieć na Chrystusowe 
wezwanie do jedności Jego uczniów -  jedności, która musi oczywiście znaleźć wi
dzialny wyraz. Aby przezwyciężyć te przeszkody, ustanawiamy Komisję mieszaną 
do dialogu między Kościołem katolickim a Asyryjskim Kościołem Wschodu.

U Świętego Piotra, 11 listopada 1994 roku.

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II 
i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I.

29 czerwca 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 8-9, s. 15.

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich -  
w Chrystusie” (por. Ef jg 3).

|  Dziękujemy Bogu za to, że spotykamy się dziś jak bracia w Jego imię, kiero
wani pokornym i stanowczym zamiarem wypełnienia Jego woli, aby Jego uczniowie
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stanowili jedno (por. J 17, 21). To nasze spotkanie nawiązuje do innych wielkich 
wydarzeń, podczas których nasze Kościoły wyraziły gotowość wymazania z pamięci 
dawnych ekskomunik i wejścia na drogę wiodącą do przywrócenia pełnej jedności. 
Nasi czcigodni poprzednicy Athenagoras I i Paweł VI udali się z pielgrzymką do 
Jerozolimy, aby spotkać się w imię Pana właśnie tam, gdzie przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie przyniósł On ludziom przebaczenie i zbawienie. Ich późniejsze 
spotkania w Fanarze i Rzymie ukształtowały tę nową tradycję braterskich spotkań, 
które mają sprzyjać prawdziwemu dialogowi miłości i prawdy. Do ponownej wymia
ny wizyt doszło w latach posługiwania Patriarchy Dimitriosa, kiedy to ogłoszono 
między innymi rozpoczęcie dialogu teologicznego. Ponownie odkryte braterstwo 
w imię jednego Pana skłoniło nas do szczerej rozmowy, do dialogu zmierzającego 
do zrozumienia i jedności.

2. Dialog ten -  prowadzony na forum międzynarodowej Komisji mieszanej -  
okazał się owocny i poczynił znaczne postępy. Wyłoniła się z niego wspólna wizja 
sakramentalna Kościoła, podtrzymywanego i przekazywanego w czasie przez sukcesję 
apostolską. W naszych Kościołach sukcesja apostolska ma zasadnicze znaczenie dla 
uświęcenia i jedności Ludu Bożego. Przyjmując, że w każdym Kościele lokalnym 
urzeczywistnia się tajemnica Bożej miłości i że w ten sposób Kościół Chrystusa 
objawia swą czynną obecność w każdym z nich, Komisja mieszana mogła stwierdzić, 
iż nasze Kościoły uznają się za Kościoły siostrzane, wspólnie odpowiedzialne za 
zachowanie jedynego Kościoła Bożego w wierności wobec Bożego zamysłu, w szcze
gólny sposób w tym, co dotyczy jedności.

Z głębi serca dziękujemy Panu Kościoła, bo poprzez te wspólnie składane oświad
czenia nie tylko przyspieszył proces rozwiązywania istniejących trudności, ale już od 
tej chwili uzdolnił katolików i prawosławnych do dawania zgodnego świadectwa 
wiary.

3. Jest to szczególnie wskazane u progu trzeciego tysiąclecia, to znaczy w czasie, 
gdy w dwa tysiące lat po narodzinach Chrystusa wszyscy chrześcijanie przygotowują 
się do rachunku sumienia z tego, jak dokonywało się głoszenie Jego zbawienia w hi
storii i pośród ludzi.

Będziemy obchodzić ten wielki Jubileusz, zmierzając w pielgrzymce do pełnej 
jedności i do tego błogosławionego dnia -  o który modlimy się, by nadszedł nie
bawem -  kiedy to będziemy mogli mieć udział w jednym Chlebie i jednym kielichu,
w jednej Eucharystii Pana.

Wzywamy naszych wiernych, aby wspólnie podjęli tę duchową pielgrzymkę ku 
Jubileuszowi. Refleksja, modlitwa, dialog, wzajemne przebaczenie i obopólna brater
ska miłość przybliżą nas bardziej do Pana i pozwolą lepiej zrozumieć Jego wolę
wobec Kościoła i ludzkości.

4. W tej perspektywie zachęcamy naszych wiernych, katolików i prawosławnych, 
aby umacniali ducha braterstwa, wypływającego z jednego chrztu i z udziału w życiu 
sakramentalnym. W ciągu dziejów i bardziej niedawnej przeszłości nie brakło wza
jemnych krzywd i aktów przemocy; gdy przygotowujemy się dzisiaj, aby prosić Boga
0 Jego wielkie miłosierdzie, wzywamy wszystkich, by przebaczyli jedni drugim
1 okazali stanowczą wolę ustanowienia nowej więzi braterstwa i czynnej współpracy.
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Taki duch powinien skłaniać katolików i prawosławnych, zwłaszcza tam, gdzie 
żyją blisko siebie, do intensywniejszej współpracy kulturowej, duchowej, duszpaster
skiej, wychowawczej i społecznej; winni przy tym wystrzegać się wszelkiej pokusy 
nadgorliwego zabiegania o sprawy własnej wspólnoty kosztem drugiej. Niech zawsze 
przeważa dobro Kościoła Chrystusowego! Wzajemne wsparcie i wymiana darów 
z pewnością zwiększą skuteczność samej pracy duszpasterskiej i wiarygodność 
świadectwa o Ewangelii, którą pragniemy głosić.

696 5 . Uważamy, że bardziej aktywna i zgodna współpraca ułatwi też działalność
Kościoła na rzecz pokoju i sprawiedliwości w regionach, gdzie toczą się konflikty 
na tle politycznym czy etnicznym. Wiara chrześcijańska kryje w sobie nieoczekiwane 
możliwości usuwania napięć i wrogości między ludźmi.

6 . Papież Rzymski i Patriarcha Ekumeniczny podczas swego spotkania modlili się
o jedność chrześcijan. Swoją modlitwą objęli wszystkich, którzy jako ochrzczeni są 
włączeni w Ciało Chrystusa; prosili też dla różnych wspólnot o coraz głębszą wier
ność Jego Ewangelii.

697 7 . Obydwaj noszą w sercu troskę o całą ludzkość, niezależnie od wszelkich różnic
rasy, koloru skóry, języka, ideologii i religii.

Dlatego zachęcają do dialogu -  nie tylko z Kościołami chrześcijańskimi, ale także 
z innymi religiami, przede wszystkim z religiami monoteistycznymi.

Wszystko to jest bez wątpienia przesłanką i wkładem w umocnienie pokoju na 
świecie, o który nasze Kościoły modlą się nieustannie. W tym duchu oświadczamy 
stanowczo, że popieramy zgodę i współpracę między narodami, zwłaszcza w tym, 
co bardziej bezpośrednio nas dotyczy; modlimy się też o pełne i niezwłoczne 
urzeczywistnienie jedności europejskiej, wyrażając nadzieję, że jej granice zostaną 
rozszerzone ku Wschodowi.

Jednocześnie kierujemy apel do wszystkich, aby z jak największym zaangażowa
niem zajęli się niezwykle naglącą kwestią ekologiczną i zażegnali w ten sposób 
wielkie niebezpieczeństwo, jakie grozi dziś światu na skutek niewłaściwego użytko
wania bogactw, które są darem Boga.

Niech Bóg uleczy ludzkość z nękających ją  dzisiaj plag i niech wysłucha mod
litw, które zanosimy wraz z naszymi wiernymi o pokój w Kościołach i na całym 
świecie.

29 czerwca 1995 roku.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ 
BARTŁOMIEJ I  PATRIARCHA EKUMENICZNY KONSTANTYNOPOLA
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Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II
i Arcybiskupa George’a Leonarda Careya.

Rzym, 5 grudnia 1996 r.

Przekład: OR 1997, nr 2, s. 39-40.

Arcybiskup Canterbury, Jego Wielebność George L. Carey, reprezentujący Wspól
notę anglikańską, oraz Biskup Rzymu, Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, po 
raz kolejny spotkali się w Rzymie na wspólnej modlitwie.

Świadomi, że w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, które dobiega już końca, 
dochodziło do podziałów, a nawet do otwartych konfliktów i walk między chrześcija
nami, modliliśmy się gorąco o łaskę pojednania. Szczerze modliliśmy się o nawróce
nie -  nawrócenie do Chrystusa i nawrócenie ku sobie nawzajem w Chrystusie. Prosi
liśmy o dar mądrości i mocy dla katolików i anglikanów, aby mogli poznać i wypeł
niać wolę Ojca. Dzięki temu możliwy będzie postęp na drodze do pełnej, widzialnej 
jedności, która jest Bożym darem i naszym powołaniem.

Dziękowaliśmy za to, że w wielu częściach świata anglikanie i katolicy, połączeni 
jednym chrztem, uznają się nawzajem za braci i siostry w Chrystusie i wyrażają to 
przez wspólną modlitwę, zgodne działanie i wspólne świadectwo. Jest to świadectwo 
komunii, w której -  jak wiemy -  mamy udział dzięki miłosierdziu Bożemu. Jest to 
też wyraz naszego przekonania, że jedność ta powinna osiągnąć pełnię zamierzoną 
przez Chrystusa. Dziękowaliśmy zwłaszcza za ducha wiary w Boże obietnice, za 
niezłomną nadzieję i wzajemną miłość, inspirującą wszystkich, którzy służyli sprawie 
jedności między Wspólnotą anglikańską a Kościołem katolickim od czasu, gdy nasi 
poprzednicy -  arcybiskup Michael Ramsey i papież Paweł VI -  spotkali się i razem 
modlili. W kościele św. Grzegorza na wzgórzu Celio pamiętaliśmy z wdzięcznością
o wspólnym dziedzictwie anglikanów i katolików, zakorzenionym w misji, którą 
papież Grzegorz Wielki powierzył św. Augustynowi z Canterbury, posyłając go do 
narodu angielskiego.

Od ponad 25 lat prowadzony jest nieustanny, skrupulatny dialog teologiczny na 
forum Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (Anglican-Roman 
Catholic International Commision -  ARCIC). Potwierdzamy oznaki postępu, zawarte 
w deklaracjach ARCIC I na temat Eucharystii oraz rozumienia posługi i święceń, 
które zostały w sposób miarodajny ocenione przez obydwie strony dialogu. ARCIC
II wydała kolejne deklaracje -  na temat zbawienia i Kościoła, rozumienia Kościoła 
jako komunii oraz na temat zasad życia i wierności Chrystusowi, którymi chcielibyś
my się wspólnie kierować. Deklaracje te powinny być szerzej znane. Wymagają 
analizy, refleksji i odzewu. Obecnie Międzynarodowa Komisja stara się osiągnąć 
większą zbieżność poglądów na temat władzy w Kościele. Bez porozumienia w tej 
dziedzinie nie osiągniemy pełnej, widzialnej jedności, do jakiej wspólnie dążymy. 
Także udzielanie święceń kapłańskich i biskupich kobietom w niektórych prowincjach
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anglikańskich coraz wyraźniej staje się przeszkodą dla pojednania i stwarza nową 
sytuację. Z tego względu na obecnym etapie naszej wędrówki może być wskazane 
przeprowadzenie kolejnych konsultacji na temat tego, jak ma się dalej rozwijać 
relacja między Wspólnotą anglikańską a Kościołem katolickim. Jednocześnie zachęca
my Międzynarodową Komisję do kontynuowania i pogłębiania dialogu nie tylko na 
temat kwestii związanych z naszymi obecnymi trudnościami, ale także we wszystkich 
tych dziedzinach, w których musimy dopiero osiągnąć pełne porozumienie.

Jesteśmy powołani, aby głosić Ewangelię, nalegając „w porę i nie w porę” (por.
2 Tm 4, 2). W wielu częściach świata anglikanie i katolicy starają się dawać wspól
ne świadectwo w obliczu narastającego sekularyzmu, apatii religijnej i zagubienia 
moralnego. Zawsze, gdy mogą zgodnie świadczyć o Ewangelii, powinni to czynić, 
ponieważ podziały między nami przesłaniają ewangeliczne orędzie pojednania i na
dziei. Usilnie zachęcamy naszych wiernych, aby w pełni korzystali z możliwości, 
jakie już zostały im otwarte, na przykład w wydanym przez Kościół katolicki Dy
rektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (1993 r.). 
Wzywamy ich do pokuty za błędy przeszłości, do modlitwy o łaskę jedności, do 
otwarcia się na przemieniającą moc Bożą oraz do współpracy na wszelkie stosowne 
sposoby na szczeblu lokalnym, krajowym i regionalnym. Modlimy się, aby przeważył 
duch dialogu, co przyczyni się do pojednania i zapobiegnie powstawaniu nowych 
trudności, pamiętając wszakże, iż jakiekolwiek działania mające znamiona prozeli
tyzmu przeszkadzają naszemu wspólnemu świadectwu, i dlatego należy z nich zre
zygnować.

Przygotowujemy się do obchodów roku 2000, tyle lat bowiem upływa od czasu 
gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (por. J I I 14). Jest to sposob
ność, by na nowo wyznać publicznie naszą wspólną wiarę w Boga, który tak bardzo 
umiłował świat, że zesłał swojego Syna, nie aby świat potępił, ale by świat został 
przez Niego zbawiony (por. J 3, 16-17). Zachęcamy anglikanów i katolików, a także 
wszystkich ich chrześcijańskich braci i siostry, aby w roku 2 0 0 0  wspólnie modlili 
się, świętowali i dawali świadectwo. Zwracamy się do nich z tym wezwaniem w du
chu pokory, świadomi, że wiarygodne świadectwo stanie się w pełni możliwe dopiero 
wówczas, gdy anglikanie i katolicy oraz wszyscy ich chrześcijańscy bracia i siostry 
osiągną pełną, widzialną jedność, zgodnie z modlitwą Chrystusa „aby wszyscy stano
wili jedno, | j | |  aby świat uwierzył” (J 17, 21).

Rzym, 5 grudnia 1996 roku.
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Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II 
i Katolikosa Patriarchy Karekina I Sarkissiana.

Rzym, 13 grudnia 1996 r.

Przekład: OR 1997, nr 2, s. 44.

Jego Świątobliwość Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Papież Kościoła katolickiego, 702 
oraz Jego Świątobliwość Karekin I, Najwyższy Patriarcha i Katolikos wszystkich 
Ormian, na zakończenie swego uroczystego spotkania, które -  jak są głęboko przeko
nani -  ma doniosłe znaczenie dla bieżących relacji między Kościołem katolickim 
a Apostolskim Kościołem Ormiańskim, pokornie dziękują Panu i Zbawicielowi Jezu
sowi Chrystusowi za to, że pozwolił im spotkać się w Jego miłości, aby mogli razem 
się modlić, podjąć owocną dyskusję na temat wspólnego dążenia do pełniejszej jed
ności w Duchu Świętym oraz wymienić poglądy o tym, w jaki sposób ich Kościoły 
mogą skuteczniej świadczyć o Ewangelii w świecie zbliżającym się już do nowego 
tysiąclecia historii zbawienia.

Papież Jan Paweł II i Katolikos Karekin I uznają głęboką komunię duchową, jaka 703 
już ich łączy, podobnie jak biskupów, duchownych i świeckich wiernych ich Kościo
łów. Komunia ta jest zakorzeniona we wspólnej wierze w świętą i życiodajną Trójcę 
i  wierze głoszonej przez apostołów i przekazywanej w ciągu stuleci przez licznych 
Ojców i Doktorów Kościoła oraz przez biskupów, kapłanów i męczenników, którzy 
szli ich śladami. Radują się z tego, że w ostatnim okresie rozwój kontaktów ekume
nicznych i postęp w dysputach teologicznych, prowadzonych w duchu chrześcijań
skiej miłości i partnerstwa, pozwolił usunąć wiele nieporozumień, będących dziedzic
twem dawnych sporów i kontrowersji. Ten dialog i spotkania ukształtowały korzystny 
klimat wzajemnego zrozumienia i powrotu do głębszej duchowej komunii, opartej na 
wspólnej wierze w Trójcę Świętą, przekazanej im przez Ewangelię Chrystusową 
i świętą Tradycję Kościoła.

Papież i Katolikos wyrażają szczególną satysfakcję z wielkiego postępu, jaki ich 
Kościoły osiągnęły we wspólnym poszukiwaniu jedności w Chrystusie, wcielonym 
Słowie Bożym. Jest On doskonałym Bogiem w swoim bóstwie i doskonałym człowie
kiem w swoim człowieczeństwie, zaś Jego bóstwo jest zjednoczone z człowieczeń
stwem w Osobie Jednorodzonego Syna Bożego, w unii rzeczywistej i doskonałej, bez 
pomieszania, bez zamiany, bez podziału i jakiejkolwiek formy rozłączenia.

Rzeczywistość tej wspólnej wiary w Jezusa Chrystusa i w tę samą sukcesję posłu- 704 
gi apostolskiej była czasem przesłonięta i pozostawała nie znana. Czynniki językowe, 
kulturowe i polityczne przyczyniły się w ogromnej mierze do powstania rozbieżności 
teologicznych, których wyrazem była terminologia formuł doktrynalnych. Jego Świą
tobliwość Jan Paweł II i Jego Świątobliwość Karekin I wyrazili stanowcze przekona
nie, że ze względu na zasadniczą jedność wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa spory 
i godne ubolewania podziały, które były czasem konsekwencją różnych sposobów
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wyrażania tejże wiary, od momentu podpisania niniejszej deklaracji nie powinny już 
wpływać na życie i świadectwo dzisiejszego Kościoła. Z pokorą wyrażają przed 
Bogiem swoje ubolewanie z powodu tych sporów i kontrowersji oraz zdecydowaną 
wolę wymazania ze świadomości i pamięci swoich Kościołów wzajemnej niechęci, 
oskarżeń czy nawet nienawiści, jakie czasem powstawały w przeszłości i mogą je
szcze dziś kłaść się cieniem na prawdziwie braterskich i autentycznie chrześcijań
skich relacjach między zwierzchnikami i wiernymi obydwu Kościołów, zwłaszcza 
w sytuacji, jaka rozwinęła się w ostatnim okresie.

Istniejąca już komunia między obydwoma Kościołami oraz nadzieja na odzyskanie 
pełnej jedności i konsekwentne dążenie do niej powinny stać się bodźcem do dal
szych kontaktów, do bardziej regularnego i głębszego dialogu, który pozwoli uzyskać 
większe wzajemne zrozumienie i przywróci wspólnotę wiary i posługi.

705 Papież Jan Paweł II i Katolikos Karekin I udzielają swego błogosławieństwa i pa
sterskiego poparcia dla dalszego rozwoju istniejących już kontaktów oraz dla nowych 
form dialogu miłości między pasterzami i wiernymi, które zaowocują wspólnym działa
niem na płaszczyźnie duszpasterskiej, katechetycznej, społecznej i intelektualnej.

Taki dialog jest szczególnie potrzebny w obecnym czasie, kiedy Kościoły, dając 
świadectwo o Ewangelii Jezusa Chrystusa, stają wobec nowych wyzwań, powstają
cych jako konsekwencja gwałtownych przemian we współczesnym świecie, który 
ulega bardzo silnym wpływom skrajnego sekularyzmu oraz radykalnej sekularyzacji 
życia i kultury. Dialog ten wymaga ściślejszej współpracy, wzajemnego zaufania 
i większej troski o wspólne działanie. Wymaga przyjęcia postawy służby, która nie 
jest samolubna, ale wyraża obustronny szacunek dla wierności wszystkich chrześcijan 
wobec własnych Kościołów i tradycji.

706 Papież i Katolikos apelują do duchowieństwa i wiernych świeckich, aby bardziej
aktywnie i skutecznie współpracowali we wszelkich dziedzinach posługi oraz by 
stawali się twórcami pojednania, pokoju i sprawiedliwości, walcząc o rzeczywiste 
uznanie praw człowieka i ofiarnie wspomagając tych wszystkich, którzy na całym 
świecie cierpią i zaznają ubóstwa duchowego lub materialnego.

Jan Paweł II i Karekin I wyrażają szczególną troskę pasterską o lud ormiański:
o tych, którzy żyją w swojej historycznej ojczyźnie, gdzie udało się znów przywrócić 
wolność i niepodległość dzięki ustanowieniu nowego, suwerennego państwa Armenii;
o tych, którzy mieszkają w Nagornym Karabachu i potrzebują trwałego pokoju, 
a wreszcie o tych, którzy żyją w diasporze na całym świecie. Mimo wstrząsów i tra
gedii, zaznanych zwłaszcza w obecnym stuleciu, naród ten pozostał wierny apostol
skiej wierze -  wierze męczenników i wyznawców, wierze milionów bezimiennych 
chrześcijan, dla których Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży i Zbawiciel świata, 
zawsze był i pozostaje fundamentem nadziei, a Jego Duch prowadzi ich przez stule
cia. Wobec zbliżającej się 1700. rocznicy oficjalnego ustanowienia Kościoła w Arme
nii, niech Trójjedyny Bóg obdarzy ich szczególnym błogosławieństwem, aby mogli 
dążyć do pokoju i sprawiedliwości oraz z nową gorliwością świadczyć wiernie o Pa
nu Jezusie Chrystusie.

Rzym, 13 grudnia 1996 roku.
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Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II 707
i Katolikosa Arama I Keshishiana.

Rzym, 25 stycznia 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 3, s. 17-18.

Na zakończenie oficjalnego spotkania Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II 
i Jego Świątobliwość Aram I, Katolikos Cylicji, dziękują Bogu, który pozwolił im 
umocnić więź duchowego braterstwa w Jezusie Chrystusie oraz pogłębić świadomość 
ich misji pasterskiej i ewangelizacyjnej w świecie. Spotkanie to dało im szczególną 
sposobność do wspólnej modlitwy i refleksji oraz potwierdzenia woli zgodnego 
działania na rzecz jedności chrześcijan.

Spotkanie Katolikosa Wielkiego Domu Cylicji i Papieża Kościoła katolickiego jest 
ważnym wydarzeniem w dziejach ich wzajemnych relacji. Relacje te, sięgające po
czątków chrześcijaństwa w Armenii, odgrywały szczególnie doniosłą rolę w Cylicji 
w okresie od XI do XIV w. i utrzymywały się także po usunięciu przemocą siedziby 
Katolikatu z Sis i jej przeniesieniu w 1930 r. do Antelias w Libanie.

Papież Jan Paweł II i Katolikos Aram I wyrażają radość z tego spotkania, odby- 708 
wającego się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przypomina 
nam, iż konieczne jest przywrócenie pełnej komunii między chrześcijanami, aby 
mogli oni wypełniać swoją najważniejszą misję, jaką jest przede wszystkim świad
czenie o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia ludzkości. Przez 
dwa tysiąclecia jedność wiary w Jezusa Chrystusa, darowana nam przez Boga, zosta
ła zasadniczo zachowana, mimo sporów chrystologicznych i eklezjologicznych, któ
rych źródłem były często czynniki historyczne, polityczne czy społeczno-kulturowe.
Ta komunia wiary, którą uznali już poprzedni zwierzchnicy obu Kościołów podczas 
spotkań w ostatnich dziesięcioleciach, znów została niedawno uroczyście potwierdzo
na w czasie spotkania Jego Świątobliwości Jana Pawła II z Jego Świątobliwością 
Katolikosem Karekinem I. Także dzisiaj Biskup Rzymu, Następca Piotra, i Katolikos 
Cylicji modlą się wspólnie, aby komunia w wierze w Jezusa Chrystusa umacniała się 
dzięki ofierze krwi męczenników i dzięki wierności, jakiej Ojcowie dochowali Ewan
gelii i Tradycji apostolskiej, a zarazem, by objawiała się poprzez wielorakie bogac
two obu Kościołów. Ta komunia wiary winna znajdować konkretny wyraz w życiu 
wiernych oraz prowadzić nas ku pełnej jedności.

Obaj przywódcy duchowi podkreślają zatem doniosłe znaczenie szczerego dialogu 709 
dotyczącego kwestii teologicznych i pastoralnych, a także innych wymiarów życia 
i świadectwa wiernych. Relacje już istniejące stanowią doświadczenie, które sprzyja 
bezpośredniej i owocnej współpracy między nimi. Papież i Katolikos są głęboko 
przekonani, że w naszym stuleciu, w którym chrześcijańskie wspólnoty głębiej zaan
gażowały się w dialog ekumeniczny, prawdziwe zbliżenie, oparte na wzajemnym
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szacunku i zrozumieniu, stanowi jedyną niezawodną i wiarygodną drogę do pełnej 
komunii.

710 Kościół katolicki i Katolikat Cylicji mają ogromne możliwości konstruktywnej
współpracy. Dzisiejszy świat, w którym rozwijają się ideologie oparte na wartościach 
materiał i stycznych i w którym szerzą się niesprawiedliwość i przemoc, stanowi praw
dziwe zagrożenie dla integralności i tożsamości chrześcijańskiej wiary. Kościół Chry
stusa, wierny Ewangelii, musi dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nieść światu orędzie 
nadziei i miłości oraz być gorliwym głosicielem ewangelicznych wartości. Należy 
zaplanować aktywną współpracę także w dziedzinie studiów teologicznych, nauczania 
teologii i wychowania religijnego, w rozeznawaniu sytuacji duszpasterskich, w któ
rych byłoby możliwe wspólne działanie w zakresie promocji wartości moralnych. 
Należy też starać się podejmować wspólnie różne problemy dotyczące misji oraz 
posługi pasterskiej i duchowej, dążąc do odnowy życia chrześcijańskiego i do prze
miany społeczeństwa. Papież i Katolikos wzywają duchowieństwo i wiernych, aby 
czynnie włączali się w te działania, które powinny przybierać konkretną i zorganizo
waną formę na wszystkich płaszczyznach, zwłaszcza zaś na płaszczyźnie lokalnej, 
tam gdzie wierni muszą razem stawiać czoło trudnym sytuacjom. Wiara chrześcijań
ska przynagla także do bardziej skutecznej współpracy w obronie godności i praw 
każdego człowieka, a także prawa każdego narodu do poszanowania jego uzasadnio
nych aspiracji i jego tożsamości kulturowej.

Trudne warunki życia i problemy, z jakimi styka się dziś Kościół ormiański, 
domagają się od niego bardziej konkretnego świadectwa zarówno w Armenii i Nagor- 
nym Karabachu, jak i w diasporze. Wierni tego Kościoła, rozproszeni po całym 
świecie, żyją w środowiskach, w których dialog staje się nieodzownym elementem 
jego życia i świadectwa.

711 w dzisiejszych społeczeństwach pluralistycznych, których cechą charakterystyczną
jest wymiana i wzajemne nieustanne oddziaływanie kultur, religii i cywilizacji, Koś
cioły są powołane do rozeznania i do dialogu. Kontekst bliskowschodni może sprzy
jać wzajemnemu wzbogacaniu się i wspólnemu świadectwu chrześcijan, którzy w du
żej mierze dzielą ze swoimi muzułmańskimi współobywatelami tę samą historię, te 
same problemy społeczno-ekonomiczne i tę samą sytuację polityczną. Kościoły są 
zresztą przekonane o doniosłości dialogu z muzułmanami i jest to jedno z zadań, 
które wymaga porozumienia między nimi. W takim kontekście dialog nie ma charak
teru wyłącznie intelektualnego i teoretycznego, ale dotyczy konkretnych elementów 
codziennego życia.

Na Bliskim Wschodzie czynna obecność i dynamiczne świadectwo chrześcijan 
mają szczególne znaczenie, ponieważ prowadzą oni wspólną walkę o sprawiedliwość 
i pokój. Konieczne jest zatem nadanie nowego rozmachu misji duchowej i społecznej 
Kościołów w krajach Bliskiego Wschodu, w których najważniejszym zadaniem wyda
je się ustanowienie sprawiedliwego, globalnego i trwałego pokoju oraz bezstronne 
i zadowalające wszystkich rozwiązanie kwestii świętego miasta Jerozolimy.

Liban, w którym obecność Kościoła katolickiego i Katolikatu Cylicji jest faktem 
historycznym i namacalnym, stanowi szczególne pole dla realizacji ich misji. Dążenie 
Libańczyków do pojednania i do odbudowy kraju nie powinno być oderwane od
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wartości moralnych i religijnych, które stanowią istotę tożsamości wielkiej rodziny 
libańskiej. Niech zatem starają się oni działać w taki sposób, aby ich kraj odzyskał 
w pełni swoją tożsamość, opartą na wolności i pluralizmie, swoją jedność i suweren
ność oraz świadomość szczególnego powołania, jakie ma do spełnienia w swoim 
regionie i w całym świecie.

U kresu drugiego millennium chrześcijaństwa i w przededniu 1700-lecia powstania 
Kościoła ormiańskiego Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II i Jego Świątobliwość 
Aram I składają dziękczynienie i chwałę Trójcy Świętej, która udziela im duchowej 
mocy, aby mogli pozostać wierni nakazom wiary apostolskiej i pasterskiej misji. 
Zachęcają duchowieństwo i wiernych swoich Kościołów, aby gorliwie starali się 
spełniać ewangeliczne nakazy miłości, pojednania, sprawiedliwości i pokoju, oczeku
jąc przyjścia Królestwa Bożego.

Rzym, 25 stycznia 1997 roku.

„Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił”. 
Deklaracja końcowa Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów

poświęconego Europie (fragment)

Przekład: PO 1992, nr 6, s. 12 nn.

III. POTRZEBA DIALOGU I WSPÓŁPRACY 
Z INNYMI CHRZEŚCIJANAMI, ŻYDAMI 
I WSZYSTKIMI WIERZĄCYMI W BOGA

7. Ścisła współpraca z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi
Na Zgromadzeniu Synodalnym uświadomiliśmy sobie, jak bardzo nowa ewangeli

zacja Europy jest wspólnym obowiązkiem chrześcijan i jak bardzo zależy od niej 
wiarygodność Kościołów w nowej Europie.

Raz jeszcze stwierdziliśmy, jak wielkim bogactwem Europy są uzupełniające się 
tradycje chrześcijańskie, tożsame w tym, co istotne, mianowicie zachodnia i wschod
nia z właściwymi im cechami teologicznymi, liturgicznymi, duchowymi i kanoniczny
mi. Często przywoływano obraz „jednego organizmu, oddychającego dwoma płucami”, 
obraz, który pragnie dobrze oddać tę rzeczywistość Kościoła. Przekonaliśmy się także, 
iż różne dary jednej tradycji mogą ubogacić, a nawet i udoskonalić drugą (24). Od
czuliśmy również, że podziały wśród chrześcijan i dzisiaj powodują bolesne skutki.

Ewangeliczne wymogi prawdy i miłości pragniemy spełniać tak, jak to przedsta
wił Następca Piotra podczas nabożeństwa ekumenicznego w dniu 7 grudnia 1991 r.:
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„Zakładają (one) lojalne uznanie faktów, gotowość przebaczenia i naprawienia 
krzywd. Nie pozwalają zamykać się w przesądach i uprzedzeniach, które często są 
źródłem zgorzknienia i wzajemnych bezowocnych oskarżeń. Powstrzymują od rzuca
nia nieuzasadnionych oskarżeń przeciwko bratu, od przypisywania mu intencji lub 
zamiarów, których nie żywi. W ten sposób, gdy pragnie się naprawdę poznać stano
wisko drugiej strony, rozbieżności zanikają stopniowo dzięki cierpliwemu i szczere
mu dialogowi, prowadzonemu pod kierunkiem Ducha Pocieszyciela” (25).

W odniesieniu do Kościołów wschodnich musimy zapytać, czy dialog miłości, 
który rozwijał się począwszy od Soboru Watykańskiego II, a ostatnio znów napotyka 
trudności, był zawsze właściwie prowadzony. Boleśnie odczuliśmy fakt, że niektóre 
Kościoły prawosławne uznały, iż nie mogą przyjąć zaproszenia do udziału w naszym 
Zgromadzeniu. W toku naszych rozważań i rozmów z obecnymi „bratnimi delegata
mi” doszliśmy do wniosku, że dialog, tak bardzo dotychczas owocny, należy konty
nuować ze wszystkich sił i pogłębiać, kierując się przede wszystkim przykazaniem 
Pana. Do takiego dialogu zapraszamy z serca siostrzane Kościoły prawosławne, 
świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności za dawanie świadectwa Ewangelii wo
bec świata, a zwłaszcza wobec Pana Kościoła: celem tego dialogu jest osiągnięcie 
pełnej jedności (por. J 17, 21). Wiemy zarazem, że wymaga on wielkiej cierpliwości 
i wyrozumiałości. Ci spośród nas, którzy należą do katolickich Kościołów wschod
nich, znajdują się w szczególnie trudnym położeniu. My wszyscy widzimy w nich 
konstruktywny element ożywienia dialogu ekumenicznego między Kościołem katolic
kim a Kościołem prawosławnym. Nie możemy też zapomnieć, że właśnie te Kościo
ły, żyjąc pod uciskiem komunizmu, dały nam wszystkim przekonujące świadectwo 
niewzruszonej wiary i dają je także dzisiaj. Podobnie nie chcemy zapomnieć o nie
złomnym świadectwie wiary, które złożyli prawosławni i protestanci. Oby wspólne 
doświadczenie prześladowania pozwoliło stworzyć nowe podstawy głębszego porozu
mienia ekumenicznego i sprawiedliwego pojednania.

Usunęliśmy liczne nieporozumienia i osiągnęliśmy znaczne zbliżenie z Kościołami 
wywodzącymi się z reformacji przez wielopłaszczyznowy dialog, rozpoczęty na 
Soborze Watykańskim II, i przez wiele udanych wspólnych inicjatyw w dziedzinie 
świadectwa i posługi chrześcijańskiej. Wiemy jednak, że wciąż jeszcze dzieli nas 
boleśnie niejedna różnica, zwłaszcza w rozumieniu Kościoła i jego posługi. Nie 
możemy zaś pominąć problemów doktrynalnych, jeśli nie chcemy narazić na szwank 
Ewangelii, głosząc ją  na sprzeczne z sobą sposoby. A ponieważ wiemy i ponownie 
doświadczyliśmy, jak wielu ludzi gorszy się istniejącym do dziś podziałem, chcemy 
wszystkimi siłami prowadzić owocny dialog.

Wielkie znaczenie dla ożywienia ekumenizmu ma apostolat biblijny, wypływający 
ze wspólnego szacunku do Pisma Świętego. Do zadań ekumenicznych należy także 
troska o ludzi i społeczeństwa, zwłaszcza o potrzebujących, w naszych zaś szczegól
nie czasach dążenie do budowy prawdziwej wspólnoty narodów Europy.
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„Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dokończy go”.
Homilia podczas Mszy św. 

na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
30 stycznia 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 1, s. 17.

„Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”.

Drodzy Bracia i Siostry!
1. W dniu uroczystości „Nawrócenia świętego Pawła”, która gromadzi nas dzisiaj 

w tej Bazylice, wzniesionej dla przypomnienia świadectwa krwi złożonego przez 
wielkiego Apostoła Jezusowi Chrystusowi, przez którego został „pochwycony” (por. 
Flp 3, 12), przede wszystkim pragnę serdecznie powitać wszystkich obecnych: przed
stawicieli Kurii Rzymskiej i Wikariatu Rzymu; mnichów z Opactwa świętego Pawła, 
Międzynarodowego Kolegium św. Anzelma i wszystkie Wspólnoty Zakonne Miasta, 
wiernych z terenu powierzonego ostatnio duszpasterskiej trosce udzielnego Opata św. 
Pawła i parafii pod wezwaniem św. Pawła; grupy ekumeniczne i wszystkich wiernych 
mojej umiłowanej diecezji rzymskiej. Specjalne pozdrowienie kieruję do przedstawi
cieli Kościołów i Wspólnot kościelnych niekatolickich.

Obchodzimy dzisiaj ukazanie się Zmartwychwstałego Jezusa Szawłowi z Tarsu, 
ukazanie się, które było objawieniem tajemnicy Kościoła, doprowadziło do nawróce
nia Szawła i oznaczało powierzenie mu wyjątkowej misji w przyszłym Kościele.

„Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz” (Dz 22, 8). Szaweł, jak 
wiemy, pełen gorliwości o Prawo Boże podążał do Damaszku z misją prześladowania 
tych, którzy szli drogą Jezusa. W chwili olśnienia objawieniem -  objawienie było 
dosłownym oślepieniem -  spotkał Zmartwychwstałego Pana i usłyszał Jego słowa: 
„Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” Z pokorą zapytał: „Kto jesteś, Pa
nie?” (Dz 9, 4 n.); w słowach odpowiedzi Pana zrozumiał tajemnicę pełnej jedności 
Chrystusa z Jego członkami: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”; pojął tę 
naukę, którą później przepowiadał ilekroć głosił, że Kościół jest Ciałem Chrystusa 
i kiedy mówił chrześcijanom: „Wszyscy bowiem zostaliście ochrzczeni, aby wejść 
w jedność z Chrystusem i przyoblec się niejako w Chrystusa” (Ga 3, 26 n.).

Na objawienie to prześladowca odpowiedział z wiarą. Po swoim przybyciu do 
Damaszku został przyjęty i ochrzczony przez Ananiasza, „i natychmiast jakby łuski 
spadły z Jego oczu i odzyskał wzrok” (Dz 9, 18), a odzyskanie wzroku stało się 
symbolem nowej wizji duchowej, którą otrzymał. Prześladowca stał się Apostołem.
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To objawienie wystarczyło, ażeby przemienić Pawła i skierować go na drogę wytrwa
łej służby Panu i wiernego głoszenia, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym (por. 
Dz 9, 20-22).

Pierwsi chrześcijanie, słysząc nauczanie nawróconego Pawła, wychwalali Boga: 
„Ten, który nas kiedyś prześladował, obecnie głosi nam jako Dobrą Nowinę tę wiarę, 
którą do niedawna zwalczał” (Ga Jt 23).

716 2. Również my, Bracia i Siostry, zgromadzeni dzisiejszego wieczoru w Bazylice
poświęconej Apostołowi Narodów, musimy wielbić Boga: Jego łaska odniosła 
w owym człowieku nieporównywalne zwycięstwo, które stało się błogosławieństwem 
dla Kościoła wszystkich wieków.

„W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi 
i |  Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała 
się daremną” (1 Kor 15, 8-10).

Nie powinniśmy jednak zapomnieć o tym, ile to kosztowało Pawła. Jego powoła
nie nie było łatwe: początkowo wielu chrześcijan lękało się go i nie wierzyło, że jest 
prawdziwym uczniem (por. Dz 9, 26). Następnie musiał chlubić się ponoszonymi 
cierpieniami i doświadczanymi słabościami, albowiem przez to wszystko objawiła się 
wspaniała potęga Boga (por. 2 Kor 11, 21; 12, 10). Jego nawrócenie na drodze do 
Damaszku było natychmiastowe i całkowite, ale musiał nim żyć w wierze i wytrwa
łości przez długie lata swojego apostolstwa. Jego życie od tamtego momentu miało 
być nieustannym nawracaniem się, ciągłą odnową: „nasz człowiek [...] wewnętrzny 
odnawia się z dnia na dzień” (2 Kor 4, 16). To uporczywe i ciągłe nawracanie się 
było owocem najwyższej i otrzymanej za darmo łaski Boga, która się ukazała w po
tędze Zmartwychwstałego Pana. W kontemplacji tego cudu potęgi Zmartwychwsta
łego Pana naszą pierwszą postawą musi być pokorna adoracja Tego, któremu dana 
jest wszelka władza na niebie i na ziemi (por. Mt 28, 18).

717 3 . Jednakże Paweł nie mógł poprzestać na kontemplacji otrzymanej wizji. Pan
powiedział do niego: „wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić” 
(Dz 9, 6 ) -  tak właśnie przemówił do Apostołów przed Wniebowstąpieniem: „Pozo
stańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka” (Łk 24, 49). Bóg, kiedy 
wzywa, kiedy nawraca, daje również misję. Otrzymaną przez Pawła misją było 
„świadczenie wobec wszystkich ludzi” o rzeczach, które widział i słyszał (por. Dz 
22, 15). Paweł otrzymał tedy od Chrystusa Zmartwychwstałego to samo polecenie, 
co Apostołowie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 
(Mk 16, 15).

W tej specyficznej misji Pawła Chrystus ukazał i zrealizował w sposób szczególny 
misję Kościoła wobec wszystkich narodów, to jest misję prawdziwie powszechną, 
prawdziwie katolicką, „świadectwo wobec wszystkich ludzi”. Misja Pawła przyniosła 
niezliczone owoce dla całej pracy ewangelicznej i dla powszechności Kościoła. Papież 
Paweł VI, przemawiając w tej Bazylice przy końcu Soboru Watykańskiego II do 
obserwatorów z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych na spotkaniu, podczas któ
rego modlono się o jedność, oświadczył, że Kościół widzi w świętym Pawle „Aposto
ła ekumenizmu” (por. Przemówienie z 4 grudnia 1965: AAS 58 [1966], s. 63).
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Tajemnica nawrócenia i misji tego wielkiego Apostoła zawiera elementy, nad 
którymi moglibyśmy długo medytować. Jeden z nich chciałbym uczynić w szczegól
ny sposób przedmiotem rozważań podczas tego wieczoru, podczas sprawowania 
Sakramentu jedności, ażeby podsumować ten Tydzień Modlitw -  modlitw, które 
wznosiliśmy w duchowej łączności z chrześcijanami we wszystkich częściach świata.

Wspólnota, której już doświadczamy, oraz pełna wspólnota, o którą się modlimy, 
są znakami potęgi Zmartwychwstałego Pana i cudów, które Jego łaska może jeszcze 
uczynić. Potęga Zmartwychwstałego Pana jest źródłem naszej niezachwianej nadziei. 
I właśnie nade wszystko nutą nadziei chcę zamknąć ten Tydzień Modlitw.

4. Nadzieja ta winna się wyrażać w pewnej zuchwałości, szczególnie w modlitwie 
Kościoła Rzymskiego i jego Biskupa, jak i tych wszystkich, których zadaniem jest 
pomagać mi w posłudze Kościołowi Powszechnemu i jego jedności. Ten Kościół, 
„postawiony i utwierdzony przez dwóch wspaniałych Apostołów Piotra i Pawła” (św. 
Ireneusz Adversus haereses, III, 3, 2: PG 7, 848), musi dawać gwarancję, że wiernej 
służbie Jedności towarzyszy intensywność i ufność jego modlitwy o jedność. Kościół 
musi być pokornym i szczerym echem modlitwy swego Pana: „Aby wszyscy stanowi
li jedno. Ojcze, niech będą jedno z Nami, jak Ty jesteś we Mnie, a Ja w Tobie...”
(J 17, 2 1 ).

Łącząc się w ten sposób z tą modlitwą Chrystusa, łączymy się również z chrześ
cijanami, którzy na całym świecie, choć podzieleni, jednoczą się z Chrystusem, 
ażeby prosić o wielką łaskę jedności, tak gorąco przez Niego upragnionej, którą 
tylko Jego moc może zrealizować.

Obecny Tydzień Modlitw, dzięki Bogu, stał się dla wielu chrześcijan osiągniętą 
rzeczywistością, okazją, dzięki której, choć podzieleni, razem przyklękają przed 
wspólnym Ojcem, aby prosić za pośrednictwem Chrystusa w jedności Ducha o dar 
zjednoczenia. Fakt, że chrześcijanie modlą się razem w ten sposób, już sam w sobie 
jest łaską i zadatkiem przyszłych łask, zadatkiem nadziei pewnej.

Już od 75 lat trwa owa praktyka wspólnej modlitwy, wywodząca się od założycie
la franciszkanów z „Atonement” i wsparta zachętą papieża. Dzięki ludziom oddanym 
sprawie ekumenizmu, takim jak ksiądz Couturier, idea Tygodnia Modlitw ogromnie 
się rozwinęła i przy współpracy Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan oraz Światowej 
Rady Kościołów osiągnął on dziś zasięg powszechny. Sam ten rozwój jest już oznaką 
ogólnego wzrostu wspólnych poszukiwań jedności, którym zawsze musi towarzyszyć 
wspomagająca je modlitwa.

5. Z pewnością, wymowę posiada również fakt, że Biskup Rzymu podsumowuje 
obecny Tydzień Modlitw w Bazylice, która wraz z przyległym klasztorem jest ośrod
kiem intensywnej modlitwy i różnych inicjatyw ekumenicznych. Tu właśnie, przed 
23 laty, papież Jan XXIII oznajmił kardynałom projekt zwołania Soboru ekumenicz
nego, Soboru, który chciał być również „odnowionym zaproszeniem wiernych do 
wspólnot odłączonych, ażeby i one zechciały towarzyszyć nam w poszukiwaniu 
jedności i łaski, do których tyle dusz wzdycha w różnych miejscach ziemi” (AAS 
51,1959, s. 69). Tu właśnie, niemal 7 lat później, papież Paweł VI, Ojcowie Soboro
wi i obserwatorzy zgromadzili się na kilka dni przed zamknięciem Soboru Watykań
skiego II, ażeby modlić się o jedność. Paweł VI, zwracając się wówczas do obserwa-

718

719



376 Homilie i modlitwy

torów, powiedział: „Rozpoczęliśmy na nowo miłować się” (Przemówienie z 4 grudnia 
1965: AAS 58 [1966], s. 62). Tu właśnie, kilka miesięcy później, ten sam wielki 
Papież przyjął Arcybiskupa Ramseya z Canterbury i z nim modlił się w tym histo
rycznym momencie pierwszego oficjalnego spotkania Biskupa Rzymu i Zwierzchnika 
Wspólnoty anglikańskiej. Wspomnienie tego wydarzenia jest dla mnie szczególnie 
przejmujące dzisiaj, kiedy przygotowuję niedaleką już podróż do Wielkiej Brytanii, 
gdzie udaję się, ażeby utwierdzić braci w biskupstwie oraz synów i córki diecezji 
katolickich tej ziemi; wizyta ta będzie miała również konsekwencje ekumeniczne 
dzięki przewidzianemu spotkaniu z Arcybiskupem Canterbury, dr Ruńcie. Dlatego 
błagam Boga w sposób szczególny o błogosławieństwo w tym momencie, w którym 
po 11 latach pracy Międzynarodowa Komisja Mieszana do spraw Dialogu między 
Kościołem katolickim i Wspólnotą anglikańską przedłożyła poszczególnym władzom 
ważne sprawozdanie.

Jeśli chcemy mieć szczególną cząstkę w modlitwie o jedność, musimy być rów
nież zdolni do przyjęcia szczególnej cząstki w pracy. My także, jak św. Paweł, z tą 
samą nadzieją w moc Bożą musimy nawracać się nieustannie. Już przez nasze na
wracanie się, przez odnowę indywidualną i wspólnotową, służymy sprawie ekumeniz
mu (por. Unitatis redintegratio, 6-7). Chciałbym jednak dodać, że starania o jedność 
przyczyniają się z kolei do naszej własnej odnowy. Istotnie, kiedy we wspólnej 
wierności Ewangelii angażujemy się w prawdziwy dialog z braćmi, jedni i drudzy 
odkrywamy w nim coraz to nowe bodźce do jeszcze większej wierności. Wszyscy 
możemy wziąć do siebie słowa św. Pawła: „Podnoście się wzajemnie na duchu i bu
dujcie jedni drugich” (1 Tes 5, 11).

720 6 . Za przykładem św. Pawła my również powinniśmy włączyć się w misję Koś
cioła, którą jest głoszenie Ewangelii wszystkim stworzeniom, każdemu według jego 
własnego powołania.

Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem, który płynie już z rzeczywistości chrztu. 
Jeden chrzest tedy zobowiązuje wszystkich chrześcijan do współpracy, na ile to 
możliwe, w wypełnianiu tego obowiązku, a zwłaszcza we wspólnym świadczeniu, iż 
Jezus jest Synem Bożym (por. Dz 9, 20). Bóg, autor Prawdy, zechce z pewnością 
dostrzec te wysiłki; i jak obowiązkiem naszym jest dawanie świadectwa sprawie eku
menizmu, tak ekumenizm ze swej strony przekaże skutecznie to samo świadectwo, 
ażeby świat wierzył, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Ojca (por. J 17, 21).

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, oto są wskazania wypływające z uroczys
tości obchodzonej dziś przez nas w tej Bazylice oraz we wspólnej modlitwie tego 
Tygodnia, którego tematem było wezwanie: „Niech wszyscy znajdą swoje mieszkanie 
w Tobie, o Panie”. Poprzez potężne wstawiennictwo wielkiego Apostoła Pawła, cudu 
łaski Zmartwychwstania Pana nad ludzką słabością, mamy nadzieję, więcej, mamy 
pewność, że Bóg nam pozwoli, byśmy byli wierni naszej posłudze Kościołowi Po
wszechnemu i jego jedności, oraz że zechce pobłogosławić w wypełnieniu dzieła, 
które On sam w nas rozpoczął. „Ten, który zapoczątkował w nas dobre dzieło, do
kończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1, 6 ), przez którego Ojciec w jedności 
Ducha odbiera wszelką cześć, teraz i zawsze.
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Chrzest -  fundament jedności.
Homilia w Katedrze Westminster -  28 maja 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 6, s. 8.

„Panie, Ty wszystko wiesz: Ty wiesz, że Cię miłuję!”

Moi Bracia i Siostry!
1. Z głęboką wdzięcznością i miłością dziękuję naszemu Panu i Zbawicielowi 

Jezusowi Chrystusowi za łaskę przebywania wśród was. Dziś, po raz pierwszy w his
torii, Biskup Rzymu stawia stopę na angielskiej ziemi. Jestem głęboko wzruszony na 
samą tę myśl. Ten piękny kraj, niegdyś odległy przyczółek pogańskiego świata, przez 
głoszenie Ewangelii stał się umiłowaną i cenną cząstką Chrystusowej winnicy.

Wasza tradycja zakorzeniona jest w historii cywilizacji chrześcijańskiej. Rola, 
jaką odegrali wasi święci, wasi wielcy mężowie i niewiasty, wasze skarby literatury 
i muzyki, wasze katedry i wasze colleges, wasze bogate dziedzictwo życia parafialne
go -  mówią o tradycji wiary. Tej właśnie, wciąż żywej wierze waszych ojców prag
nę złożyć hołd poprzez tę moją wizytę.

Cieszę się, że mogę koncelebrować tę Eucharystię z moimi braćmi biskupami, 
którzy wraz ze mną są następcami Apostołów i których zadaniem jest uświęcać 
i kierować tą cząstką Kościoła, jaka została powierzona ich pasterskiej pieczy (por. 
Lumen gentium, 19).

2. Zastanówmy się nad duchowym znaczeniem tego momentu.
Chrystus, „Najwyższy Pasterz” (1 P 5, 4), powierzył Piotrowi -  jak słyszeliśmy 

we fragmencie Ewangelii św. Jana -  zadanie utwierdzania braci w wierze i w ich 
pasterskim posługiwaniu: „Paś baranki moje [...] paś owce moje” (J 21, 15-16).

Przychodzę do was, by odpowiedzieć na to polecenie Pana. Przychodzę utwierdzić 
wiarę moich braci biskupów. Przychodzę przypomnieć wszystkim wierzącym, którzy 
dzisiaj dziedziczą wiarę ojców, że w każdej diecezji biskup jest widzialnym znakiem 
i źródłem jedności całego Kościoła. Przychodzę, żeby służyć jedności w miłości -  
w pokornej i realistycznej miłości skruszonego rybaka: „Panie, Ty wiesz wszystko, 
Ty wiesz, że Cię miłuję”.

Od wieków chrześcijanie często przybywali do tego miasta, w którym Apostoło
wie Piotr i Paweł ponieśli śmierć, ażeby dać świadectwo swej wierze, i gdzie zostali 
pochowani. Jednak przez cztery stulecia napływ angielskich pielgrzymów do Grobów 
Apostolskich uległ dużemu ograniczeniu. Rzym i wasz kraj oddzieliły się od siebie. 
Teraz Biskup Rzymu przybywa do was. Przybywam rzeczywiście w służbie jedności 
w miłości, przybywam również jako przyjaciel i jestem wam głęboko wdzięczny za 
zgotowane mi przyjęcie.

721

722
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Zawsze podziwiałem wasze umiłowanie wolności, waszą wspaniałomyślną gościn
ność wobec innych ludów znajdujących się w trudnościach. Jako syn Polski posiadam 
najgłębsze i najbardziej osobiste racje, by wyrazić ten podziw i podziękowanie.

3. Ogarnięty takimi uczuciami, jestem szczególnie szczęśliwy, iż mogę uczynić 
to, co czynił Piotr w pierwotnym Kościele. Udzielę tu dzisiaj rano Chrztu i wraz 
z wami zastanowię się nad jego znaczeniem.

W sposób tajemniczy, lecz rzeczywisty, powtórzy się i na nowo uobecni w tym 
świętym miejscu ten moment z życia pierwotnego Kościoła, gdy -  jak czytaliśmy 
w Dziejach Apostolskich -  „Piotr stanął razem z Jedenastoma i przemówił do nich 
donośnym głosem” (Dz 2, 14) o potrzebie przyjęcia Chrztu i daru Ducha Świętego. 
W rezultacie wielu „przyjęło jego słowo” i zostało ochrzczonych, przyłączając się 
do rodziny Boga Żywego.

4. Poprzez Chrzest jesteśmy wcieleni w Chrystusa, przyjmujemy Jego obietnice 
i Jego przykazania.

Znaczenie Chrztu ukazuje symbolika sakramentalnego rytu. Obmywająca nas woda 
mówi o odkupieńczej mocy cierpień Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, 
oczyszczającej z grzechu, uwalniającej z królestwa ciemności i wprowadzającej do 
królestwa światła i miłości. Poprzez Chrzest jesteśmy rzeczywiście zanurzeni 
w śmierć Chrystusa, by -  jak mówi św. Paweł -  wraz z nim powstać w Jego Zmar
twychwstaniu (por. Rz 6 , 3-5). Namaszczenie naszej głowy olejem oznacza, iż jesteś
my umocnieni mocą Chrystusa i stajemy się żywymi świątyniami Ducha Świętego.

Znajdujemy się w przededniu Zielonych Świąt, uroczystości Ducha Świętego, 
który zstępuje na nas w Chrzcie. Jeden z najpiękniejszych fragmentów liturgii Pięć
dziesiątnicy został napisany przez Anglika, Stephena Langtona, arcybiskupa Canter
bury. W sześciu krótkich i znakomitych wersach przyzywa on Ducha Świętego, by 
w nas działał:

„Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wiej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane”.

Większość chorób naszych czasów, czy też jakiejkolwiek innej epoki, można 
sprowadzić do tej modlitwy. Zawiera ona bezgraniczną ufność w moc Ducha Święte
go, którego wzywa.

5. Poprzez Chrzest jesteśmy wcieleni w Kościół. Szafarz sakramentu, nasi rodzice 
i chrzestni znaczą nas znakiem Krzyża, dumnym godłem Chrystusa, by zaświadczyć, 
że całe zgromadzenie wiernych, cała wspólnota Chrystusa podtrzymuje nas w nowym 
życiu wiary i posłuszeństwa, które wypływa z naszego Chrztu, z naszych nowych 
narodzin w Chrystusie. Poprzez Chrzest jesteśmy włączeni do wspólnoty wiary. Staje
my się cząstką pielgrzymującego Ludu Bożego, który w każdym czasie i miejscu 
wędruje w nadziei ku wypełnieniu „obietnicy”. Naszym zadaniem jest zająć w sposób 
odpowiedzialny i pełen miłości nasze miejsce obok tych, którzy od początku „trwali 
w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2, 42).
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6 . Chrzest tworzy sakramentalną więź jedności, łączącą wszystkich, którzy zostali 726 
w nim odrodzeni. Jednak Chrzest sam w sobie jest tylko początkiem i punktem wyj
ścia, gdyż jest całkowicie nastawiony na pełnię życia w Chrystusie (por. Unitatis 
redintegratio, 22). Chrzest jest fundamentem jedności, którą wszyscy chrześcijanie 
posiadają w Chrystusie, jedności, którą musimy udoskonalać. Kiedy w sposób jasny 
ukazujemy przywilej i obowiązek chrześcijanina, wstydzimy się, iż nie wszyscy 
byliśmy zdolni zachować w pełni jedność wiary i miłości, jakiej Chrystus pragnął
dla swego Kościoła.

My ochrzczeni musimy współpracować z sobą jako bracia i siostry w Chrystusie.
Świat potrzebuje Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii -  Dobrej Nowiny, że Bóg nas 
kocha, że Syn Boży narodził się, został ukrzyżowany i umarł dla naszego zbawienia, 
że zmartwychwstał i że my powstaliśmy z martwych wraz z nim i że w Chrzcie 
naznaczył nas pieczęcią Ducha po raz pierwszy, gromadząc we wspólnotę miłości 
i świadectwa dawanego Jego prawdzie.

Oto moje myśli w tym momencie, gdy gromadzimy się, ażeby sprawować sakra
ment Chrztu w tym historycznym miejscu. Ta wspaniała świątynia, w której się spo
tykamy, jest symbolem wiary i energii katolickiej wspólnoty angielskiej we współ
czesnych czasach. Jej architektura jest nietypowa dla tego kraju: przywodzi na pa
mięć inne części chrześcijańskiego świata, przypomina nam o naszej powszechności.
Jutro zostanę przyjęty w dużo starszej katedrze Canterbury, gdzie św. Augustyn, 
posłany przez mego poprzednika św. Grzegorza, pierwszy zbudował mały kościół, 
którego fundamenty zachowały się. Tam wszystko mówi o dawnych wspólnych trady
cjach, które gotowi jesteśmy razem umacniać w czasach współczesnych. I ja  pragnę 
mówić w tym duchu, by wyrazić ból z powodu trwającego od dawna rozłamu wśród 
chrześcijan; by z radością słuchać modlitwy i polecenia naszego Pana, żebyśmy sta
nowili jedno; by dziękować Mu za to natchnienie Ducha Świętego, które napełniło 
nas pragnieniem odłożenia na bok wszystkiego, co dzieli, i dążenia do wspólnego da
wania świadectwa naszemu Panu i Zbawicielowi. Jest moim głębokim pragnieniem, 
gorącą nadzieją i modlitwą, aby moja wizyta mogła służyć sprawie jedności chrześ
cijan.

7. Pragnąłbym wspomnieć o innym aspekcie Chrztu, który może jest powszechnie 727 
najbardziej znany.

Na Chrzcie otrzymujemy imię -  chrześcijańskie imię. Według tradycji Kościoła 
jest to imię świętego, imię jednego spośród odważnych naśladowców Chrystusa -  
apostoła, męczennika, założyciela zakonu, jak na przykład św. Benedykt, którego 
mnisi założyli pobliskie Opactwo Westminsterskie, gdzie są koronowani wasi władcy. 
Przyjmowanie takich imion na nowo przypomina nam, że jesteśmy włączeni do 
Wspólnoty Świętych, a jednocześnie daje wielkie wzory chrześcijan, którzy żyli 
przed nami. Londyn jest szczególnie dumny z dwóch wspaniałych świętych, mężów 
wielkich także w oczach świata, którzy dali swój wkład w wasze dziedzictwo naro
dowe: John Fisher i Thomas More.

John Fisher -  uczony z Cambridge w epoce Renesansu, został biskupem Roches
ter. Jest przykładem dla wszystkich biskupów przez swą lojalność wobec wiary 
i całkowite oddanie się ludowi swej diecezji, zwłaszcza ubogim i chorym. Thomas
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More był wzorem człowieka świeckiego, żyjącego pełnią Ewangelii. Był wspaniałym 
uczonym i chlubą swego zawodu, kochającym mężem i ojcem, pokorny w okresach 
powodzenia, odważny wśród przeciwności, obdarzony poczuciem humoru, pobożny.

Obaj służyli Bogu i swojemu krajowi -  biskup i człowiek świecki. Obaj ponieśli 
śmierć, padając ofiarą smutnej epoki. Dzisiaj wszyscy mamy łaskę głoszenia ich 
wielkości i dziękowania Bogu za to, że takich ludzi dał Anglii.

W tej Anglii pięknych i szlachetnych postaci nikt nie weźmie za złe wspólnocie 
katolickiej, iż jest dumna ze swej historii. Przypomnę jeszcze jedno imię chrześcijań
skie, wprawdzie mniej znane, ale zasługujące na szacunek. Biskup Richard Challoner 
przewodził katolikom w tej właśnie dzielnicy Londynu w osiemnastym wieku, 
w okresie, który wydawał się być dla nich najbardziej nieszczęśliwy. Była ich 
garstka. Wydawało się, że mają niewielkie szanse przetrwania. A jednak biskup 
Challoner mówił z odwagą o lepszej przyszłości dla swego ludu. Dzisiaj, po dwu 
wiekach, mam przywilej stanąć tutaj i przemawiać do was nie w duchu triumfalizmu, 
lecz jako przyjaciel, wdzięczny za życzliwe przyjęcie i przepełniony miłością do was 
wszystkich.

Odwaga biskupa Challoner może nam wszystkim przypomnieć, gdzie znajdują się 
źródła odwagi, skąd pochodzi ufność w odnowę. To właśnie poprzez wodę i Ducha 
Świętego rodzi się Nowy Lud, niezależnie od panujących w danym czasie ciemności.

728 8 . Jak przypomina nam czytanie z proroka Ezechiela, to sam Pan jest prawdzi
wym pasterzem tego Nowego Ludu. On sam pasie swoją owczarnię. Wskazuje jej 
miejsce odpoczynku: „Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody... tak ja  doko
nam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły 
w dni ciemne i mroczne [...] Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, 
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię” (Ez 34, 12-16).

Niech ci wszyscy, którzy dzisiaj będą odnawiać przyrzeczenia Chrztu, oraz ci, 
którzy dziś będą ochrzczeni, wołają zanosząc prośbę do Ojca niebieskiego przez 
Jezusa Chrystusa, Syna Jego a naszego Pana:

„Posłuchaj, Pasterzu Izraela...
0  Panie, przyjdź nam na pomoc.
Powróć, o Boże Zastępów!
Wejrzyj z nieba, zobacz
1 nawiedź tę winorośl.
I chroń tę, którą zasadziła Twa prawica”.

Nie odstąpimy już więcej od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali 
Twojego imienia” (Ps 80, 1-2. 14-15. 18).

Drodzy Bracia i Siostry. Sprawując Tajemnicę wiary nie możemy zapomnieć
o trwającym zbrojnym konflikcie. Bracia w Chrystusie prowadzą z sobą wojnę, która 
zagraża światowemu pokojowi. W naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach po 
obydwu stronach. Módlmy się za zabitych, aby odpoczywali w Chrystusie, za ran
nych i za wszystkie rodziny dotknięte wojną. Proszę was, abyście się łączyli w każ
dym momencie mojej pasterskiej wizyty, modląc się o pokojowe rozwiązanie konflik
tu, błagając Boga pokoju, aby poruszył ludzkie serca i skłonił je do niestosowania
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śmiercionośnych broni, do wejścia na drogę braterskiego dialogu. Całym sercem 
zwracamy się do Jezusa, Księcia Pokoju.

Nowy etap wspólnej pielgrzymki ku jedności. 
Nabożeństwo ekumeniczne w Katedrze Canterbury

29 maja 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 6, s. 11.

1. Teksty, które przed chwilą odczytaliśmy, arcybiskup Ruńcie i ja, pochodziły 729 
z Ewangelii według Jana i zawierały słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa wypowie
dziane w wigilię Jego Męki. Podczas wieczerzy ze swymi uczniami Jezus modlił się:
„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 
stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

Te słowa są uwydatnione w sposób szczególny przez Tajemnicę Paschalną nasze
go Zbawiciela, przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Chociaż wypowiedzia
ne raz tylko, trwają przez wszystkie pokolenia. Chrystus modli się nieustannie o jed
ność swego Kościoła, ponieważ miłuje go tą samą miłością, którą umiłował aposto
łów i uczniów, będących przy Nim podczas ostatniej wieczerzy. „Nie tylko za nimi 
proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowom będą wierzyć we Mnie” (J 17, 20). 
Chrystus objawia Bożą perspektywę, w której obecni są Ojciec, Syn i Duch Święty. 
Obecna jest także najgłębsza tajemnica Kościoła: jedność w miłości, która istnieje 
między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, przenika serca ludu, wybranego przez 
Boga jako Jego własność i jest źródłem jedności tego ludu.

Słowa Chrystusa mają szczególną wymowę dzisiaj, w tej czcigodnej Katedrze, 
która przypomina postać wielkiego misjonarza św. Augustyna, posłanego tu przez 
Papieża Grzegorza Wielkiego, aby poprzez jego słowa synowie i córki Anglii mogli 
uwierzyć w Chrystusa.

Drodzy Bracia, my wszyscy staliśmy się szczególnie wrażliwi na te słowa mo
dlitwy kapłańskiej Chrystusa. Kościół naszego czasu jest Kościołem, który w sposób 
szczególny uczestniczy w modlitwie Chrystusa o jedność i który poszukuje dróg do 
jedności, posłuszny Duchowi, który przemawia słowami Pana. Pragniemy być po
słuszni, zwłaszcza dzisiaj, w tym historycznym dniu, którego oczekiwały wieki i po
kolenia. Pragniemy być posłuszni Temu, którego Chrystus nazywa Duchem Prawdy.

2. W uroczystość Pięćdziesiątnicy ubiegłego roku katolicy i anglikanie dołączyli 730 
się do prawosławnych i protestantów, zarówno w Rzymie, jak i w Konstantynopolu, 
obchodząc rocznicę pierwszego Soboru Konstantynopolitańskiego wyznaniem wspól
nej wiary w Ducha Świętego, Pana i Dawcę życia. I w tym roku zgromadziliśmy się
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w wigilię tego wielkiego święta Pięćdziesiątnicy na modlitwie, ażeby błagać naszego 
niebieskiego Ojca o ponowne zesłanie Ducha Świętego, Ducha Chrystusa na Kościół. 
Albowiem, według słów Credo owego Soboru, ten właśnie Kościół uznajemy za 
dzieło par excellence Ducha Świętego, kiedy mówimy: „wierzę w jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół”.

Fragmenty dzisiejszej Ewangelii zwróciły uwagę szczególnie na dwa aspekty daru 
Ducha Świętego, którego Jezus wezwał na swoich uczniów: On jest Duchem Prawdy 
i Duchem jedności. Pierwszego dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na tę małą 
grupę uczniów, aby utwierdzić ich w prawdzie o Bożym zbawieniu świata poprzez 
śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna i zjednoczyć ich w jedno Ciało Chrystusa, któ
rym jest Kościół. Tak więc wiemy, że gdy modlimy się o to, „aby wszyscy stanowili 
jedno”, jak Jezus i Jego Ojciec stanowią jedno, to właśnie dlatego, by „świat uwie
rzył” i przez tę wiarę był zbawiony (por. J 17, 21). Bowiem wiara nasza nie może 
być inna niż wiara Pięćdziesiątnicy, niż wiara, w której Apostołów utwierdził Duch 
Prawdy. Wierzymy, że Zmartwychwstały Pan ma władzę zbawienia nas od grzechu 
i od mocy ciemności. Wierzymy także, że jesteśmy wezwani do tego, aby „stać się 
jednym ciałem, jednym duchem w Chrystusie” (III Modlitwa Eucharystyczna).

3. Za chwilę razem odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Zamierzamy doko
nać tego obrzędu, który jest wspólny nam, katolikom i anglikanom, jako wyraźne 
świadectwo jedynego sakramentu Chrztu, przez który zostaliśmy włączeni w Chrystu
sa. Jednocześnie z pokorą uświadamiamy sobie, że wiara Kościoła, do której się 
odwołujemy, nie jest wolna od skaz podziału. Razem ponowimy nasze wyrzeczenie 
się grzechu, aby ukazać, że wierzymy, iż Jezus Chrystus pokonał potężne władanie 
Szatana nad „światem” (por. J 14, 17). Na nowo wyznamy nasze pragnienie odwró
cenia się od wszystkiego zła i zwrócenia się ku Bogu, który jest sprawcą wszelkiego 
dobra i źródłem wszelkiej świętości. Wyznając ponownie naszą wiarę w Trójjedynego 
Boga -  Ojca, Syna i Ducha Świętego -  odnajdujemy wielką nadzieję w obietnicy 
Jezusa: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14, 
26). Obietnica Chrystusa każe nam ufać w moc tego samego Ducha Świętego, w moc 
przezwyciężenia podziałów, do jakich doszło w Kościele w ciągu wieków od pierw
szej Pięćdziesiątnicy. W ten sposób odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych stanie się 
zobowiązaniem uczynienia wszystkiego, co jest w naszej mocy, aby współpracować 
z łaską Ducha Świętego, który jeden może doprowadzić nas do dnia, w którym 
wspólnie wyznamy pełnię naszej wiary.

4. Możemy z ufnością przedstawiać dzisiaj Duchowi Świętemu naszą modlitwę
o jedność, ponieważ według obietnicy Chrystusa, Duch Pocieszyciel będzie z nami 
zawsze (por. J 14, 16). To właśnie z ufnością i odwagą arcybiskup Fisher postanowił 
złożyć wizytę Papieżowi Janowi XXIII podczas II Soboru Watykańskiego, a arcybis
kupi Ramsey i Coggan przybyli z wizytą do Papieża Pawła VI. Z nie mniejszą 
ufnością odpowiedziałem na zachętę Ducha Świętego, aby być dzisiaj z wami w Can
terbury.

5. Drodzy Bracia i Siostry Wspólnoty anglikańskiej, „których kocham i za który
mi tęsknię” (Flp 4, 1). Jakże się cieszę, że mogę dzisiaj mówić bezpośrednio do was
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w tej wielkiej katedrze! Sama ta budowla jest wymownym świadkiem długich lat 
naszego wspólnego dziedzictwa oraz smutnych lat podziału, jaki potem nastąpił. Pod 
tym dachem św. Tomasz Becket poniósł męczeńską śmierć. Tutaj także wspominamy 
Augustyna, Dunstana i Anzelma oraz tych wszystkich mnichów, którzy pieczołowicie 
pełnili służbę w tym kościele. Wielkie wydarzenia historii zbawienia przedstawione 
są na starożytnych witrażach, które widzimy nad nami. Oddaliśmy tu cześć manu
skryptowi Ewangelii, przysłanemu z Rzymu do Canterbury tysiąc trzysta lat temu. 
Pamiętając o podnoszącym na duchu świadectwie tylu ludzi, którzy wyznawali swoją 
wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez wieki, często za cenę życia składając ofiarę, której 
nawet dzisiaj żąda się od wielu, o czym przypomina nam nowa kaplica, którą nawie
dzimy -  apeluję w tym świętym miejscu do was, do wszystkich moich braci chrześ
cijan, a zwłaszcza do członków Kościoła anglikańskiego i do członków Wspólnoty 
anglikańskiej całego świata, byście przyjęli zobowiązanie, które arcybiskup Ruńcie 
i ja podejmujemy dzisiaj wobec was na nowo. Zobowiązanie to polega na modlitwie 
i pracy dla pojednania i jedności kościelnej, zgodnie z myślą i pragnieniem naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

6 . Oto po raz pierwszy Papież składa wizytę w Canterbury. Przybywam do was 734 
w miłości -  w miłości Piotra, któremu Pan powiedział: „Ja prosiłem za tobą, żeby
nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci” (Łk 22, 32). 
Przybywam także w miłości Grzegorza, który posłał św. Augustyna do tego miejsca, 
aby otoczyć owczarnię Pańską pasterską opieką (por. 1 P 5, 2). Jak powinien czynić 
każdy szafarz Ewangelii, i ja  powtarzam dzisiaj słowa Mistrza: „Otóż ja jestem 
pośród was jak ten, kto służy” (Łk 22, 27). Przynoszę wam, umiłowani Bracia i Sio
stry Wspólnoty anglikańskiej, nadzieje i pragnienia, modlitwy i dobrą wolę wszyst
kich, którzy są zjednoczeni z Kościołem Rzymu, o którym od najdawniejszych cza
sów mówi się, że „przewodniczy w miłości” (Ignatius, Ad Rom., Proem.).

7. Za chwilę arcybiskup Ruńcie podpisze wraz ze mną Wspólną Deklarację, 735 
w której uznajemy osiągnięte już postępy na drodze ku jedności oraz przedstawiamy 
podjęty przez nas program i żywione przez nas nadzieje odnoszące się do następnej
fazy naszej wspólnej pielgrzymki. Nadzieje te jednak i plany na nic się nie przyda
dzą, jeżeli te zabiegi o jedność nie będą zakorzenione w naszym zjednoczeniu z Bo
giem, Jezus bowiem powiedział: „W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu 
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten 
Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a rów
nież Ja będę go miłował i objawię mu siebie” (J 14, 20-21). Ta miłość Pana jest na 
nas wylana w osobie Ducha Świętego, Ducha prawdy i jedności. Otwórzmy się na 
Jego potężną miłość, modląc się, by żyjąc prawdziwie w miłości sprawić, że wszyst
ko będzie zmierzało ku temu, który jest Głową -  ku Chrystusowi. Oby dialog, który 
rozpoczęliśmy, doprowadził nas do dnia pełnego przywrócenia jedności w wierze 
i miłości.

8 . W wigilię swej męki Jezus powiedział uczniom: „Jeżeli Mnie miłujecie, będzie- 736 
cie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). Czuliśmy się zobowiązani do tego,
by zgromadzić się dzisiaj w posłuszeństwie temu wielkiemu przykazaniu: przykazaniu 
miłości. Pragniemy podjąć je w całości, żyć nim całkowicie oraz realizować jego
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moc zgodnie ze słowami Mistrza: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 
da wam, aby z wami był na zawsze -  Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie 
może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was prze
bywa i u was będzie” (J 14, 16-17).

Miłość wzrasta za pomocą prawdy, prawda zaś przybliża się ku człowiekowi za 
pomocą miłości. Świadomy tego, zanoszę do Pana tę modlitwę:

O Chryste, niech to wszystko, co składało się na dzisiejsze spotkanie, będzie 
zrodzone z Ducha prawdy i stanie się płodne poprzez miłość.

Oto przed nami przeszłość i przyszłość!
Oto przed nami pragnienie tylu serc!
Ty, który jesteś Panem historii i Panem ludzkich serc, bądź z nami! Jezu Chryste, 

Wieczny Synu Boga, bądź z nami!

Zycie ofiarowane za jedność.
Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Beatyfikacja Marii Gabrielli Sagheddu 
Bazylika św. Pawła za Murami, 25 stycznia 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 2, s. 21.

737 l. Liturgiczny obchód nawrócenia Szawła z Tarsu pozwala nam na nowo przeżyć
dramatyczny moment jego osobistego spotkania z Chrystusem Panem, gdy ów zapalo
ny uczeń Gamaliela, „gorliwy w służbie Bożej” (Dz 22, 3), na drodze do Damaszku 
porażony głosem będącym bez wątpienia głosem tego Jezusa, którego on nie znając 
prześladował, otworzył się natychmiast na słuchanie Jego słowa. W tym momencie, 
w którym z uległością przyjmował bolesny wyrzut Boskiego Mistrza, został ustano
wiony „narzędziem wybranym, by zanieść imię Pana do narodów i królów, i do 
synów Izraela” (por. Dz 9, 15), jako Jego „świadek wobec wszystkich ludzi” (por. 
Dz 22, 15).

Elementem centralnym całego tego wydarzenia jest fakt nawrócenia. Przeznaczony 
do ewangelizowania narodów, „aby przeszły z ciemności do światła i spod władzy 
szatana do Boga i otrzymały odpuszczenie grzechów” (por. Dz 26, 18), Szaweł jest 
powołany przez Chrystusa przede wszystkim do dokonania całkowitego nawrócenia 
samego siebie.

Istotnie, Chrystus -  ukazujący się mu jako „światło jaśniejsze od słońca” (Dz 26, 
13) -  zwraca się do jego wnętrza, woła doń po imieniu w bardzo osobistych sło
wach, które nie pozostawiają miejsca na dwuznaczności czy niedomówienia: „Szawle,
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Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi... 
podnieś się i stań na nogi” (Dz 26, 14, 16).

I tak Szaweł, który dał się strącić z siodła Chrystusowi i pozostał olśniony nie
oczekiwanym Jego doświadczeniem, rozpoczyna uciążliwą drogę nawrócenia, która 
trwać będzie aż do końca życia, poczynając z niezwykłą pokorą od owego „co mam 
czynić Panie”? i ulegle daje się prowadzić za rękę.aż do Ananiasza, przez którego 
posługę prorocką będzie mu dane poznać plan Boży.

2. Plan ten streszcza się w słowach Boga: „Pokaż mu, jak wiele będzie musiał 
wycierpieć dla mego imienia” (Dz 9, 16). Tym krótkim stwierdzeniem, niby błysk 
światła w nocy, Chrystus uniósł na moment zasłonę odkrywającą przyszłość Aposto
ła, pozwalając dostrzec uprzywilejowane powołanie do uczestniczenia w sposób 
szczególnie intensywny w tajemnicy Męki i Krzyża. Będzie to uczestnictwo tak pełne 
i żywotne wewnątrz Mistycznego Ciała, którego członkiem stał się dzięki Bożemu 
miłosierdziu, że Paweł będzie mógł napisać do Kolosan: „teraz raduję się w cierpie
niach za was i ze swej strony dopełniam w moim ciele braki udręk Chrystusa dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Od tego momentu dawny prześ
ladowca stanie się w szczególny sposób głosicielem Chrystusa ukrzyżowanego, 
„głupstwa” krzyża, tajemnicy grzechu i odkupienia we Krwi Chrystusa, Jego śmierci 
i zmartwychwstania, aż do tego stopnia, iż będzie mógł powiedzieć: „razem z Chrys
tusem zostałem ukrzyżowany. Teraz już nie ja  żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2, 20).

W epizodzie nawrócenia Szawła jest jeszcze jeden element, który trzeba podkre
ślić: jest tam mowa o modlitwie, fundamencie i podstawie każdego przygotowania 
i działalności apostolskiej. By Ananiasz mógł rozpoznać konwertytę Szawła, Pan daje 
mu nieomylny znak rozpoznawczy: Ananiasz znajdzie go na modlitwie. „Szukaj 
w domu Judy Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli” (Dz 9, 11).

3. Z radością możemy stwierdzić, że właśnie te trzy elementy wynikające z opo
wiadania Dziejów Apostolskich: nawrócenie, krzyż i modlitwa -  są też zasadniczymi 
elementami, na których opiera się ruch na rzecz zjednoczenia chrześcijan. Zamykając 
tutaj, nad grobem Apostoła Narodów, tydzień modlitw tym nabożeństwem, jednoczą
cym nas głębokimi węzłami miłości wokół Chrystusa Zbawiciela, do tych właśnie 
elementów musimy się odwołać. Mówiąc to jestem pewny, że wyrażam uczucia braci 
z innych Kościołów, którzy zechcieli wziąć udział w tym nabożeństwie. Do każdego 
z nich kieruję moje najserdeczniejsze pozdrowienie.

W tej atmosferze ekumenicznej miłości mieści się krótka, lecz jakże bogata histo
ria błogosławionej Marii Gabrielli od Jedności, którą świadomie chciałem wynieść 
na ołtarze właśnie teraz i właśnie w tej świątyni. Jej historia, najpierw przez powoła
nie do zakonu trapistek, a potem poprzez ofiarę z życia na rzecz jedności chrześci
jan, sprowadza się do tych trzech istotnych wartości: nawrócenia, wyniszczenia dla 
braci i modlitwy.

Nie mogło być inaczej. Potwierdza to Sobór Watykański II, który właśnie w tej 
bazylice i w tym samym czasie został zapowiedziany przez mojego czcigodnego 
poprzednika Jana XXIII. Właśnie Sobór mówi o ekumenizmie tymi dokładnie słowa
mi: „Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany. Bo z nowości
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ducha przecież, z zaparcia się samego siebie i z nieskrępowanego wylania miłości 
rodzą się i dojrzewają pragnienia jedności. Musimy więc wypraszać u Ducha Święte
go łaskę prawdziwego umartwienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha brater
skiej wspaniałomyślności w stosunku do drugich. | | | |  To nawrócenie serca i świętość 
życia, łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan, należy 
uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego; a słusznie można je zwać ekumeniz
mem duchowym” (Dekret o ekumenizmie II, 7. 8 ).

Zresztą cały rozdział 17 Ewangelii św. Jana -  kartki w małej ewangelii, której 
używała siostra Maria Gabriella, zawierające ten właśnie rozdział, są pożółkłe od 
codziennego użytku -  nie jest niczym innym, aniżeli porywającą modlitwą kapłań
skiego Serca Chrystusa o nawrócenie serc tych, którzy w Niego uwierzą, zanoszoną 
w nieuchronnej perspektywie Krzyża.

4. Chcę uwydatnić i ukazać zwłaszcza młodym; tak zapalonym do współzawod
nictwa i sportu, że młoda siostra trapistka, do której dzisiaj po raz pierwszy odnosi
my tytuł „Błogosławiona”, umiała czynić swoimi słowa zachęty skierowane przez 
Apostoła do wiernych w Koryncie (por. 1 Kor 9, 24): „tak biegnijcie na stadionie, 
byście otrzymali nagrodę”. Zdołała ona bowiem w ciągu kilku zaledwie lat zgroma
dzić -  na stadionie świętości -  całą serię pierwszych miejsc, czego mogą jej poza
zdrościć najwięksi mistrzowie. Jest bowiem historycznie pierwszą błogosławioną, 
która wyszła z szeregów Młodzieży Żeńskiej Akcji Katolickiej; pierwszą błogosła
wioną spośród młodzieży żeńskiej z Sardynii; pierwszą błogosławioną spośród zakon
nic i zakonników zakonu Trapistów oraz pierwszą błogosławioną wśród działających 
w służbie jedności. Cztery pierwsze miejsca będące owocem ćwiczeń w owej „szkole 
Bożej służby” założonej przez wielkiego Patriarchę, św. Benedykta, która, jak widać, 
jest aktualna jeszcze dzisiaj, po piętnastu wiekach, skoro zdołała wzbudzić takie 
przykłady cnoty w tym, kto potrafił je zebrać i wdrożyć w czyn „z mądrością miłoś
ci”. Właśnie tej wierności w słuchaniu zawdzięcza młoda Maria Sagheddu -  z natury 
uparta i zawzięta, jak to opisują świadkowie i sama jej święta mama, że zdołała 
zrealizować owo „nawrócenie serca”, którego św. Benedykt wymaga od swoich 
synów. Nawrócenie serca, będące prawdziwym i podstawowym źródłem jedności. Od 
chwili, gdy uparta i porywcza dziewczyna, wszedłszy w kontakt z krzyżem Chrystusa 
poprzez śmierć ukochanej siostry, zdecydowała poddać się Jemu, poddając się pokor
nie i ulegle kierownictwu jednego z ojców duchownych i angażując się w życie 
parafii poprzez przynależność do Młodzieży Żeńskiej Akcji Katolickiej, poświęcając 
się katechizacji najmłodszych, posłudze ludziom starym, spędzając godziny na mo
dlitwie -  wówczas rozpoczęło się owo „nawrócenie”, które będzie się dokonywało 
dzień po dniu, aż do przyjęcia powołania zakonnego i pozostawienia -  w wieku 
zaledwie 21 lat -  drogich osób i ukochanej Sardynii, by stawić się, gotowa na głos 
Boskiego Oblubieńca, u furty klasztoru trapistek.

5. Właśnie to jej nawrócenie do Boga, ta potrzeba jedności w miłości stanowi 
przesłankę i żyzny grunt, na który za sprawą Boga spłynęło w odpowiedniej chwili 
powołanie do stania się całkowitym darem dla braci.

Ofiarowanie życia za jedność, do czego natchnął ją  Pan w roku 1938 podczas 
tygodnia modlitw w tej samej co obecnie intencji -  a więc 45 lat temu -  i ukazał
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ją  jako porywające całopalenie miłości, nie jest początkiem, lecz uwieńczeniem 
duchowego biegu młodej atletki. Ze zjednoczenia z Głosem Boga wypłynęło porusze
nie Ducha Świętego, wzywające do otwarcia się na braci.

Odkrycie wymiaru wertykalnego, Bożego Absolutu, nadaje sens otwarciu się 
horyzontalnemu na potrzeby świata i staje się naglącą potrzebą tego otwarcia. W tym 
pierwszym znajduje się wezwanie, cenne dziś bardziej niż kiedykolwiek, idące wbrew 
łatwej pokusie horyzontalizmu chrześcijańskiego, który pomija poszukiwanie wymiaru 
wertykalnego; wbrew psychologizmowi lekceważącemu tajemniczą obecność i nie
przewidywalne działanie łaski, a także wbrew pokusom aktywizmu, prowadzącego 
do zamknięcia się na poziomie i w wymiarach czysto ziemskich i w braterstwie 
pozbawionym oświecenia wspólnym Boskim ojcostwem.

Właśnie dzięki temu heroiczny gest siostry Marii Gabrielli urasta do wielkiego 
wydarzenia kościelnego. Ponieważ rodzi się on ze wzniosłego nawrócenia do Ojca, 
to otwarcie na braci utożsamia z Chrystusem ukrzyżowanym oraz osiąga wartość 
historyczną i nabiera znaczenia ekumenicznego.

To wszystko prowadzi nas nie tylko do podziwu i czci, lecz także do naśladowa
nia, do pogłębiania, do cierpienia, a przede wszystkim do modlitwy, aby coraz moc
niej zakorzeniać w Chrystusie drogę naszego nawrócenia.

Tak to Błogosławiona Maria Gabriella Sagheddu, której imię w sposób ujmujący 
łączy imiona zwiastującego Anioła z imieniem zasłuchanej Dziewicy, staje się zna
kiem czasów i wzorem owego „ekumenizmu duchowego”, do którego odwoływał się 
Sobór. Dodaje nam odwagi, byśmy patrzyli z optymizmem -  ponad nieuniknione 
trudności, naturalne dla naszego ludzkiego bytowania M w cudowne perspektywy 
jedności kościelnej, której postęp jest związany z coraz głębszym pragnieniem nawra
cania się do Chrystusa, by w ten sposób Jego gorące pragnienie Ut omnes unum sint 
było wcielane w życie i przynosiło owoce.

Tak, o Panie, niech prędko dojdzie do tego, że wszyscy będą stanowić jedno. 
Prosi cię o to razem z nami nowa Błogosławiona, która w płomieniu Twego Boskie
go pragnienia złożyła w radosnej ofierze swoje młode życie.
Omnes... unum, Amen!
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Prawdziwy ekumenizm.
Liturgia Słowa w Belize podczas podróży Jana Pawła II

do Ameryki Środkowej -  9 marca 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 4, s. 26.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
1. Jest dla mnie wielką radością, że kończąc moją apostolską podróż po krajach 

Ameryki Środkowej, zanim udam się na Haiti, mogę spędzić jakiś czas z wami 
w Belize. Cieszę się, że moja wizyta przypada w dniu posiadającym dla was wyjąt
kowe znaczenie.

Jest moim przywilejem, ale też obowiązkiem, jako Następcy Apostoła Piotra 
i jako Pasterza Kościoła powszechnego, „użyczać nieco daru duchowego dla waszego 
umocnienia, to jest abyśmy się wzajemnie pokrzepili wspólną wiarą -  waszą i moją” 
(Rz 1, 11-12). Jest to istotnie godzina wiary dla nas wszystkich. Pozdrawiając władze 
waszego kraju, pragnę powiedzieć, że czuję się bliski wam wszystkim. Obejmuję 
w miłości Chrystusa młodych i starych, chrześcijańskie rodziny i wszystkich tych, 
którzy pracują, cierpią i modlą się o przyjście Królestwa Bożego na ziemi. Do moich 
braci biskupów i kapłanów, do wszystkich zakonników kieruję wyrazy szczególnej 
wdzięczności za ich współpracę w dziele głoszenia Ewangelii.

Drodzy wierni z Belize, naprawdę wielką radość sprawia mi nie tylko fakt, że 
jestem tu dzisiaj z wami, ale i to, że mogę w waszym wspaniałym kraju sprawować 
wieczną ofiarę, którą Chrystus złożył na Krzyżu swojemu Niebieskiemu Ojcu. Pro
sząc o łaskę Bożą i błogosławieństwo Pana dla każdego z was, wzywam was równo
cześnie, abyście wniknęli w tę wielką tajemnicę, którą będziemy za chwilę sprawo
wać oraz abyście dzięki dzisiejszej liturgii zrozumieli, że Jezus Chrystus wzywa 
każdego z was do głębokiej jedności z Nim, tak aby nikt z tych, których wezwał, nie 
zginął. Wezwanie skierowane do chrześcijanina jest wezwaniem do nieustającego 
zaangażowania dla Chrystusa, a odnawiamy je ilekroć dzielimy się Jego Ciałem 
i Krwią. A jest to sprawowanie Najświętszej Eucharystii. Złączmy się więc z Panem 
Jezusem w modlitwie o to, aby Mistyczna Oblubienica Chrystusa -  Kościół na ziemi 
Belize, był zawsze świadomy tego wezwania do ścisłej i żywotnej z Nim jedności 
oraz faktu, że może skutecznie przyczynić się do budowy waszego młodego narodu, 
aby -  jak mówią słowa waszego hymnu narodowego -  mógł on być rzeczywiście 
krajem ludzi wolnych wolnością dzieci Bożych.

2. Słyszeliście, być może, że podczas mojej obecnej podróży, w różnych miej
scach Ameryki Środkowej podnosiłem problem jedności, jedności Kościoła lokalnego 
zjednoczonego ze swym Biskupem i z innymi Kościołami lokalnymi, w jedności 
z Kościołem powszechnym. Dzisiaj chciałbym rozważyć z wami i dla was inny 
aspekt tego właśnie zasadniczego tematu, mianowicie zagadnienie jedności, do której
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powołane są różne Kościoły i wspólnoty kościelne, jedności najwyższej i organicznej 
jednego Kościoła Chrystusa.

Jak wiecie, dążenie to nazywamy ekumenizmem. Wiecie też, że ekumenizm i za
danie ekumeniczne stanowiły jeden z głównych tematów Soboru Watykańskiego II. 
Opracował on nawet specjalny dokument poświęcony przywróceniu jedności chrześci
jan. Również i ja, odkąd zostałem wybrany papieżem, wielokrotnie powtarzałem, że 
jednym z pierwszych i głównych zadań mojego pontyfikatu jest przywrócenie jedno
ści wszystkich chrześcijan. Dlatego od samego początku poruszanie tematu jedności 
chrześcijan i spotkania z przedstawicielami różnych Kościołów i wspólnot kościel
nych stanowiły ważną część programu moich pielgrzymek. Tak było w Niemczech, 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Wielkiej Brytanii i w innych miejscach. Tak 
jest teraz tutaj, w Belize.

Pragnę zatem, w braterskiej miłości w Jezusie Chrystusie, pozdrowić wszystkich 
przywódców i członków Kościołów chrześcijańskich i wspólnot kościelnych obecnych 
w Belize, szczególnie tutejszą wspólnotę anglikańską i metodystów. Wszyscy, drodzy 
bracia i siostry, wspólnie z członkami Kościoła katolickiego, musicie pracować i mo
dlić się, aby jedność, której Chrystus pragnie dla wszystkich swoich uczniów, urze
czywistniła się w pełni w prawdzie i miłości. Tymczasem braterska i szczera współ
praca w chrześcijańskiej służbie będzie niezawodnym znakiem prawdziwych uczniów.

3. Wszyscy słyszeliśmy w czytanej przed chwilą Ewangelii powracające wezwanie 
do jedności uczniów, które Pan nasz zechciał wypowiedzieć w uroczystej modlitwie 
do swego Ojca, na krótko przed skazaniem i śmiercią na Krzyżu. Jedność nie jest 
marginesową wzmianką, jest ona centralnym tematem modlitwy Chrystusa. Powraca 
wielokrotnie w przeczytanym przed chwilą rozdziale. Ten akcent jest bardzo znaczą
cy. Ukazuje nam, jak głębokim i intensywnym pragnieniem Pana było, aby Jego 
uczniowie stanowili jedno. Jedność wszystkich chrześcijan nie jest zatem czymś 
marginesowym czy obojętnym, czymś, bez czego można się obejść. Wręcz przeciw
nie, jest ona pragnieniem Chrystusa.

Poza tym sam fakt, że Pan modli się do swojego Ojca o dar jedności w decydują
cej chwili swojego życia, powinien wyczulić nas na niebezpieczeństwa, na jakie 
napotyka ta jedność ze strony krótkowzrocznych, pełnych namiętności i egoizmu 
mężczyzn i kobiet, kuszonych przy tym przez Szatana, ojca niezgody. Powinno też 
zwrócić naszą uwagę na ogromną odpowiedzialność nas wszystkich za działanie dla 
przywrócenia jedności, jeśli została ona zerwana, co zdarzyło się niestety wielokrot
nie na przestrzeni minionych dwóch tysiącleci.

Tak więc Pan, gdy zbliżała się godzina Jego ofiarniczej śmierci, którą wycierpiał, 
„by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52), przewidział tragedię 
i zgorszenie podziału chrześcijan, ukazując nam w ten sposób, że nie wolno z niej 
zrezygnować jako z czegoś niemożliwego lub niepotrzebnego, że nie wolno traktować 
podziału jako zła koniecznego. Nie, Jego wolą i treścią Jego modlitwy jest, abyśmy 
„stanowili jedno”, jak On i Jego Ojciec „stanowią jedno” (J 17, 22; por. 10, 30).

4. Jesteśmy zatem świadomi tego, że angażując się w prace dla jedności chrześci
jan, spełniamy wolę naszego Pana. Wiemy także, że modlitwa przez Chrystusa, 
z Chrystusem i w Chrystusie jest głównym źródłem tej jedności. Ponieważ modlitwa
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o jedność chrześcijan, a jeśli to możliwe, wspólna modlitwa o jedność chrześcijan 
jest zasadniczym elementem naszej pracy ekumenicznej. Bądźmy zatem wierni tej 
modlitwie.

Modlitwa nie może być tym, czym być powinna, bez tego, co Sobór Watykań
ski II nazywa przemianą serca (por. Unitatis redintegratio, 7). Inną tego nazwą jest 
„nawrócenie”, które, jak wiemy, było treścią pierwszej nauki naszego Pana. Wszyscy 
potrzebujemy nawrócenia bądź przemiany serca właśnie po to, by móc w pełni przy
jąć myśli i pragnienia Chrystusa z Jego modlitwy o jedność. Musimy być przekonani
o wadze sprawy jedności chrześcijan i tego wszystkiego, co pociąga ona za sobą 
w dziedzinie stosunków braterskich, wzajemnego szacunku, współpracy, dialogu oraz 
wspólnego świadectwa, studiów i modlitwy.

746 5 . To jednak nie wszystko. Dekret o ekumenizmie mówi także o świętości życia
(Unitatis redintegratio, 8 ). Istotnie, jeśli pilnie słuchamy tego, co Chrystus w swojej 
kapłańskiej modlitwie ukazuje nam jako doskonały wzór chrześcijańskiej jedności, 
musimy być pewni, że jedność zależy od świętości. Modli się On bowiem: „aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w Nas jedno” (J 17, 21). Czytanie z Listu do Efezjan także umieszcza jedność chrze
ścijan w tej samej wzniosłej perspektywie. Czytamy tam mianowicie: „A zatem 
zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, 
jakim zostaliście wezwani. Usiłujcie zachowywać jedność Ducha dzięki więzi, jaką 
jest pokój” (Ef 4, |  3).

Tak, drodzy bracia, tylko wewnętrzna jedność Trójcy Przenajświętszej i nasza 
jedność z Trójcą Przenajświętszą może doprowadzić do pełnej jedności chrześcijan. 
Kiedy zabiegamy o tę doskonałą komunię wszystkich Kościołów i wspólnot kościel
nych, to chodzi nam właśnie o to: o jedność ukształtowaną i wzorowaną na Trójcy 
Świętej i przez Nią nam ofiarowaną. Pamiętajmy, że jedność i świętość w Kościele 
są nierozdzielne. Kiedy więc staramy się być dobrymi i prawdziwymi chrześcijanami, 
jedność wśród nas winna być jednym z naszych głównych celów.

747 6 . W takim kontekście chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiego zaangażowania
należy umieścić całe zadanie ekumeniczne. Mam tu na myśli to, co nazywamy 
„wspólnym wzrastaniem, to znaczy zespół stosunków, jakie powinny istnieć i zacieś
niać się pomiędzy chrześcijanami żyjącymi blisko siebie, wspólnie stawiającymi 
czoło temu samemu światu, w którym zostali wezwani do służby bliźnim i dobru 
społeczeństwa. Rozumiem przez to również prowadzony obecnie na różnych pozio
mach dialog pomiędzy naszym Kościołem a Kościołami i wspólnotami kościelnymi.

Lecz, jak powiadam, wszystkie te środki i narzędzia pracy ekumenicznej powinny 
wypływać z głębokiego źródła naszego chrześcijańskiego powołania opartego na 
Słowie Bożym i na Sakramencie Chrztu, wyrażającego się we wspólnym od wieków 
Credo Kościoła i w modlitwie Pana do Ojca o jedność Jego uczniów. Jedność ta jest 
rzeczywiście wzorowana na jedności Trójcy Przenajświętszej.

Oto prawdziwy ekumenizm i prawdziwe znaki ruchu ekumenicznego. Nie traktuj
my ekumenizmu jako służby jakimkolwiek czysto ludzkim celom, w tym także różne
go rodzaju celom politycznym. Nie da się pogodzić ekumenizmu z zacieraniem gra
nic wyznań przez rozmywanie treści wiary przekazanej nam przez Apostołów, ani
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też z dowolnym dopuszczaniem wiernych innych wspólnot kościelnych do naszej 
Eucharystii. Nie można go oczywiście pogodzić z agresywnym prozelityzmem, który 
zakłóca i rani -  czasem nawet są to działania niegodziwe -  ten stopień jedności, jaki 
wspólnota kościelna już osiągnęła. Ekumenizm jest zadaniem ewangelicznym i musi 
być rozumiany i praktykowany wyłącznie z inspiracji ewangelicznej oraz środkami 
odpowiadającymi prawdzie Ewangelii, którą wszyscy otrzymaliśmy od Chrystusa.

Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, oto orędzie, które z radością pozosta
wiam wam w Belize. Wiem, że przyjmujecie je z otwartym sercem. Modlę się, byś
cie otrzymali z wysokości dar coraz głębszego zaangażowania w świętą sprawę 
jedności. A was proszę, abyście wraz ze mną modlili się o to, byśmy w końcu otrzy
mali błogosławiony dar doskonałej jedności, „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Prosi
my o to ku chwale Trójcy Przenajświętszej -  Ojca, Syna i Ducha Świętego -  przez 
Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pośrednika, naszego jedynego Zbawiciela, nasze
go jedynego Pana.

Następnie Ojciec Święty powiedział po hiszpańsku:
Zanim skończę, pragnę serdecznie pozdrowić i umocnić w wierze chrześcijańskiej 

wszystkich braci posługujących się językiem hiszpańskim, którzy przybyli z krajów 
sąsiednich, aby zobaczyć Papieża.

Szczególnie cieszy mnie obecność biskupów z okręgu pastoralnego Sureste 
w Meksyku, którym towarzyszą liczni wierni. W waszych osobach, drodzy bracia, 
pozdrawiam również wszystkich mieszkańców waszego kraju. Niezapomnianą wizytę 
u was wspominam zawsze z ogromną radością.

Aż do osiągnięcia celu.
Bazylika św. Pawła za Murami.

Msza św. na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
25 stycznia 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 1-2, s. 32.

„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się 
w Chrystusa” (Ga 3, 27).

1. Święty Paweł, apostoł narodów, zamyka w tym zdaniu tajemnicę odkupienia 
człowieka, wcielenia Chrystusa, stworzenia nowego człowieka na podobieństwo Syna 
Bożego, który jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15). „Wszyscy bowiem 
dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi -  w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,26). Właś
nie poprzez chrzest stajemy się uczestnikami Jego śmierci i zmartwychwstania, czyli 
Bożego życia. To wydarzenie niezmierzonej łaski zaciera wszystkie podziały etnicz-
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no-religijne, dyskryminacje wynikające z pozycji społecznej, rasy czy płci. „Nie ma 
już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już 
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezu
sie” (Ga 3, 28). Jezus Chrystus zrealizował tę jedność poprzez ofiarę Krzyża, na 
którym, aby wyjednać przebaczenie, wydał samego siebie na odkup i za życie całej 
ludzkości. Umarł, „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52). Oto 
tajemnica miłości Boga, który stworzył człowieka i wezwał go do ostatecznego 
zbawienia.

Temat ten skupia naszą uwagę dzisiaj, w uroczystość nawrócenia świętego Pawła 
i w dniu zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego w Ju
bileuszowym Roku Odkupienia. W tym roku specjalne obchody dokonanego przez 
Chrystusa odkupienia człowieka sprawiają, że potrzeba pojednania wszystkich chrześ
cijan, złączonych łaską jedynego chrztu, staje się bardziej wyraźna i zobowiązująca.

749 2. „Chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności, trwający między wszystkimi
przezeń odrodzonymi” (Unitatis redintegratio, 22). Tragiczne podziały wśród chrześ
cijan nie burzą tej podstawowej jedności, uniemożliwiają jednak pełną realizację 
istotnych wymogów wypływających z chrztu. Podziały powodują przytłumienie 
chrztu, który wszak „ma prowadzić do pełnego wyznawania wiary, do całkowitego 
wcielenia w zgodną z wolą Chrystusa instytucję zbawienia, wreszcie do pełnego 
wszczepienia w eucharystyczną wspólnotę” (Unitatis redintegratio, 22). Sobór Waty
kański II -  dzisiaj mija 25 lat od pierwszej zapowiedzi jego zwołania, ogłoszonej 
w tej Bazylice -  niezwykle subtelnie przedstawił te dwa do głębi prawdziwe aspekty, 
to znaczy fakt, iż podział jest rzeczywistością grzeszną, która jednak nie niszczy 
głębokiej jedności zrodzonej z Laski. Także tutaj odwołano się do obrazu szaty: 
szaty Chrystusa. Stwierdzono, iż podziały „godzą w całość nieszytej szaty Chrystuso
wej” (Unitatis redintegratio, 13). Choć ta szata pozostaje „nieszyta”, została jednak 
ugodzona.

„Czyż Chrystus jest podzielony?” -  to dramatyczne pytanie zadaje święty Paweł 
chrześcijanom z Koryntu. „Czyż Paweł został za was ukrzyżowany?” (1 Kor |§ 13). 
Krzyż Chrystusa, który wszystkim niesie zbawienie, jest ciągłym wezwaniem do 
przezwyciężania wszystkich podziałów.

Dzieło Chrystusa dla ludzkości, Jego krzyż i powierzone Kościołowi zadanie 
nauczania wszystkich narodów i udzielania im chrztu (por. Mt 28, 19-20), stanowią 
dla ochrzczonych wezwanie do dążenia ku pełnej jedności w wierze i w życiu sakra
mentalnym, oraz do przezwyciężania wszelkich podziałów i rozłamów.

750 3 . Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony w coraz większej
zgodzie przez katolików, prawosławnych i protestantów. Obejmuje on swym zasię
giem cały świat. Oby Pan wysłuchał tego zgodnego wołania i pozwolił zaowocować 
szczerym wysiłkom badań i dialogu, które podejmowane są wśród chrześcijan w celu 
przywrócenia pełnej jedności. Jedność zawsze pozostaje darem Boga, gdyż niesie 
z sobą odpuszczenie grzechów, oczyszczenie serc, zjednoczenie z życiem Bożym. 
Potrzebny jest jednak również wysiłek człowieka i wytrwałość na drodze podjętej 
„pod tchnieniem łaski Ducha Świętego” (Unitatis redintegratio, 1).
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Z roku na rok Tydzień Modlitw pozwala nam dostrzec, obok istniejących wciąż 
trudności, także znaczne postępy na drodze ekumenicznego porozumienia. Serce 
napełnia się radością, a duszę umacnia nadzieja. Bogu niech będą dzięki.

W tym roku Międzynarodowy Komitet Mieszany Kościoła Rzymskokatolickiego 
i Światowej Rady Kościołów, który wybiera temat i przygotowuje teksty dorocznej 
modlitwy o jedność, zwrócił uwagę, iż coraz wyraźniej zarysowują się „znaczne 
zbieżności teologiczne, dotyczące natury chrześcijańskiej jedności, chrztu i Eucharys
tii, posługi i władzy w Kościele”. Jest to źródłem głębokiej radości dla każdego, kto 
wierzy w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół. Trudna droga ku jedności, 
której pragnął Chrystus dla swoich uczniów, staje się w ten sposób konkretnym 
wyrazem wspólnej woli całkowitego posłuszeństwa Panu.

Pamiętając o takiej właśnie perspektywie, należy coraz intensywniej trwać na 
modlitwie, umacniać działania ekumeniczne i dążenie ku pełnej jedności.

4. Coraz bardziej niepokojące sytuacje, jakie występują w naszych czasach, otwar
te konflikty zbrojne w różnych częściach świata, niebezpieczeństwo zagłady nuklear
nej, strach coraz bardziej zagrożonego człowieka, są dla chrześcijan nowym bodźcem 
do poszukiwania pełnego pojednania, by nieść rzeczywisty wkład w zaspokajanie 
potrzeb człowieka.

Prorok Izajasz otwiera nasze umysły w wizji góry świątyni Pana, ku której dążą 
wszystkie narody. „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na 
sierpy” (Iz 2, 4). Trwoniona we wrogości i w niszczeniu siła zostanie użyta dla 
prawdziwych potrzeb życia.

Podążając do tego celu „w światłości Pana” (Iz 2, 5), opierając się na wspólnym 
chrzcie, już dzisiaj chrześcijanie mogą zjednoczyć swe siły, by razem dawać wspólne 
świadectwo wiary poprzez działanie w służbie każdego człowieka i wszystkich ludzi. 
Cierpienia współczesnego świata są rzeczywistością, która domaga się od nas odpo
wiedzi. Święty Paweł w swym gorącym, aktualnym i wymagającym wystąpieniu 
mówi nam ponadto: „Zaradzajcie potrzebom świętych” (Rz 12, 13). Praktyczna 
współpraca pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań jest możliwa; Sobór Watykań
ski II uważa ją  także za siłę ewangelizacji: „Współpraca wszystkich chrześcijan 
w żywy sposób wyraża to zespolenie, które ich wzajem łączy, i w pełniejszym świet
le stawia oblicze Chrystusa Sługi” (Unitatis redintegratio, 12).

Działania, które zmierzają do uwrażliwienia, jak to które rozpoczyna się dzisiaj 
w tym opactwie, są potrzebne w dziele kształtowania świadomości uczestnictwa 
wspólnoty w dzieleniu losów ludzkości.

Na szczeblu bardziej ogólnym Stolica Apostolska posiada zespół, który prowadzi 
konsultacje z Światową Radą Kościołów na temat współpracy w zakresie myśli 
i działalności społecznej, które otwierają tak bogate możliwości.

5. W wigilię ofiary na Krzyżu Jezus powierzył Ojcu swych uczniów oraz tych 
wszystkich, którzy dzięki ich słowom uwierzą w Niego. Modlił się: „aby wszyscy 
stanowili jedno [...] aby świat uwierzył” (J 17, 21). Prosił o nieprzesłoniętą niczym 
jedność; o jedność pełną, całkowitą, żywotną. Wzywał: „Oby się tak zespolili w jed
no” (J 17, 23).
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Dlatego też wysiłki chrześcijan zmierzające ku pełnej jedności muszą trwać aż 
do osiągnięcia celu wyznaczonego przez Jezusa Chrystusa. Należy też wytrwać w do
głębnym badaniu tych kwestii, które jeszcze dzielą chrześcijan, w szczerym i lojal
nym dialogu, we wspólnym działaniu, a przede wszystkim w modlitwie, która pod
trzymuje, umacnia i wyznacza kierunek.

Sobór Watykański II zalecił wspólną modlitwę z innymi chrześcijanami: „Taka 
wspólna prośba jest zapewne nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności” 
(Unitatis redintegratio, 8).

6 . Do wszystkich tu obecnych, do wszystkich ochrzczonych na całym świecie 
mówię z całego serca: niech pokój i łaska Boga będą zawsze z wami! Oby Pan był 
zawsze z nami wszystkimi i prowadził nas na drogach, które wiodą ku jedności, 
abyśmy dzięki niej mogli coraz skuteczniej nieść wszystkim ludziom Ewangelię 
miłości, pojednania i pokoju.

Bari -  miejsce spotkania Wschodu i Zachodu. 
Nabożeństwo ekumeniczne w Bari -  26 lutego 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 3, s. 23.

Drodzy Bracia i Siostry!
II Biskup Rzymu przybywa dzisiaj jako pielgrzym do Bari, miasta, w którym 

spoczywa ciało świętego biskupa Wschodu; podobnie jak każdy pielgrzym, chce on 
usłyszeć i przemienić w modlitwę wezwanie, które rozbrzmiewa z tego miejsca. 
Tutaj trwa w tajemniczy sposób szczególne świadectwo świętości, które oświecało 
serca milionów wiernych na Wschodzie i Zachodzie; tutaj pamięć wiary sprawia, że 
odżywa nieprzekreślona przez śmierć obecność męża, który żył na Wschodzie, na 
przełomie III i IV wieku i w którym znalazł wspaniały wyraz ów niepowtarzalny 
typ chrześcijańskiego geniuszu, jakim Duch Święty obdarzył braci ze Wschodu dla 
zbudowania Kościoła.

Ale nade wszystko biskup z Miry, znany dzisiaj jako święty Mikołaj z Bari, budzi 
w nas tęsknotę za jednością; nie jest to tęsknota za przeszłością, której pamięć wraz 
z upływem czasu blednie nieuchronnie; jest to oczekiwanie na obiecaną nam przy
szłość, która dla nas jest zadaniem i pracą dnia dzisiejszego.

Jedność powstającego Kościoła zrodziła się z krwi Krzyża, a przypieczętowana 
została w poranek Pięćdziesiątnicy, w ogniu Ducha. Kościół jest wezwany do tego, 
aby urzeczywistniać się w czasie, posłuszny Duchowi swego Pana, który go oświeca 
i wspiera; także Kościół podlega dramatycznym napięciom wzrastania, twardemu 
prawu rozwoju.
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W jerozolimskim wieczerniku Kościół otrzymał doskonałą, choć zaczątkową 
formę swej jedności oraz zadanie, aby przeżywać ją  na drodze dziejowych trudności 
aż do osiągnięcia pełnej miary (por. Ef 4, 16).

2. Biskup Rzymu przybywa jako pielgrzym do grobu świętego biskupa z Miry 
i w jego osobie oddaje hołd Kościołowi Wschodu.

Jedność to dojrzały owoc ducha; to forma, którą tylko miłość może nadać życiu: 
nie jest ona ani wchłonięciem, ani fuzją. Dwa siostrzane Kościoły, wschodni i za
chodni, pojmują dzisiaj, że bez wzajemnego wysłuchania głębokich racji, na których 
każdy z nich opiera zrozumienie tego, co go wyróżnia, bez wzajemnej wymiany 
darów geniuszu, jaki każdy z nich niesie w sobie, Kościół Chrystusowy nie może 
ukazać pełnej dojrzałości owej formy, którą otrzymał na początku, w Wieczerniku. 
Jedyna droga, jaka do niej prowadzi, przebiega poprzez otwarcie umysłu i serca, co 
jest założeniem każdego spotkania.

W tym kierunku winna zmierzać wielka praca duszpasterska, której korzenie 
tkwią w wierności Kościoła jego własnej tożsamości i powołaniu. Współistnienie 
świata bizantyjskiego i łacińskiego głęboko naznaczyło dzieje tego miasta i tego 
regionu, a przeszłość, wraz z dążeniami i nadziejami, bardziej niż w pomnikach 
historii -  tak pięknych w Apulii! -  żyje nadal w niezatartych śladach, jakie odcisnęła 
na apulijskiej duszy. Tutaj tkwi początek ekumenicznego powołania Kościoła Apulii. 
Na tej ziemi, pomimo nieuniknionych cieniów historii, zawsze żywe było odczucie 
komplementarnego charakteru obu tradycji, a zatem palącej potrzeby ich spotkania. 
Wystarczy przypomnieć Synod biskupów greckich i łacińskich w 1098 roku pod 
przewodnictwem Urbana II, w tej bazylice, ante corpus Beati Nicolai, i jego starania, 
aby dać wyraz intuicji harmonii, nie tylko możliwej, ale wpisanej w naturę Kościoła. 
Wrażliwość ekumeniczna Kościoła Apulii wyraża się dziś w sposób odpowiadający 
naszym czasom. Szczególnie pragnę przypomnieć grecko-bizantyjską sekcję ekume
niczno-patry styczną „San Nicola”, która jest promotorem spotkania ekumenicznego 
i prowadzi obiektywne, dogłębne badania nad bogatą i złożoną przeszłością; a także 
diecezjalny sekretariat do spraw ekumenizmu, który prowadzi intensywną działalność 
duszpasterską w celu drobiazgowej i stopniowej formacji Ludu Bożego do realizacji 
jedności chrześcijan.

Wszystko to przynosi zaszczyt Kościołowi w Bari i jest hołdem wobec świętego 
Mikołaja, owego męża łagodnego -  wszak taki jego obraz przekazała nam tradycja
-  ale też męża pełnego niespożytej energii; tego biskupa, wspaniałego obrazu Chrys
tusa, biskupa, który bronił prawdziwej wiary, miłował sprawiedliwość, otaczał opieką 
ubogich i wdowy.

3. Wiadomo, że przede wszystkim obszar kultury bizantyjskiej widzi w świętym 
Mikołaju swego szczególnego patrona. Jakże nie pamiętać o wielkiej miłości, którą 
zaskarbił on sobie przez wieki również wśród ludu rosyjskiego? Miłości, która nigdy, 
w żadnym okresie chrześcijańskich dziejów tego ludu, nie została zachwiana.

W liście apostolskim Egregiae virtutis stwierdziłem, że Europa jest „jak gdyby 
owocem oddziaływania dwóch nurtów tradycji chrześcijańskich”, których stolice, 
Rzym i Konstantynopol, stały się głównymi ośrodkami ich promieniowania. U grobu
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świętego z Miry i Bari wykwitają i zbiegają się owe nurty tradycji chrześcijańskiej, 
które dają początek duchowym drogom Europy.

Niejednokrotnie już, przy różnych okazjach i w różnorodny sposób, stwierdzałem, 
że Europa zarówno wschodnia, jak i zachodnia, nie może zrozumieć siebie samej -  
a zatem sensu własnej historii, wagi i znaczenia przełomów, które nią wstrząsały, 
bądź ideologii, które pozostawiły ślad w jej dziejach -  jeżeli nie pamięta o tragedii 
wzajemnego oddalenia się Rzymu i Konstantynopola.

Są miejsca, w których, u kresu pielgrzymki, pewne wątki tworzące splot dziejo
wych wydarzeń Europy stają się bardziej przejrzyste. Obecność szczątków świętego 
Mikołaja sprawia, że Bari jest jednym z takich miejsc.

Czyż dwa siostrzane Kościoły, z których bierze początek duchowy rozwój Europy, 
od których tym samym zależne były jej losy, mogłyby Europę pozostawić samej 
sobie w tak krytycznym momencie jej dziejów? Oba Kościoły, wschodni i zachodni, 
wiedzą, że kochają wszystko to, co dziś, jak i wczoraj, burzy się i dojrzewa wśród 
ludów tego kontynentu, z którymi czują się nierozerwalnie związane w tajemniczym 
utożsamieniu miłości, podobnie jak czują się związane ze wszystkimi ludami, które 
w pewnym okresie swych dziejów -  zamierzchłym czy niezbyt odległym -  usłyszały 
głos Ewangelii.

Dzisiaj Kościół rozumie, że jest wezwany, aby w jedności świadczyć o tej trosce, 
w przekonaniu, że w ten sposób wnosi wkład pierwszorzędnej wagi do pokojowego 
rozwoju i pomyślnego współistnienia, opartego na żywotnej wymianie pomiędzy 
ludami Europy.

756 4 . w bazylice są dziś obecni rektor oraz wykładowcy państwowego Uniwersytetu
w Bari, do których kieruję moje pełne szacunku pozdrowienie.

Niełatwym zadaniem każdej instytucji służącej kulturze jest formułowanie auten
tycznych wymogów środowiska społecznego, co znajduje wyraz w opracowywaniu 
propozycji dróg zrównoważonego rozwoju kulturalnego i zarazem społecznego. Pano
wie, aby móc określić i zrealizować specyficzne i zasadnicze zadania waszej uczelni, 
winniście, ze względu na położenie geograficzne i historię tego miasta, zwrócić 
szczególną uwagę na kraje basenu Morza Śródziemnego.

Fale tego morza przez wieki przekazywały z jednego brzegu na drugi idee i towa
ry, groźby i postęp, łącząc różnorakie koncepcje i obyczaje w całość, którą wy stara
cie się rozumieć i rozwijać za pomocą narzędzi nauki. Kraje śródziemnomorskie 
z natury powołane są do większej integracji, do tego, by stać się ważnym ogniwem 
w dialogu Północ-Południe i -  jakże nie wspomnieć o tym, spoglądając ku Europie 
i Afryce? -  dialogu, który jest dziś tak pilnie potrzebny dla sprawy pokoju na naszej 
planecie. Pozwólcie, panowie, że zadam wam wszystkim, wierzącym i niewierzącym, 
jedno pytanie: czy to, że wasz uniwersytet znajduje się w mieście świętego Mikołaja, 
do którego prastare Kościoły wybrzeży Morza Śródziemnego są tak bardzo przywią
zane, nie pobudza was, nie wzywa was do tego, aby owocnie ukierunkować waszą 
pracę? Kultura rodzi się w dążeniu człowieka ku prawdzie; a prawda z kolei pobudza 
do dalszych poszukiwań, odpowiadających głębokim potrzebom człowieka. Jak 
stwierdzałem niejednokrotnie, istnieje organiczna i konstytutywna więź pomiędzy 
chrześcijaństwem i kulturą; podstawowa więź Ewangelii z człowiekiem w samym
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jego człowieczeństwie. Aby tworzyć kulturę, należy traktować człowieka „jako szcze
gólną, samoistną wartość, jako podmiot związany z osobową transcendencją” (por. 
Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980 r., n. 10).

5. Całokształt twierdzeń dotyczących człowieka należy do samej istoty ewange
licznego orędzia. Chrystus, Człowiek-Bóg, objawia całkowicie człowieka samemu 
człowiekowi! Chrystus, poprzez Wcielenie, połączył się w pewnym sensie z każdym 
człowiekiem! (por. Gaudium et spes, 22). Kościół zaś -  jak napisałem w mojej 
pierwszej encyklice -  „widzi swoje podstawowe zadanie w tym, aby to zjednoczenie 
nieustannie mogło się urzeczywistniać i odnawiać. Kościół temu jednemu pragnie 
służyć, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus mógł z każdym 
iść przez życie mocą tej prawdy o człowieku i o świecie, która zawiera się w Tajem
nicy Wcielenia i Odkupienia, mocą tej miłości, jaka z niej promieniuje” (Redemptor 
hominis, 13).

Ludzie kultury i nauki! Wy, na których spoczywa delikatne i zaszczytne zadanie 
poszukiwania prawdy we wszystkich jej najprzeróżniejszych wyrazach i kształtowania 
w jej duchu oraz kierowania ku niej młodego pokolenia Apulii, nie lękajcie się 
Chrystusa, ale otwórzcie przed Nim wasze umysły, a także umysły waszych uczniów!

Przylgnięcie do tajemnicy Chrystusa nie pociąga za sobą rezygnacji z własnej 
wolności intelektualnej. Takiemu spostrzeżeniu dał wyraz wielki syn waszego regio
nu, opat Vito Foraari, pod koniec zeszłego stulecia, w atmosferze niewątpliwie nie
sprzyjającej dobrym stosunkom pomiędzy wiarą chrześcijańską a współczesną kultu
rą: „Albo my nie rozumiemy, co znaczy wolność, albo jest to najgorszy zarzut, jaki 
można nam postawić. Błąd rodzi się z fałszywej opinii... że tajemnica jest niejako 
zasłoną, która ukrywa, kiedy naprawdę jest ona promieniem światła; tym, czego 
źrenica naszego oka sama nie mogłaby dostrzec. Któż zatem jest wolny: ten, kto 
pozostaje zamknięty w czterech ścianach więzienia, czy ten, kto może przemierzać 
szerokie przestrzenie? Jakże może zniewolić mój umysł Jezus Chrystus, który otwiera 
przed wzrokiem umysłu nieskończoność nieba? Każdą wolność... zawdzięczamy 
Chrystusowi, a przede wszystkim tę najcenniejszą, tę, która poprzedza wszystkie 
inne, niezbędną dla ich istnienia -  wolność myśli” (Dalia vita di Gesu Cristo, księ
ga I, przedmowa, Turyn 1930-1934, s. 14-15).

Przedmiotem szczególnej czci w waszym regionie są ikony poświęcone Dziewicy 
Hodegetria, Dziewicy, która prowadzi w drodze, w pielgrzymce życia ku Chrystuso
wi, ku Bogu. Niechaj Maryja, drodzy Bracia i Siostry z Apulii, będzie gwiazdą 
waszego życia, niech doprowadzi Ona mocą swego wstawiennictwa do pełnej jedno
ści wszystkich chrześcijan, do życiodajnej, harmonijnej i owocnej syntezy orędzia 
chrześcijańskiego i wielorakich form życia codziennego.
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Niech się tak stanie!
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Oby Ten, który zapoczątkował w nas dobre dzieło, dokończył go.
Homilia Papieża podczas nabożeństwa ekumenicznego

5 grudnia 1985 r.

Przekład: OR 1985, nr 10-12, s. 10.

Drodzy Bracia i Siostry!
758 | |  Punktem centralnym, wokół którego może się zjednoczyć rodzina ludzka, jest

Jezus Chrystus. Taka jest wola i zamysł Boga. Jezus powiedział: „A ja, gdy zostanę 
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32). Umarł, „by 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52). Jego Kościół jest „sakra
mentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego” (Lumen gentium, 1). Jest on prawdziwym początkiem 
włączenia całej ludzkości w Jezusa Chrystusa, jedynego Pana. „Zechciał bowiem 
[Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszyst
ko ze sobą: przez Niego -  i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy 
pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1, 19-20).

Podziały wśród chrześcijan sprzeciwiają się zamysłowi Boga. „Albowiem jeden 
jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” 
(1 Tm 2, 5), w którym Bóg zechciał pojednać wszystko ze sobą. Muszą więc być 
pojednani ci, którzy niosą Jego posłannictwo; winni oni stale ukazywać w swoim 
działaniu Jego miłość, która jednoczy; winni żyć w tej komunii, która kieruje się ku 
Ojcu przez Syna i Ducha Świętego, i dawać temu wyraz w zjednoczonej wspólnocie, 
świadczącej o dziele Bożego pojednania.

Sobór Watykański II rzucił na ten nakaz nowe światło, a obecny Synod potwier
dził jego wagę. Było więc sprawą ważną, abyśmy w tych dniach, wspólnie z naszymi 
przyjaciółmi, obserwatorami-delegatami z innych Kościołów i Wspólnot chrześcijań
skich świata poświęcili czas na modlitwę o jedność chrześcijan.

759 2. Przywrócenie jedności musi być przede wszystkim przywróceniem wewnętrzne
go wymiaru chrześcijańskiego życia -  wspaniałomyślnego osobistego oddania się 
Jezusowi Chrystusowi, które nie pozwala tolerować jakiegokolwiek podziału wśród 
tych, którzy są Mu tak samo oddani. Przyczyną wszystkich wahań w dążeniu ku 
jedności, już w okresie naznaczonym soborowym zrywem, była po części nasza 
niedostateczna troska o ów wymiar wewnętrzny. Nie możemy z góry zakładać, że 
wymiar ten istnieje. Główną formą działania na rzecz jedności chrześcijan jest nie
ustanna i wytrwała modlitwa, która pobudza do współpracy i dialogu. Podczas Sobo
ru Watykańskiego II Kościół potrafił z taką siłą przyjąć na siebie odpowiedzialność 
za pojednanie właśnie dlatego, że jednostki i wspólnoty Kościoła katolickiego oddały 
się tej modlitwie. Przemiana serca, wewnętrzne nawrócenie, odnowa Kościoła -  które 
należały do głównych celów Soboru (por. Unitatis redintegratio, 6-7) -  posiadają 
podstawowe znaczenie dla ruchu ekumenicznego i jego rozwoju.
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3. Podczas tego porannego zgromadzenia prosimy Pana, który przez swój krzyż 
położył kres wszelkiej nieprzyjaźni i obalił mury wszelkich podziałów, aby spojrzał 
z litością na cierpienie naszego świata. Aby mocą Ducha Świętego uczynił z nas 
narzędzia swojego pokoju i pojednania. Modlimy się o to, aby podczas obecnego 
Synodu Bóg zechciał poruszyć Kościół katolicki mocą swej ożywionej łaski, a rów
nocześnie tchnąć nowy zapał i odwagę w dążenia do jedności tych Kościołów 
i Wspólnot chrześcijańskich świata, które są tutaj reprezentowane poprzez swoich 
obserwatorów, jak również wszystkich innych wspólnot chrześcijańskich. Dziękujemy 
Mu za to, co uczynił dla nich, a także dla Kościoła katolickiego poprzez Sobór 
Watykański II. Wspólnie prosimy, ażeby Synod odnowił w nas wszystkich pragnienie 
jedności, umocnił wolę postępowania naprzód i sprawił, że ze zdecydowaniem bę
dziemy kontynuowali różne formy dialogu teologicznego, angażując się w większym 
stopniu we współpracę i dawanie wspólnego świadectwa oraz trwając wciąż na mo
dlitwie.

Oby Ten, który zapoczątkował w nas owo dobre dzieło, „dokończył go do dnia 
Chrystusa Jezusa” (Flp 1, 6 ).

Głoszenie Słowa i jedność chrześcijan.
Msza św. na Campai Grounds w Goa -  6 lutego 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 2, s. 10.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
1. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj mogę być tutaj, w Goa, w tym historycznym 

ośrodku, z którego św. Franciszek Ksawery i jego towarzysze głosili Słowo Boże. 
Z miłością w Panu naszym Jezusie Chrystusie pozdrawiam wszystkich wiernych 
należących do tego Kościoła lokalnego, a także wszystkich tych, którzy przybyli 
z diecezji Karwar i Belgaum. Dzisiaj jednoczymy nasze myśli i serca w modlitwie, 
oddając cześć i chwałę Przenajświętszej Trójcy. Spotkaliśmy się tutaj, aby sprawo
wać Eucharystię, która jest punktem kulminacyjnym i centrum życia Kościoła, pa
miątką Męki i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela, Chlebem Życia i Kielichem 
wiecznego Zbawienia. W dzisiejszej Eucharystii myśl nasza zwraca się w sposób 
szczególny ku tajemnicy jedności Kościoła, ku wezwaniu naszego Pana, abyśmy 
żyli w jedności.

W przeddzień swojej Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy z uczniami, Jezus modlił 
się o jedność tych, którzy weń uwierzą. Powiedział: „Nie tylko za nimi proszę”, miał 
tu na myśli Apostołów, „ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
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mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 
stanowili w Nas jedno” (J 17, 20-21).

Jednoczymy się z tą modlitwą Chrystusa, jedynego Arcykapłana Nowego i Wiecz
nego Przymierza. Chrystus Arcykapłan składa siebie samego w ofierze; ofiarowuje 
swoje Ciało i Krew, swoje życie i śmierć. A przez tę najświętszą Ofiarę jedna z sobą 
świat, umiera na Krzyżu „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 
52). Słowa arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa wypływają wprost z serca tej Ofiary. 
Jego modlitwa i jego śmierć miały ten sam cel: „aby wszyscy stanowili jedno”.

762 2. O jaką tutaj jedność chodzi? Chodzi o jedność, która wynika z Chrztu. Święty
Paweł mówi o niej w Liście do Galatów: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa [...] wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 27-28).

Przez Chrzest zostajemy zanurzeni nie tylko w wodzie, ale przede wszystkim 
w śmierci -  w odkupieńczej śmierci Chrystusa. Tak zaś jak dla Chrystusa owa 
śmierć była początkiem nowego Życia, objawionego poprzez Zmartwychwstanie -  
tak i dla nas sakramentalne zanurzenie w wodach chrztu jest początkiem nowego 
Życia: Życia przez łaskę. Tego samego Życia, które zostało objawione w Chrystuso
wym Zmartwychwstaniu. Jest to Życie Chrystusa, dane nam przez Ojca w Duchu 
Świętym.

Życie to jest jedno i jedyne. Jest ono we wszystkich, którzy otrzymują chrzest. 
Dlatego też wszyscy ochrzczeni stanowią jedność w Chrystusie. Chrzest oznacza 
i urzeczywistnia podstawowe powołanie do jedności wszystkich ochrzczonych. Jest 
to równocześnie wezwanie do zjednoczenia w jednym Ciele Kościoła poprzez moc 
Ducha Świętego.

763 3 . Jedność, która łączy chrześcijan, jest jednością z Boga. Najwyższym wzorcem
owej jedności jest Przenajświętsza Trójca, trynitarna Communio Osób: Ojca, Syna 
i Ducha Świętego. Tak też w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się: „jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 21).

Do takiej jedności wezwani są wszyscy, którzy przez tę samą wiarę i ten sam 
chrzest stają się synami Bożymi: „wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami 
Bożymi -  w Jezusie Chrystusie” (Ga 3, 26), mówi Apostoł. Będąc więc przez wiarę 
synami Bożymi w Tym, który sam jeden jest Synem poprzez przedwieczne zrodze
nie z Ojca -  trzeba, ażeby wszyscy skupili się wokół tego najwyższego źródła jedno
ści, jakie stanowi Boska jedność Syna z Ojcem.

Kościół przez Ojca i Syna został napełniony Duchem Świętym. Zamieszkuje On 
w sercach wszystkich ochrzczonych, pobudzając ich do ufnej modlitwy i zwracania 
się do Boga: „Abba, Ojcze”. Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II: „Duch 
Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest 
sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrys
tusie, iż jest zasadą jedności Kościoła. On dokonuje rozdawnictwa łask i posług, 
ubogacając Kościół Jezusa Chrystusa w przeróżne dary «ku doskonaleniu świętych 
w dziele posługiwania, ku budowaniu Ciała Chrystusowego» (Ef 4, 12)” (Unitatis
redintegratio, 2 ).
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4. W jedności, która płynie z wiary i chrztu, zawiera się także szczególny odblask 
tej chwały, jaką Ojciec otacza Syna, jaką otoczył Go na ziemi, szczególnie wtedy, 
kiedy został On wywyższony na Krzyżu. Dążenie do jedności jest przeniknięte wez
waniem do uczestniczenia w tej Chwale. Dlatego Jezus modlił się do Ojca: „chwałę, 
którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy” 
(J 17, 22).

Jaką więc chwałą obdarzył Ojciec Syna? Chwałą niesienia pokornej posługi in
nym, chwałą wypełniania we wszystkim woli Ojca. Chwałą, która swój szczyt osiąg
nęła wówczas, kiedy dobrowolnie przyjął śmierć na Krzyżu jako Ofiarę dla Zbawie
nia całego świata. Taka jest chwała Chrystusa. Ona to jest drogą do chwały dla 
wszystkich Jego uczniów. Najpełniejszym oddaniem chwały Bogu jest naśladowanie 
Jezusa, który powiedział: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Łk 9, 23). Ktokolwiek 
w ten sposób oddaje chwałę Bogu, uczestniczy w jedności Boga, jedności, w której 
Ojciec i Syn stanowią jedno.

5. Jedność jest darem jedynego Boga w Trzech Osobach Boskich. Tam, gdzie dar 
ten przyjęty jest z wiarą, pojawiają się owoce Ducha Świętego: „miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 
22). Co więcej, Bóg pomaga nam pokonać podziały, odkryć i na nowo odzyskać 
jedność. Daje nam światło prawdy i łaskę konieczną do przemienienia serca. Uwalnia 
nas z niewiedzy, z błędu i grzechu, ze wszystkiego, co rodzi podziały w nas samych 
i w naszych stosunkach z innymi. Duch Święty jest blisko serc i umysłów tych, 
którzy doń się modlą. Daje nam pełnię komunii z samym Bogiem i darzy błogosła
wieństwem pojednania z naszymi braćmi i siostrami.

Chociaż jedność jest darem, którego człowiek nigdy nie będzie w stanie sam 
osiągnąć, to obowiązkiem naszym jest poszukiwanie jej i praca dla jej osiągnięcia. 
Stanowi ona istotną cechę Kościoła, który zawsze jest „jeden, święty, katolicki i apo
stolski”, jak wyznajemy w Credo. Chociaż jednak Kościół jest jeden, pomiędzy 
chrześcijanami istnieją podziały. Zadanie przywrócenia jedności wśród wszystkich, 
którzy wierzą w Chrystusa, staje się coraz bardziej pilne. Dawne i obecne podziały 
są zgorszeniem dla niechrześcijan, pozostają w oczywistej sprzeczności z wolą Chry
stusa i stanowią poważną przeszkodę dla wysiłków Kościoła w głoszeniu Ewangelii.

6 . Dzieło ekumenizmu wymaga naszych wytrwałych wysiłków i żarliwej mo
dlitwy. Jego początkiem jest uznanie owej inicjalnej jedności, która już istnieje na 
mocy chrztu, jedności prawdziwie wiążącej ochrzczonych i zapewniającej im komu
nię współuczestnictwa w życiu Przenajświętszej Trójcy, jedności, która trwa niewzru
szenie bez względu na występujące różnice i podziały. Słowa św. Pawła pozostają 
na zawsze prawdziwe: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolni
ka ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 27-28).

Musi być w nas pragnienie pracy dla pełnej jedności naśladowców Chrystusa 
zarówno tutaj w Indiach, jak i na całym świecie. Radujemy się widząc osiągnięty już 
postęp ekumeniczny: zostały przezwyciężone zadawnione uprzedzenia i błędne sądy,
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zaniechano uwłaczających określeń; nastąpił szybki rozwój wzajemnego zrozumienia 
i braterskiego szacunku; poważne postępy poczyniono w dziedzinie dialogu i współ
pracy w służbie ludzkości, powstało wiele możliwości wspólnej modlitwy, przenik
niętej szacunkiem dla różnych tradycji. Wytrwajmy na drodze ku pełnej jedności, 
wyglądając z nadzieją dnia, w którym prawdziwie będziemy stanowili jedno, tak jak 
Ojciec i Syn stanowią jedno.

7. Ta jedność uczniów Chrystusa jest poniekąd warunkiem misji Kościoła; co 
więcej, jest warunkiem spełnienia misji samego Chrystusa na świecie. Jest warun
kiem skutecznego głoszenia i umacniania wiary w Chrystusa. Dlatego Jezus modlił 
się: „aby wszyscy stanowili jedno [...] aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał [...] 
oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 21, 23).

Jedność chrześcijan jest niezbędna dla głoszenia Słowa Bożego. Ewangelizacja bo
wiem zależy nie tylko od głoszonych słów, ale od przekonywającego świadectwa 
wspólnoty chrześcijan. Jak niewierzący mogą uwierzyć w miłość Bożą objawioną 
w Chrystusie, jeżeli nie „widzą, jak chrześcijanie miłują jedni drugich”? Miłość nie 
może się objawić ani zaszczepić w sercach inaczej, jak tylko poprzez świadectwo jed
ności. Samo dążenie do jedności i zjednoczenia stanowi początek takiego świadectwa.

8. Dany przez Boga Kościołowi dar jedności nakłada nań szczególną powinność 
wobec rodziny ludzkiej: powinność krzewienia dialogu i zrozumienia pomiędzy 
wszystkimi ludźmi oraz pracy na rzecz jedności i pokoju w naszym podzielonym 
świecie.

Nasze czasy obfitują w konflikty i napięcia. Narody podzielone są na Wschód 
i Zachód, Północ i Południe, na przyjaciół i wrogów. W granicach każdego kraju, 
także w Indiach, można spotkać zwalczające się grupy i frakcje, rywalizację wynika
jącą z uprzedzeń i ideologii, z historycznych stereotypów i barier etnicznych, 
i z wielu innych przyczyn, z których żadna nie jest warta naszej ludzkiej godności.

Temu właśnie podzielonemu światu Kościół musi nieść dzisiaj harmonię i pokój. 
Droga, którą podąża, to droga miłości i prawdy: miłości, która widzi w każdym 
człowieku dziecko Boże, brata lub siostrę obdarzonych taką samą godnością, bez 
względu na pozycję społeczną, rasę czy religię; prawdy, która zwycięża niewolę 
kłamstwa i obdarza nową wolnością umysł i serce.

Jako chrześcijanie musimy przede wszystkim wytrwać w zaufaniu w moc Krzy
ża, która zwycięża groźbę grzechu i godzi świat z Bogiem. Jak stwierdziłem w orę
dziu na Światowy Dzień Pokoju w 1986 roku, oświeceni wiarą chrześcijanie wiedzą, 
że ostateczną przyczyną tego, że świat jest widownią podziałów, napięć, współza
wodnictwa bloków i niesłusznej nierówności, zamiast być terenem szczerego brater
stwa, jest grzech, czyli nieład moralny w człowieku. Ale chrześcijanie wiedzą rów
nież, że na świat spływa nieprzerwanie łaska Chrystusa, która może przemienić ten 
los człowieka, gdyż tam „gdzie... wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się 
łaska” (Rz 5, 20) (n. 6).

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie: Jezus wzywa nas, abyśmy stanowili jedno, 
tak jak On i Ojciec stanowią jedno. W naszej jedności z Jezusem i w duchowej 
komunii z Kościołem odnajdujemy siłę i natchnienie do pokonania wszelkich barier
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i podziałów, i do stworzenia nowych i silniejszych więzów jedności: jedności w ro
dzinach i parafiach, jedności w Kościołach lokalnych i pomiędzy różnymi obrządka
mi, jedności w całym Kościele w Indiach, w komunii z Kościołem powszechnym 
i z Biskupem Rzymu. Świat czeka na jeszcze bardziej żarliwe świadectwo naszej 
wiary i miłości. „Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa -  mówi Sobór 
Watykański II -  że tym lepiej posuwają naprzód sprawy jedności chrześcijan, a na
wet ją  realizują, im bardziej nieskazitelnie usiłują wieść życie w duchu Ewangelii” 
(Unitatis redintegratio, 7). Starajmy się więc, drodzy bracia, stanowić jedno w Jezu
sie Chrystusie i Jego Kościele.

Nie możemy być minimalistami. 
Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze katolickiej 

w Nowej Zelandii -  24 listopada 1986 r.

Przekład: OR 1987, nr 2, s. 14.

„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia!
Amen” (Ga 6 , 8).

Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Przyjaciele,
1. Dziękuję wam, że przybyliście, by wziąć udział w tym akcie modlitwy; jak 769 

dobrze, że to właśnie będzie moje pierwsze spotkanie z chrześcijanami w Christ- 
church. Z wielką radością spotykam się z przywódcami Kościoła katolickiego i in
nych Wspólnot chrześcijańskich w Nowej Zelandii, burmistrzem Christchurch i jego 
małżonką, przedstawicielami Samoa, a szczególnie z Maorysami, którzy zgotowali
mi tak ciepłe powitanie. Podzielam radość biskupów Hanrahana i Ashby, którzy 
jakże wiele uczynili dla dzieła dobrych stosunków pomiędzy chrześcijanami, z tego 
wydarzenia, świadczącego tak wyraźnie o pragnieniu chrześcijan Nowej Zelandii, 
zwłaszcza was, obecnych tutaj -  osiągnięcia tej jedności, której od swoich wyznaw
ców oczekuje Jezus Chrystus.

2. Nowa Zelandia zawsze była miejscem nowych początków. Wasi przodkowie 770 
przybyli tu, by żyć dostatniej w tym jakże obiecującym kraju. Wy sami z determina
cją stawialiście czoło problemom, poszukując dla nich rozwiązań. W tym duchu 
staraliście się podchodzić do sprawy podziałów wśród chrześcijan. Podejmowaliście 
dialog, współpracowaliście z sobą w dziełach służących prawu, pokojowi i dobru 
człowieka, poszukiwaliście właściwych środków umożliwiających Kościołom chrześ
cijańskim i Wspólnotom kościelnym wspólną modlitwę i działanie na rzecz pełnego 
zjednoczenia.
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Jezus Chrystus po to przyszedł na świat, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić 
w jedno (J 11, 52). Według Bożego planu rodzina ludzka ma stanowić jedno. Chrys
tus podjął dzieło Krzyża, aby zgromadzić rozproszoną ludzkość. W tym celu ustano
wiony został przez Chrystusa Kościół. Właśnie w Kościele, za pośrednictwem Ducha 
Świętego, ma się dokonywać powtórne scalanie rozproszonej ludzkości. Sam Kościół 
jest początkiem zjednoczenia wszystkich ludów w Jezusie Chrystusie, który jest 
jedynym Panem i znakiem całego Bożego planu. Jest on wewnętrznie zjednoczony, 
aby innym nieść pokój, jedność i pojednanie, będące zapowiedzią Królestwa Bożego.

771 3. Owo zjednoczenie może być tylko darem Boga. Jest ono czymś daleko więk
szym niż federacja, stowarzyszenie czy środek pozwalający wyznawcom Chrystusa 
na pewne wspólne działanie. „Obietnica dana nam przez Boga to obietnica jedności, 
która jest istotą samego Boga” (św. Ignacy Antiocheński, List do mieszkańców 
Tralles). Jedność ta nie jest niczym innym, jak uczestnictwem w komunii, która 
stanowi wewnętrzne życie Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jedność w wyznawaniu 
apostolskiej wiary. Jedność w życiu sakramentalnym, w którym Chrystus dotyka 
ludzkiego życia swoim zbawieniem i zachowuje wspólnotę wiernych jako jedno, 
widzialne ciało. To także jedność z Nauczycielskim Urzędem Kościoła, który z woli 
Boga musi uzewnętrzniać swą wewnętrzną spójność. Tylko głęboko wewnętrzna, 
a zarazem w pełni widzialna jedność może być zgodna z Chrystusowym posłannic
twem, które polega na odbudowaniu wśród wszystkich ludzi tej więzi, która została 
zburzona przez grzech.

772 4 . Spotykając się dzisiaj możemy się radować z tego, że pomimo wciąż istnieją
cych poważnych podziałów, łączy nas rzeczywista, choć ograniczona wspólnota. 
Możemy nazywać się nawzajem braćmi i siostrami, ponieważ wszyscy wzywamy 
Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana, w Jego Imię jesteśmy ochrzczeni i mamy 
współudział w wielu spośród Jego zbawczych darów.

Musimy jednak przyznać otwarcie, że z powodu istniejących rzeczywiście różnic 
nasza komunia nie jest jeszcze całkowita. Wciąż brakuje nam tej jedności, „jakiej 
Jezus Chrystus chciał użyczyć hojnie tym wszystkim, których odrodził i jako jedno 
ciało obdarzył nowym życiem” (Unitatis redintegratio, 3). Taki jest wymiar naszych 
ekumenicznych zadań. Takie są również motywy, skłaniające nas do wysiłków na 
rzecz dialogu teologicznego. Skoro jedność, jakiej Chrystus pragnie dla swojego 
Kościoła, jest jednością w wierze, nie możemy być minimalistami. Musimy dla niej 
pracować na drodze uczciwego dialogu wspieranego modlitwą, bez naginania prawdy, 
stawiając czoło wymogom nauki Jezusa Chrystusa i nie zadowalając się zredukowa
nym chrześcijaństwem, zawsze też czyniąc prawdę w miłości (por. Ef 4, 15).

773 5 . Tutaj, w Nowej Zelandii, doświadczyliście siły, z jaką Kościół katolicki anga
żuje się w ruch ekumeniczny, angażuje się, zapewniam was, w sposób nieodwracal
ny. A równocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że udział katolików stawia innym 
uczestniczącym w ruchu ekumenicznym Kościołom i Wspólnotom religijnym nowe 
wymagania. Kierujemy się bowiem tutaj zasadami ekumenizmu, sformułowanymi 
przez Sobór Watykański II w Dekrecie o ekumenizmie. Jesteśmy przekonani, że 
celem nie jest po prostu bycie razem; jest nim pełna komunia widzialnej, organicznej 
jedności. Działania ekumeniczne nie mogą polegać na redukcji. Są one raczej drogą
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wzrastania w Chrystusowej pełni, pełni jedności. To droga, na której podążające nią 
Kościoły i Wspólnoty kościelne muszą naprawdę odznaczać się wzajemnym poszano
waniem talentów i tradycji, pomagając sobie w osiągnięciu jedności w wierze, która 
tylko może sprawić, że staniemy się jednym Kościołem uczestniczącym w jednej 
Eucharystii.

Taki jest cel naszego dialogu i naszej teologicznej refleksji, wspólnego studiowa
nia Pisma Świętego, współpracy w umacnianiu sprawiedliwości i pokoju oraz zaspo
kajaniu ludzkich potrzeb, naszego wspólnego świadectwa i modlitwy. Celu tego nie 
możemy osiągnąć bez gorącej modlitwy, pokuty i nawrócenia serc. Bo ostatecznie 
to nie my doprowadzimy do jedności wszystkich chrześcijan; możemy się tylko 
przygotować do współudziału w tym, co Bóg uczyni, by osiągnąć ten cel.

Ze względu na to, że w Nowej Zelandii tak wiele już uczyniono dla zjednoczenia 
chrześcijan i ponieważ istnieje tak silne pragnienie bliższego zespolenia, wykorzysta
łem okoliczność naszej modlitwy i poświęcenia Kaplicy Jedności w tej katedrze, by 
poruszyć najistotniejsze problemy pracy ekumenicznej. Pozostańcie silni i wierni 
w poświęceniu tej pracy wszystkich sił, pamiętając o tym, że Ten, który zapoczątko
wał to dobre dzieło, „dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa” (Flp 1, 6 ).

Wspólne świadectwo Bożej tajemnicy, 
która jest jedynym źródłem pokoju.
Homilia podczas Mszy św. w Asyżu 

na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
25 stycznia 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 1, s. 15.

1. „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; [...] cieszmy się 
i radujmy” (Iz 25, 9).

Drodzy współbracia, najmilsi wierni! Posługując się słowami, które prorok Izajasz 
wypowiedział przed wieloma wiekami, wznosimy myśl ku jedynemu i prawdziwemu 
Bogu i kierujemy nasz wzrok w nieznaną przyszłość. My także, tak jak on, zaufaliś
my i ufamy Bogu, który nas zbawił w Chrystusie. Dlatego nasze dusze, tak jak duszę 
proroka, przepełnia radość i wdzięczność.

Gromadzimy się co roku w tej dostojnej Bazylice św. Pawła za Murami, aby 
uczcić wspomnienie nawrócenia Apostoła Narodów i aby przeżyć zakończenie Ty
godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku odbywał się pod hasłem: 
„Zjednoczeni w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem”. Jest to opatrznościowy 
tydzień intensywnej modlitwy i głębokich rozważań, który przypomina nam z całą
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siłą ten podstawowy obowiązek, jakim jest działanie na rzecz jedności wszystkich 
chrześcijan, i który pobudza nas do tego, abyśmy dzień po dniu trwali w gorliwej 
modlitwie i w autentycznym zaangażowaniu na rzecz osiągnięcia tego szlachetne
go celu.

W Chrystusie przyszło zbawienie dla całej ludzkości: przez Niego, z Nim 
i w Nim możemy składać Ojcu Ofiarę Eucharystyczną, która wciąż czyni owo zba
wienie obecnym, w każdym czasie i na każdym miejscu, uwieczniając krwawą Ofiarę 
Krzyża.

W Chrystusie św. Paweł znalazł światło, kiedy usłyszał ów tajemniczy i pełen 
mocy głos, który nim wstrząsnął i przemienił bieg jego życia: „Ja jestem Jezus 
Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. [...] Wstań, idź do Damaszku, tam ci powie
dzą wszystko, co masz czynić” (Dz 22, 8-10). W Damaszku zaś, za pośrednictwem 
Ananiasza, został mu objawiony plan Boga co do jego życia: „Bóg naszych ojców 
wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny głos usły
szał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś” 
(Dz 22, 14-15).

775 2. „Wybrał cię, abyś poznał Jego wolę”. Było wolą Boga, by Paweł przemierzając
świat głosił wszystkim słowo zbawienia. Paweł zadanie to przyjął i od tej chwili 
uczynił je racją swego życia. Właśnie na tym polega jego „nawrócenie”: że pozwolił, 
by Chrystus, spotykany na drodze do Damaszku, wszedł w jego życie i skierował je 
ku jedynemu celowi -  głoszeniu Ewangelii. „Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, 
jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych [...]. Bo ja nie wstydzę 
się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” 
(Rz 0  14-16).

Ewangelia dlatego jest źródłem zbawienia, że jest Ewangelią Chrystusa. Świado
my tego, Paweł chce skonfrontować to, co sam głosił, z tym, co głosili inni Aposto
łowie, aby upewnić się o autentyczności własnego przepowiadania (por. Ga 2, 1-10), 
przez całe życie będzie niestrudzenie zalecał wierność otrzymanej nauce, fundamentu 
bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest 
Jezus Chrystus” (1 Kor 3, 11).

Z tej właśnie świadomości wywodzi się także troska Apostoła o jedność w wie
rze: „Jeden jest Pan -  przypomina on z mocą -  jedna wiara, jeden chrzest. Jeden 
jest Bóg i Ojciec wszystkich; który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszyst
kich i we wszystkich” (Ef 4, 5-6).

Każdy zamach na jedność wiary jest zamachem przeciwko samemu Chrystusowi. 
Paweł był o tym tak głęboko przekonany, że wobec pojawienia się w łonie pierwszej 
wspólnoty stronnictw odwołujących się do tego czy innego apostoła, reagował peł
nym bólu pytaniem, którego echo nie przestaje rozbrzmiewać także w Kościele 
współczesnym: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1, 13). Pytanie Pawłowe 
zwraca się także do nas. Zwraca się do kościelnej świadomości wszystkich czasów 
i miejsc, wzywając do wyrażenia w sposób widzialny tej najwyższej tajemnicy jedno
ści, do której są ostatecznie powołani mężczyźni i kobiety pochodzący od jednego 
Boga, odkupieni przez jednego Pana w jednym Duchu Świętym.



Wspólne świadectwo Bożej tajemnicy 407

Sobór Watykański II, określając Kościół jako „sakrament, czyli znak i narzędzie 
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” gLumen 
gentium, 1), przyjął i uznał za własną myśl Apostoła, świadcząc wobec świata
0 swym gorącym pragnieniu, aby wskazywać wszelkiemu stworzeniu w Chrystusie 
drogę jedności.

3. U schyłku stulecia, w okresie, który dzieli nas od wielkiego jubileuszu drugie- 776 
go tysiąclecia Odkupienia, ruch ekumeniczny jest bardzo wrażliwy na to wezwanie.

Wspólna modlitwa zanoszona przez wszystkich chrześcijan podczas tego tygodnia 
jest niejako zapowiedzią owej rzeczywistości.

Modlitwa o jedność musi nieustannie towarzyszyć wielorakim, konkretnym kro
kom podejmowanym przez tych, którzy z upoważnienia poszczególnych Kościołów
1 wspólnot kościelnych starają się złączyć w myśli i w praktyce dary obficie wybrane 
przez Ducha Świętego w jeden wątek jednego Kościoła, sakramentu jedynego Pana 
i Odkupiciela człowieka.

4. W tej bazylice, dokładnie rok temu, padła zapowiedź wydarzenia, które stało 777 
się doskonałym wyrazem ważnego wymiaru posłannictwa Kościoła. Mam na myśli 
Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu.

Ziemia, będąca naszym domem, która widziana z kosmosu jawi się jako przepięk
ny glob, jako błękitna oaza pokoju, przez ludzki grzech stała się ziemią udręki.

Wiemy, że zamieszkujący ją  ludzie, pełni są lęku. Jedne narody lękają się innych.
Lękają się siebie nawzajem różne grupy, w które skupiają się ludzie. Można rzec, 
że człowiek lęka się człowieka.

Ale właśnie ów lęk, który wplata się w wielkość cywilizacji osiągniętej przez 
człowieka, zdaje się w sposób naglący wzywać go do tego, by sam na siebie spojrzał 
jako na tajemnicę. A przecież wiemy, że pokusą tego stulecia, kończącego złożony 
i wielowiekowy proces kulturowej ewolucji, jest -  zwłaszcza w krajach o naj
wyższym stopniu rozwoju naukowego i technologicznego -  właśnie zapomnienie 
tajemnicy.

Od zarania ludzkich dziejów różne religie zawsze starały się wzbudzić w czło
wieku świadomość jego własnej tajemnicy, zachęcając go równocześnie do tego, by 
uznał istnienie Tajemnicy absolutnej i w niej szukał odpowiedzi na własne pytania.

Nam, chrześcijanom, Tajemnica została objawiona w Krzyżu i zmartwychwstaniu 
Chrystusa, jako świadectwo nieskończonej miłości, która usuwa wszelki lęk. Na 
horyzoncie tej miłości jawi się „nowe stworzenie”. My, chrześcijanie, mamy być jej 
heroldami w świecie, głosząc ją  naszym słowem i życiem. Będziemy nimi w tej 
mierze, w jakiej będziemy żyć jednością płynącą z miłości. Winniśmy światu, który 
na skutek egoistycznych podziałów żyje w nieustannym lęku, ukazywać perspektywę 
„nowego stworzenia”, do którego tęskni -  czasem podświadomie -  każde ludzkie 
serce: stworzenia, w którym panuje radość braterskiego zrozumienia i współdziałania, 
gdyż dzięki odkupieńczej krwi Chrystusa jest ono wolne od grzechu. „Zjednoczeni 
w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem”: wobec wielkich problemów współczes
nego świata zaangażowanie ekumeniczne staje się jak nigdy dotąd potrzebne i pilne.

5. Tak więc spotkanie w Asyżu i duch, który zeń się zrodził, jawią się w ich 778 
prawdziwym świetle, są krokiem naprzód uczynionym w tym kierunku. Dzień asyski
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bowiem stał się okazją do tego, aby dać wspólne i pokorne świadectwo tej Bożej 
tajemnicy, która jest jedynym źródłem pokoju.

W dniu, który zgromadził przedstawicieli największych religii, jakie wyznaje cała 
rodzina ludzka, nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy chrześcijan, skierowanej do 
Boga jako do Ojca Jezusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał 
w chwale.

Co więcej, spełnienie tego gestu, który miał na celu ukazanie pierwotnej jedności 
rodziny ludzkiej, wywodzącej się z jej ukrytego i świętego początku, ułatwił nam 
świadomość, iż my winniśmy być znacznie głębiej zjednoczeni tą jednością, która 
dana nam jest we wspólnym chrzcie i w nim się wyraża.

Kościół, idąc śladami Soboru, jest dziś bardziej niż kiedykolwiek świadom swojej 
natury sakramentu jedności. Widzi on swoją rację bytu -  zwłaszcza w naszej kry
tycznej epoce -  w pełnej realizacji tej swojej sakramentalnej rzeczywistości.

I dlatego w naszych czasach poszukiwanie pełnej jedności chrześcijan znajdzie 
się w samym centrum powołania i posłannictwa Kościoła katolickiego.

779 6 . Drodzy bracia i siostry, niechaj te refleksje pobudzą nas do usilnej, niestrudzo
nej, żarliwej modlitwy o pełną jedność.

Płynąca z naszych serc modlitwa o jedność jest dziś jeszcze bardziej gorąca 
i pełna wdzięczności za to, że mogliśmy już dać wspólne świadectwo najwyższemu 
imieniu Chrystusa wobec ludzi wierzących całego świata.

Zawierzam tę modlitwę wstawiennictwu Maryi, Królowej Pokoju, w perspektywie 
zbliżającego się Roku Maryjnego.

Panno Najświętsza, Matko jedynego Kościoła Chrystusowego, módl się za nami!

Chcemy wypełnić to, czego Bóg pragnie dla swego Kościoła.
Homilia Papieża podczas Mszy św. 

odprawionej w obecności Patriarchy Dimitriosa I
6 grudnia 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 11-12, s. 16.

„Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec 
naszemu Bogu” (Iz 40, 3).

780 j§ To wezwanie, które niegdyś prorok skierował do wygnanego ludu Izraela,
dzisiejsza liturgia wkłada w nasze usta, ażeby dotarło do wszystkich uczniów Chrys
tusa, przygotowujących się do obchodów świąt Bożego Narodzenia i Epifanii, w peł
nym nadziei oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana.
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W tych błogosławionych dniach, gdy Wasza Świątobliwość zechciał przybyć 
z wizytą do Kościoła z Rzymu i do jego Biskupa, a zwłaszcza w tym momencie, 
w którym dana jest naszemu zgromadzeniu radość wspólnej modlitwy przy grobie 
Piotra Apostoła, słowa proroka zachęcają nas do dziękczynienia Bogu, do większego 
posłuszeństwa woli Chrystusa i do pokładania niezachwianej ufności w Jego miłość.

„Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni”. Przejmująca wizja ludzi tak często 
zagubionych na pustyni niepokojów i cierpień, a także świadomość misji jedności 
i pokoju, którą Pan powierzył swojemu Kościołowi, skłoniły moich poprzedników 
Jana XXIII i Pawła VI do podjęcia, wspólnie z Ojcami Soboru Watykańskiego II, 
stanowczej decyzji o angażowaniu się osobistym i całego Kościoła katolickiego 
w dzieło pojednania wszystkich chrześcijan w jednej komunii wiary i miłości. Stało 
się tak po to, by Kościół Chrystusowy mógł wierniej pełnić swą misję głoszenia 
światu Ewangelii zbawienia. Duch Boży, z którego natchnienia zrodził się ów święty 
zamiar, oświecił także serce znamienitego i czcigodnego poprzednika Waszej Świąto
bliwości na stolicy konstantynopolitańskiej, Jego Świątobliwość Patriarchę Athenago- 
rasa I, napełniając go mądrością, nadzieją, głęboką miłością oraz szczerą wolą działa
nia na rzecz przywrócenia pełnej kościelnej komunii i doskonałego piękna Kościoła.
Pan wybrał ich jako swoje narzędzia w zapoczątkowaniu realizacji tego dzieła. Pan 
też zawiązał na nowo stosunki miłości i pokoju pomiędzy Kościołami Wschodu 
i Zachodu, tak aby rychło mogły Mu one znowu przygotowywać razem drogę pośród 
ludzi.

2. Dziedzictwo pozostawione nam przez owych pionierów, wielkich sług Boga 781 
i Kościoła, każe nam przede wszystkim składać Bogu dziękczynienie: „Błogosławio
ny Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 
pociechy” (2 Kor 1, 3). Składając dzięki Panu, pragnę przypomnieć niektóre wielkie 
i doniosłe wydarzenia, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci naznaczyły wspól
ną drogę naszych Kościołów.

Kontynuując realizację natchnionego planu Jana XXIII, jego następca Papież 
Paweł VI odbył pielgrzymkę do miejsc, w których nasz Pan przelał swą krew, „by 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52). Tam spotkał się z Jego 
Świątobliwością Patriarchą Athenagorasem I. Obaj pielgrzymi, po stuleciach wzajem
nej obcości i milczenia, stanęli do wspólnej modlitwy.

7 grudnia 1965 roku -  jutro przypada 22 rocznica tego wydarzenia -  Paweł VI 
i Athenagoras I ogłosili uroczystą deklarację, w której wyrazili wolę wykreślenia 
z pamięci i ze współczesnej historii Kościoła ekskomunik rzuconych przez obie 
strony w 1054 roku. W lipcu 1967 Papież Paweł VI złożył wizytę Kościołowi Kon
stantynopola i jego czcigodnemu pasterzowi, zaś w kilka miesięcy potem, 26 paź
dziernika, Patriarcha Athenagoras I został przyjęty w tej bazylice przez Pawła VI 
i biskupów zgromadzonych wówczas na Synodzie.

Od pierwszego dnia po uroczystej inauguracji mojego pasterskiego posługiwania 
na Stolicy Piotrowej nie przestałem powtarzać, że „Zaangażowanie Kościoła katolic
kiego w ruch ekumeniczny jest czymś nieodwracalnym” (22 października 1978, AAS 
LXX [1978], s. 977). Te same uczucia żywiłem, gdy w listopadzie 1979 roku dane 
mi było spotkać się z Waszą Świątobliwością w siedzibie Patriarchatu w Fanarze.
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Ogłosiliśmy wtedy wspólnie rychłe rozpoczęcie dialogu teologicznego pomiędzy 
Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym, podając do publicznej wiadomości 
nazwiska członków katolicko-prawosławnej komisji mieszanej, upoważnionej do 
prowadzenia owego dialogu. Członkowie komisji, jak wszystkim wiadomo, od po
czątku wykazali się w swojej pracy kompetencją, cierpliwością i lojalnością. Komisja 
opracowała dotychczas dwa dokumenty, zawierające stwierdzenia bardzo istotne dla 
dalszego dialogu.

782 3 . i oto, w tym błogosławionym czasie, nadszedł uroczysty moment, gdy w oto
czeniu czcigodnych metropolitów Synodu i innych członków Kościoła prawosławnego 
Wasza Świątobliwość przybywa tu wiedziony braterską miłością, ażeby raz jeszcze 
wymienić ze mną pocałunek pokoju i w ten sposób zaświadczyć o szczerym pragnie
niu, któremu także Wasza Świątobliwość daje wyraz od chwili swojego wyboru na 
patriarchalną stolicę, by przyczyniać się do stopniowego przywracania doskonałej 
jedności pomiędzy naszymi Kościołami.

Choć przypomniałem tu tylko niektóre doniosłe momenty naszej wspólnej drogi, 
nie zapominam jednocześnie o tym wszystkim, czego dokonała w naszych Kościołach 
i w ich wzajemnych stosunkach niewidzialna łaska Ducha Świętego poprzez modli
twę i ewangeliczne świadectwo parafii i wspólnot, zwłaszcza wspólnot monastycz
nych, poprzez współpracę i spotkania na szczeblu lokalnym, poprzez regularne wizy
ty składane nawzajem w Rzymie i w Konstantynopolu z okazji uroczystości naszych 
patronów, a także poprzez inne wielorakie formy kontaktów ze wszystkimi Kościo
łami prawosławnymi. Winniśmy doprawdy dziękować Bogu, który dzisiejszą wizytą 
Waszej Świątobliwości i darami już otrzymanymi na przebytej razem drodze umacnia 
naszą nadzieję w obliczu tej drogi, która pozostaje jeszcze przed nami.

Pragnąc być dla wiernych naszych Kościołów i dla świata wyłącznie „sługami 
przez Jezusa” (por. 2 Kor 4, 5), którzy dla nich i z nimi przygotowują „drogę dla 
Pana” (Iz 40, 3), stajemy tutaj oto z gotowością i zdecydowaniem.

Na Soborze Watykańskim II Kościół katolicki pogłębił swoje rozważania nad 
planem Chrystusa dotyczącym Jego Kościoła. W ten sposób zrozumiał on lepiej 
rzeczywistość komunii, która utrzymuje w jedności Kościoły partykularne na całym 
świecie. Owa pogłębiona refleksja jest ważnym wkładem do naszych poszukiwań, 
których celem jest przywrócenie doskonałej komunii. W pierwszych stuleciach na
szych dziejów kroczyliśmy każdy swą własną drogą, złączeni jednak wspólnotą 
wiary i życia sakramentalnego, pomimo trudności, które mogły pojawić się w na
szych stosunkach. W okresie tym Stolica Rzymska cieszyła się nie tylko honorowym 
prymatem, ale także rzeczywistą odpowiedzialnością przewodzenia w miłości -  
według słów św. Ignacego z Antiochii -  oraz podtrzymywania komunii pomiędzy 
wszystkimi Kościołami. Jestem świadom tego, że z różnorakich przyczyn i wbrew 
woli jednych i drugich to, co miało być posługą, mogło niekiedy przybierać dość 
odmienną postać. Jak jednak Waszej Świątobliwości wiadomo, pragnienie bezwzględ
nego posłuszeństwa woli Chrystusa każe mi, jako biskupowi Rzymu, sprawować ten 
urząd. Dlatego, pamiętając o perspektywie doskonałej komunii, którą pragniemy 
przywrócić, modlę się gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył nas swoim światłem
i oświecił wszystkich pasterzy oraz teologów naszych Kościołów, abyśmy wspólnie
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poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu, w których możliwe będzie 
realizowanie uznawanej przez jednych i drugich posługi miłości. Niech mi będzie 
wolno prosić Waszą Świątobliwość, by modlił się ze mną i za mnie, ażeby Ten, 
który „doprowadzi do całej prawdy” (por. J 16, 13), już teraz podsuwał nam gesty, 
zachowania, słowa i decyzje, pozwalające wypełnić to wszystko, czego Bóg pragnie 
dla swojego Kościoła.

Sobór Watykański II zalecił, aby w staraniach o przywrócenie pełnej komunii 
z Kościołami wschodnimi zwracać szczególną uwagę na „charakter stosunków istnie
jących między nimi a Stolicą Rzymską przed podziałem” (Unitatis redintegratio, 14). 
W stosunkach tych w pełni przyznawano tym Kościołom prawo do „kierowania się 
własnymi normami” (tamże, 16). Pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość, że Stolica 
Rzymska, z tak wielką uwagą odnosząca się do wszystkiego, co wynika z tradycji 
Kościoła, pragnie w pełni szanować owe tradycje Kościoła Wschodu.

4. W tej podniosłej chwili pragniemy stanąć w postawie uwielbienia przed tajem
nicą Przenajświętszej Trójcy i błagać ją, aby przeniknęła swą łaską nas, słabych
i ubogich oraz pomogła nam w wypełnianiu tego posłannictwa, które stanowi tak 
wielką nadzieję dla Kościoła i świata.

Za pośrednictwem największego z proroków, którego słów wysłuchaliśmy przed 
chwilą, Duch Święty pozwala nam lepiej zrozumieć to, czego Pan przede wszystkim 
od nas oczekuje. Przyjmujemy to wezwanie w perspektywie właściwych nam obo
wiązków pasterskich; owo zadanie odnosi się jednak także do wszystkich szafarzy 
Kościoła, do wszystkich wiernych stosownie do powołania każdego z nich. Podobnie 
jak święty Jan, prorok i „Poprzednik Chrystusa”, mamy pewność, że Bóg nieustannie 
zjawia się w dziejach ludzkości. I jak on pragniemy przygotowywać drogi Pańskie. 
Pragniemy ukazywać Chrystusa jako jedynego wyzwoliciela od grzechu, od cierpie
nia, od śmierci, jako Tego, który przybył, „aby nasze kroki zwrócić na drogę poko
ju” (Łk 1, 79). Wszak chrześcijanie Wschodu i Zachodu winni już teraz wspólnie, 
z jeszcze większą miłością głosić światu słowem i czynem, że Pan przyszedł, przy
chodzi i że będzie przychodził do ludzkości.

W obliczu tej tak wielkiej i tak potrzebnej odpowiedzialności błagam Chrystusa, 
aby dał nam, umiłowany Bracie, naszym braciom w biskupstwie i wszystkim wier
nym łaskę pokory, albowiem nie jesteśmy „godni, aby się schylić i rozwiązać rzemy
ka u sandałów” (por. Mk 1,7)  Tego, którego głosimy. Czyż właśnie tej misji i tej 
postawy nie ukazują wspaniałe Deisis ikon i fresków zdobiących bazyliki Wschodu
i Zachodu, na których święty prorok Jan Chrzciciel, zwrócony ku Chrystusowi, swo
jemu Panu, wskazuje na Niego ręką w postawie całkowitej pokory?

W owych Deisis widzimy także Matkę Odkupiciela, która z tą samą pokorą 
wskazuje na swego Syna i Pana, powtarzając nam nieustannie: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Wczoraj wieczorem, w Bazylice Matki Bożej Więk
szej, wzniesionej dla uczczenia boskiego macierzyństwa Maryi, mogliśmy wspólnie 
modlić się do Niej. Podczas obecnej Ofiary Eucharystycznej proszę Ją, by wstawiała 
się u swego boskiego Syna. Wspólnie wielbiliśmy Boga, wspólnie słuchaliśmy Jego 
Słowa, wspólnie prosimy o łaskę wierności Ewangelii. Ale pomimo tego świadectwa 
komunii, nie możemy jeszcze razem pić z tego samego kielicha. Fakt ten wywołuje
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w nas cierpienie i gorycz. Oby Chrystus, dzięki modlitwom swojej najświętszej
i niepokalanej Matki, pozwolił nam trwać w pokoju i nadziei. Oby nasze cierpienie 
stało się z Jego woli bodźcem do niestrudzonego działania, w celu przywrócenia 
wśród nas pełnej komunii, tak byśmy mogli jak najszybciej wspólnie przygotowywać 
na ziemi ludzi „gościniec naszemu Bogu” (Iz 40, 3).

Drodzy Bracia i Siostry! Wysłuchaliśmy Słowa Bożego. Wysłuchaliśmy Ewangelii 
w języku łacińskim i greckim na znak powszechności Kościoła, który jest wezwany 
przez Pana do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom.

To jedyne Słowo Boże zgromadziło nas dziś tutaj na modlitwie o odzyskanie 
pełnej komunii pomiędzy katolikami i prawosławnymi.

Z głęboką radością zapraszam was teraz do wysłuchania słów Patriarchy, Jego 
Świątobliwości Dimitriosa I, naszego drogiego brata w Chrystusie.

Światło, na które „oczekują wyspy”. 
Homilia w Bazylice św. Pawła za Murami

25 stycznia 1988 r.

Przekład: OR 1988, nr 1, s. 21.

784 i. „Ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. [...] Gorliwie służyłem Bogu,
jak wy wszyscy dzisiaj służycie” (Dz 22, 2).

Dziś Kościół powraca do wspaniałego przemówienia, które z wysokości schodów 
pomiędzy świątynią jerozolimską a twierdzą (Dz 21, 35) wygłosił w języku hebraj
skim do wzburzonego tłumu człowiek zakuty w łańcuchy (Dz 22, 2).

Ta mowa pomaga nam zrozumieć zdumiewającą nowość naszej wiary, ujrzeć ją 
jako wydarzenie nie do przewidzenia, jako coś, co wdarło się w naszą egzystencję, 
zakwestionowało ją, każąc zrewidować wszystkie pewniki, które dotychczas nią 
rządziły.

„Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci” (Dz 22, 4), mówi św. 
Paweł. Jest rzeczą zdumiewającą, że niekiedy gwałtowność ludzkich namiętności 
czerpie swoje energie właśnie z gorliwości w służbie Bogu. Zjawisko to należy 
tłumaczyć brakiem duchowej równowagi, który sprawia, że człowiek widzi w każdej 
„nowości” potencjalne zagrożenie, tym większe, im bardziej wychodzi ono poza 
schematy pojęciowe, nadające treść jego życiu. Zdarza się więc, że owa chwiejność 
równowagi, będąca zarazem słabością, bowiem płynie z wewnętrznej niepewności, 
prowadzi do sięgania po przemoc, którą -  jeśli w grę wchodzą przekonania religijne
-  motywuje gorliwością religijną. W tym przypadku jest to jednak gorliwość „nie
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oparta [...] na pełnym zrozumieniu” (Rz 10, 1), jak mówi Paweł, komentując 
w świetle własnych doświadczeń zachowanie swoich rodaków.

2. W Dziejach Apostolskich znajdujemy przykład gorliwości opartej na zrozumie
niu, przykład tym bardziej znamienny, że pochodzi z czasów, w których zarysowały 
się coraz wyraźniej napięcia pomiędzy Synagogą i rodzącym się Kościołem. Jest to 
przykład Gamaliela, uczonego w Prawie (Dz 5, 34), który tak nawołuje Izraelitów: 
„Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy 
sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich 
zniszczyć” (Dz 5, 38-39). Jest to głos człowieka zakorzenionego w Tajemnicy, który 
nosi w sobie cierpliwość, jaką Bóg okazuje w ciągu dziejów. Postawa Gamaliela nie 
ma w sobie nic z łatwego irenizmu, pozbawionego solidnej bazy duchowej, a więc 
nieświadomego ani wielkości* stawki, ani nieustannego jej zagrożenia. Gamaliel jest 
człowiekiem przepełnionym gorliwością w służbie Bogu. Nieuniknionym w dziejach 
sytuacjom kryzysu umie stawić czoło z ową nadzieją, niewzruszoną i pogodną, właś
ciwą tym, którzy rzeczywiście żyją w światłości oraz umiłowaniu Przedwiecznego.

3. Gorliwość, o której mówi Apostoł, „nie oparta na pełnym zrozumieniu”, wypły
wa z dręczącej niepewności, cechującej ślepą miłość, niezdolną do tego, by dojrze
wać w poznaniu tajemnicy.

Idący w ślad za nią fanatyzm oznacza porażkę w miłości do Boga.
Ileż razy w historii takie bolesne porażki pozostawiały blizny na niewidzialnej 

tkance jedności Kościoła!
Ile razy, także wśród chrześcijan, pełna obaw niepewność, będąca niezawodną 

oznaką słabości i kryzysu, gotowa do sprzeciwu nawet przy użyciu przemocy, brała 
górę nad roztropnym osądem płynącym z wiary niewzruszonej, bo otwartej na Ta
jemnicę.

Doświadczenie Pawła z Tarsu powinno nas oświecić i ożywić naszą nadzieję. 
Paweł, przepełniony gwałtownym i nietolerancyjnym zapałem, natrafia na Światło, 
które oślepia go i powala na ziemię. Stopniowo wzrok jego umysłu otwiera się na 
owo Światło i ogarnia wzniosłą, całkowicie odnowioną wizję wszystkiego; przed 
płomienną żarliwością jego serca jawią się bezkresne przestrzenie miłości.

Podczas tej Eucharystii, pomni doświadczeń przeżytych w przeszłości, przyzywa
my tego Światła dla całego Kościoła.

4. Wzywamy Go wsparci nadzieją. Do niej zachęca nas Prorok Izajasz słowami 
z dzisiejszej liturgii: „Pan Bóg Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej 
górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win” (Iz 25, 6).

Nadzieja ludów, a przede wszystkim ludu wybranego przez Boga, wyraża się 
w jakże ludzkim symbolu uczty, która odbędzie się u kresu dziejów, „na górze”. 
Spożywanie i picie stanie się wreszcie Eucharystią; człowiek będzie świadomie żył 
w wewnętrznym wymiarze nieustannego i spontanicznego dziękczynienia, w którym 
w końcu odnajdzie siebie przez przylgnięcie do prawdy, która go stanowi.

Wiara jest porankiem tego ostatecznego stanu wyzwolenia, w którym w miłości 
osiągnie on pełną realizację swojej prawdy stworzenia.
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Uczta, o której mówi prorok, odbywa się w świetle, wobec którego półmrok 
wiary jest fascynującą antycypacją, pełnym napięcia oczekiwaniem, nieprzerwaną 
prośbą.

Dopiero w tym Świetle człowiek zdoła przyjąć samego siebie i wszystkie rzeczy 
jako dar, przeżywając najwyższą wolność chwały. „Zedrze On na tej górze zasłonę, 
zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody” 
(Iz 25, 7).

Doświadczenie św. Pawła pomaga nam zrozumieć, że miłość człowieka jest uwię
ziona w tym całunie; że daremnie się spala w lęku, w nieufności i w przemocy 
zrodzonej z lęku, tak długo, jak długo nie spłynie na nią choćby promień boskiego 
światła.

To Światło, na które „oczekują wyspy”, zajaśniało na krzyżu w tajemnicy Mesja
sza cierpiącego i opuszczonego, będącego „zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla 
pogan”. W Nim wzrok wiary dostrzega niezmierzoną głębię Bożej miłości.

Wedle wiary Kościoła góra, na której Bóg zdarł zasłonę i przygotował ucztę, jest 
tą górą, na której stanął krzyż Chrystusa.

788 5. Kościół wie, że został ustanowiony przez swego Pana heroldem tego wydarze
nia: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). 
W osobie św. Pawła wspomina on i czci najwyższy wzór apostolskiego życia, odda
nego wypełnianiu tego polecenia Pana, życia wyniszczonego w misyjnej pasji, oży
wianego niezwykłym objawieniem „tajemnicy ukrytej przez wieki”, to jest planu 
włączenia wszystkich ludów w dziedzictwo obietnicy, w czynne oczekiwanie na 
ostateczną ucztę, już rozpoczętą przez pamiątkę śmierci Chrystusa.

Kościół, postępując śladami Pawła, był w ciągu stuleci świadkiem wspaniałych 
przykładów zapału misyjnego, żarliwości względem Boga, zakorzenionej w dojrzałej 
miłości; przykładów pełnej oddania służby spełniającej się Obietnicy. W tym roku 
będziemy wspominali nawrócenie Wielkiego Księcia kijowskiego, Włodzimierza,
i jego ludu, które wraz z wejściem do Kościoła Słowian wschodnich stało się 
uwiecznieniem wspaniałego dzieła misyjnego świętych Cyryla i Metodego.

Wspomnienie tego wydarzenia, tak bardzo owocnego dla sprawy Ewangelii, a tak
że -  śmiało można powiedzieć -  dla kultury całej rodziny ludzkiej, będzie dla nas 
okazją do przemyślenia zadań, przed którymi dziś stoi Kościół, do głębszego zrozu
mienia w duchu wiary znaczenia jego przeszłości i do zrozumienia wezwania, jakie 
płynie z niej dla czasów współczesnych.

789 6. Podczas tej Eucharystii, zamykającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
nasza myśl kieruje się przede wszystkim do siostrzanego Kościoła Patriarchatu mos
kiewskiego, który przejął znaczną część chrześcijańskiego dziedzictwa prastarej Rusi 
Kijowskiej. W tym uroczystym momencie jego dziejów cała wspólnota katolicka 
w osobie Biskupa Rzymu przesyła temu Kościołowi pocałunek pokoju.

Oby wspomnienie chrztu św. Włodzimierza ożywiło świadomość owych ścisłych 
więzów komunii, które już nas łączą z naszymi prawosławnymi braćmi, świadomość 
ich roli na drodze do osiągnięcia widzialnej jedności wszystkich ochrzczonych. Trud
no bowiem nie zauważyć, że sprawą decydującą o ewangelizacji naszego świata jest
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jedność wszystkich chrześcijan Wschodu i Zachodu, będąca widzialnym znakiem 
Bożej miłości, obecnej i działającej w dziejach.

Cieszę się więc i dziękuję Bogu za stałe postępy we wzajemnym zrozumieniu się 
wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych, z którymi prowadzimy dialog. Już 
sam fakt, że ruch ekumeniczny, mimo trudności wynikających z niełatwej przeszłoś
ci, stale czyni postępy, jest wyraźną oznaką woli Bożej, wobec której odnawiamy 
zobowiązanie bezwzględnego posłuszeństwa.

7. W szczególny sposób pragnę przypomnieć braci i siostry z ukraińskiego Koś
cioła katolickiego, zbudowanego z żywych kamieni ich wiary, związanej z dziedzic
twem św. Włodzimierza. Posłuszni głosowi sumienia, pozostają oni w pełnej komunii 
z Kościołem katolickim, zachowując dziedzictwo Wschodu. Sobór Watykański II, 
dzięki swej pogłębionej eklezjologii, otworzył nową drogę do spotkania z chrześci
jańskim Wschodem, z którym -  jak mamy nadzieję -  niebawem osiągniemy pełną 
komunię.

♦

Życzenia pokoju i pomyślności pragnę rozciągnąć na wszystkich Rosjan, Ukraiń
ców i Białorusinów, na narody, wśród których żyją -  stanowiąc istotny element ich 
dziejów i kultury -  wspólnoty wiernych prawosławnych i katolickich, obchodzące 
Milenium rozpoczęcia ich chrześcijańskich dziejów. Na zakończenie zawierzam 
Maryi, żywej pamięci wielkich wydarzeń w dziejach Kościoła, te refleksje, za po
średnictwem których pragnąłem już teraz przekazać niektóre myśli zawarte w dwóch 
dokumentach, które zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Moim gorącym 
życzeniem jest to, byśmy wszyscy, biorąc pod uwagę wielkie znaczenie kościelne, 
ekumeniczne i kulturalne tego wydarzenia, przygotowali się do duchowego uczestni
czenia w wielkim święcie naszych prawosławnych i katolickich braci, będących 
dziedzicami św. Włodzimierza.

Oby ta doniosła rocznica zdołała przyspieszyć pełne urzeczywistnienie się modli
twy Jezusa z wieczernika: Ut omnes unum sunt, „Aby wszyscy stanowili jedno”.

Milenijne radości, nadzieje i troski.
Homilia podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Rusi

w Bazylice św. Piotra -  10 lipca 1988 r.

Przekład: OR 1988, nr 7, s. 3.

1. Gloria Tibi Trinitasl
Przed tysiącem lat nad brzegami Dniepru, w Kijowie na Rusi, wypełniły się słowa 

Jezusa Chrystusa skierowane do Apostołów u kresu Jego mesjańskiego posłannictwa
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na ziemi: „Idźcie | j | |  i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Chwała Tobie, Ojcze -  Synu -  Duchu Święty!
Chwała Tobie Trójco Przenajświętsza -  jedyny Boże.
Wszechmogący Boże, Władco świata i Panie dziejów wszystkich ludów, chwała 

Tobie i cześć, i dziękczynienie za łaskę Chrztu Świętego przekazanego praojcom 
narodu, który dziś świętuje wielkie Tysiąclecie.

Chwała Tobie i dziękczynienie za księcia Włodzimierza, władcę Rusi Kijowskiej, 
za jego babkę Olgę, za wszystkich, którzy dali początek wiary oraz nowego życia 
w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym dla odkupienia grzechów całego 
świata.

792 2. W Chrzcie Rusi odnowiły się niejako cuda Jordanu z dnia, w którym otrzymał
w nim chrzest Twój Syn Jednorodzony. Wtedy to, mówi bizantyjska liturgia, „Jordan 
obejrzał się za siebie widząc jak płomień Boskości schodził ucieleśniony i zanurzał 
się w jego wodach. Jordan obejrzał się za siebie widząc Niewidzialnego, który stał 
się widzialny, Stworzyciela wcielonego, Pana pod postacią sługi. Jordan obejrzał się 
za siebie, a góry zadrżały patrząc na Boga w ciele; a chmury odezwały się w podzi
wie dla Tego, który przychodził, Światło ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego” (poświęcenie wód).

Także wody Dniepru i wzgórza Rusi zadrżały z radości, gdy dokonało się wielkie 
wydarzenie narodzin ludu przez łaskę chrztu do nowego życia. Tę właśnie radość 
wyraził rosyjski Kościół prawosławny podczas uroczystych obchodów, które odbyły 
się w Moskwie w czerwcu. Wysyłając na te obchody delegację z Sekretarzem Stanu
i Przewodniczącym Sekretariatu Jedności Chrześcijan, pragnąłem zapewnić ten sios
trzany Kościół o duchowym uczestnictwie Papieża i całego Kościoła katolickiego.

Dziś razem z Kościołem świętych Apostołów Piotra i Pawła katolicka Wspólnota 
ukraińska wznosi do Boga hymn chwały i dziękczynienia za owo wydarzenie dziejo
we, które dało początek ewangelizacji ludów żyjących we wschodniej części konty
nentu europejskiego, a nawet poza Uralem. Czyni to tak, jak wtedy, gdy w 950 
rocznicę tego wydarzenia Papież Pius XII w tej samej Bazylice przewodniczył uro
czystej Eucharystii w rycie bizantyjsko-słowiańskim, w której wzięła udział liczna 
grupa katolików waszego narodu (por. AAS 31 [1939], s. 258 n.). Czyni to dziś, 
godnie reprezentowana przez kler i wiernych, którzy w ojczystym języku wysławiają 
Boga za to, co przed tysiącem lat wydarzyło się nad brzegami Dniepru.

Pragnę wyrazić wspólną radość słowami prastarej liturgii, które biskupi i kapłani 
odczytywali w chwili uroczystego poświęcenia wód: „Trójco wszechmocna, będąca 
ponad wszystkim, co istnieje, oświeć także i nas, Twoje niegodne sługi, abyśmy 
mogli wysławiać niedoścignione Twe dzieło i moc. Nadszedł dziś bowiem czas 
święta: chór Świętych łączy się z nami i Aniołowie świętują wraz z ludźmi. Dziś 
chmury z nieba wysokiego zraszają ludzkość deszczem sprawiedliwości. Dziś ludzkie 
winy zostają zmazane w wodzie Jordanu. Dziś otwiera się przed ludźmi Raj i Słońce 
sprawiedliwości otacza nas swą wspaniałością. Wielki jesteś, o Panie, i cudowne są 
Twoje dzieła, i żadne słowa nie wystarczą, by wysławiać Twoje cuda”.
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3. Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła razem ze wspólnotą ukraińską 793 
dziękuje dziś Bogu za to, co uczynił za pośrednictwem swego sługi Włodzimierza, 
wielkiego księcia kijowskiego, który odnalazłszy drogocenną perłę wiary, jak ewan
geliczny kupiec pozyskał ją  dla siebie i przekazał ją  swojemu ludowi. Słusznie więc 
słynny metropolita kijowski Iłarion pisał: „Rzym sławi Piotra i Pawła, dzięki nim 
bowiem uwierzył w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego; Azja, Efez i Patmos -  Jana 
Teologa; Indie -  Tomasza; Egipt -  Marka. Wszystkie kraje, miasta, ludy czczą
i wysławiają swoich nauczycieli wiary. My także czcijmy, wedle sił naszych, w krót
kich modlitwach naszego wielkiego i niezrównanego nauczyciela i znamienitego 
wodza, wielkiego księcia ziem naszych Włodzimierza, wnuka czcigodnego starca 
Igora, syna znamienitego Światosława” (Mowa o prawie i łasce, 38, 5-12).

4. Drodzy bracia i siostry! Wy wszyscy, którzy dzisiaj wspólnie z Biskupem 794 
Rzymu zgromadziliście się wokół świętego dziedzictwa Apostołów -  świętych Piotra
i Pawła, witajcie! Bądźcie pozdrowieni w Panu! Przyjmijcie pocałunek pokoju!

Niech udziałem waszym i źródłem radości stanie się łaska tego świętego milenij
nego dnia. Życzy wam tego Następca Piotra wspominając wydarzenie, które odcisnę
ło na waszych dziejach niezatarty ślad.

Jakaż to niezgłębiona Boża tajemnica dopełniła się w duszach -  i w całym czło
wieczeństwie -  waszych przodków! Oto przez Chrzest zostali zanurzeni w śmierci 
Chrystusa, zostali z Nim pogrzebani jako spadkobiercy Adamowego dziedzictwa 
grzechu, ażeby mieć udział w Chrystusowym Zmartwychwstaniu. Aby przejąć od 
Zmartwychwstałego -  jako przybrane dzieci Boże -  nowe dziedzictwo: dziedzictwo 
życia w Bogu.

I oto ta sama Boża tajemnica związana z sakramentem Chrztu świętego ponawia 
się z pokolenia na pokolenie aż do naszych dni.

Chwała Tobie, Trójco Przenajświętsza!
Chwała Tobie, Kościele Święty, który jesteś dla nas bramą nowego życia w Chry

stusie!
5. W tym milenijnym roku duchowi synowie i córki św. Włodzimierza winni 795 

odnowić w sobie łaskę Sakramentu, który stał się podstawą ich religijnej i narodowej 
tożsamości. Wraz bowiem z Chrztem rodzi się „nowy człowiek”, dla którego łaska 
Ducha Świętego jest źródłem „nowego życia”, a przykazanie miłości -  „nowym 
przykazaniem”, z którego wywodzi się jedna rodzina dzieci Bożych, powołanych do 
„nowej nadziei” błogosławionej wieczności.

Oto dlaczego Chrzest posiada nieocenioną wartość. Jest on dla człowieka podsta
wą nowego bytowania jako chrześcijanina i podporą jego dziejów, zarówno jako 
jednostki, jak i członka narodu.

Wraz z Chrztem Rusi rozpoczął się ów powolny i bogaty proces kulturalnego
i społecznego dojrzewania -  który tak głęboko naznaczył formację ludów ukraińskie
go, białoruskiego i rosyjskiego. Synowie tych narodów, wspominając z radością 
swoje początki, nie mogą nie podjąć wciąż żywego przesłania, jakie niesie to dziejo
we wydarzenie.

6. W szczególności wy, synowie ukraińskiego narodu, czyż możecie zapomnieć 796
o tym, że dziedzictwo Chrztu waszych przodków jest również dziedzictwem braci
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prawosławnych należących do waszego ludu? Czyż moglibyście nie dostrzegać histo
rycznych więzów, łączących wasz naród z narodem białoruskim i rosyjskim?

Przez Chrzest zarówno wy, jak i oni, staliście się członkami tego samego Kościo
ła. Wasi przodkowie otrzymali chrzest przed tysiącem lat, gdy rozłam w Kościele 
jeszcze nie nastąpił. Święty Włodzimierz ochrzcił swój lud w błogosławionym czasie, 
gdy niepodzielony Kościół Chrystusa rozciągał się na Wschodzie i na Zachodzie. Od 
Bizancjum przejął on ryty liturgiczne i święte obrzędy, ale równocześnie, świadomy 
swojej pozycji i zadań, wytrwał do końca w jedności katolickiego Kościoła, dbając
0 utrzymanie przyjaznych stosunków ze Stolicą Apostolską. Wielu książąt, którzy 
nastali już po nim, przyjmowało z należną czcią legatów papieskich.

W ciągu kolejnych stuleci pragnienie pełnej kościelnej jedności, pobudzane przez 
Ducha Parakleta, nie wygasło. Jakże tu nie wspomnieć przede wszystkim słynnego 
metropolity kijowskiego Izydora, który uczestniczył w Soborze we Florencji, gdzie 
podpisał dekret o jedności? Kościół Rzymu ze swej strony obdarzył go wielkimi 
zaszczytami, przyznając mu najwyższe urzędy za życia, a po śmierci przyjmując jego 
doczesne szczątki do Bazyliki Watykańskiej.

7. Z końcem XVI wieku nastały dla Kościoła na Ukrainie trudne czasy. Wszędzie 
narastało, szeroko podzielane w różnych środowiskach kościelnych, głębokie pragnie
nie odnowy.

W tej sytuacji powrót do pełnej komunii z Kościołem Rzymu był oceniany przez 
wielu biskupów i część ludu jako konkretna możliwość realizacji pożądanej odnowy. 
Wszystkim skądinąd wiadomo, że w zamyśle osób podpisujących Unię Brzeską akt 
ten nie wyrażał w żadnym wypadku zerwania z przeszłością. Wręcz przeciwnie, unia 
z Rzymem stanowiła dla nich powrót do sytuacji z czasów dawnego Kościoła kijow
skiego, jeszcze sprzed bolesnego rozłamu, jaki nastąpił pomiędzy Kościołem wschod
nim i zachodnim.

Ich kościelna postawa nie spotkała się, jak wiadomo, ze zrozumieniem całego 
ludu; błędnie odczytano nawet jej podstawowy sens. Czyż jednak to, że po wielu 
stuleciach, w kontekście głębszego zrozumienia tajemnicy Kościoła i w odmiennej 
sytuacji dziejowej, odczuwamy coraz żywiej i mocniej we współczesnym Kościele 
tęsknotę do jedności, nie oddaje sprawiedliwości tym przede wszystkim, którzy doz
nali goryczy nieporozumienia i przypłacili swój krok własnym życiem?

W chwili, gdy Papież Klemens VIII wymieniał braterski uścisk z przedstawiciela
mi Kościoła kijowskiego, przybyłymi do Rzymu, by podpisać akt jedności, wielka 
była z pewnością nadzieja na to, że ów gest miłości przypieczętuje ostatecznie tak 
doniosłe wydarzenie dziejowe, jakim jest przywrócenie pełnej kościelnej jedności.

Dziś znaczenie tamtego uścisku każe i nam także uczynić taki sam gest braterstwa
1 pokoju.

8. Duch Święty, który tak gorąco przemawiał podczas Soboru Watykańskiego II
i który stale przemawia poprzez znaki czasów, skłania nas wszystkich do nowego 
zrywu na drodze ekumenicznego dialogu i wzbudza gorące pragnienie, by już wkrót
ce nastąpił ów dzień, kiedy Kościół katolicki i Kościół prawosławny wymienią poca
łunek pokoju.
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Stolica Apostolska ze swej strony zawsze żywo odczuwała jako swój obowiązek 
popieranie prawa katolików ukraińskich do trwania w katolickiej jedności i do zacho
wywania wierności własnym rytom i tradycjom. W tym celu utworzone zostały me
tropolie, eparchie i egzarchaty z własną hierarchią kościelną, dla wiernych ukraiń
skich żyjących w diasporze.

9. Drodzy bracia w biskupstwie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu! Tutaj, 
przy grobie św. Piotra Apostoła, w pobliżu którego spoczywają doczesne szczątki św. 
Jozafata męczennika, tak bardzo przez was miłowanego, dziękujemy wspólnie Trójcy 
Przenajświętszej za bezcenny dar Chrztu i za obfite duchowe owoce uczestnictwa 
w Bożych tajemnicach we wspólnocie tej samej wiary i tej samej miłości.

Obchody Milenium winny ożywić we wszystkich chrześcijanach wolę ekumenicz
nego zaangażowania i pobudzić oba Kościoły, katolicki i prawosławny, do tego, by 
odnalazły na Ukrainie pradawne więzy historyczne i z nowym zapałem podjęły pracę 
na rzecz jedności. Razem modlimy się o to, by już niedługo mogła zapanować mię
dzy katolikami i prawosławnymi pełna komunia, w której żyli przez wieki ich przod
kowie. Równocześnie modlimy się o to, by szanowano specyficzne oblicze waszego 
Kościoła, również w tym stuleciu doświadczonego przez wielkie przeciwności.

Pragnę tutaj powtórzyć życzenie, które wyraziłem w posłaniu Magnum Baptismi 
donum: oby „dane nam było przeżywać radość z przezwyciężenia nieporozumień
i wzajemnej nieufności i oby było uznane pełne prawo każdego człowieka do własnej 
tożsamości i wyznawania własnej wiary. Przynależność do Kościoła katolickiego nie 
powinna być przez nikogo uważana jako nie do pogodzenia z dobrem własnej oj
czyzny ziemskiej i z dziedzictwem świętego Włodzimierza. Oby rzesze waszych 
wiernych mogły cieszyć się prawdziwą wolnością sumienia i poszanowaniem praw 
religijnych do oddawania publicznej czci Bogu zgodnie z bogatą tradycją, we włas
nym obrządku i z własnymi Pasterzami” (n. 7). Oby w ten sposób rozpoczęła się, 
ku wspólnej radości, nowa era braterskiej ekumenicznej współpracy.

10. Drodzy bracia i siostry, dziś Kościół katolicki ze szczególną miłością spoglą
da na was, ukraińskich katolików żyjących na emigracji lub w ojczyźnie. Spogląda 
na was i wraz z wami śpiewa dziękczynne Te deum za dar wiary i za wielowiekową 
w tej wierze wytrwałość.

Radość tę przesłania jednak bolesny fakt, że tak wielu waszych braci i sióstr 
pozbawionych jest wolności religijnej, choć prawo to było wielokrotnie potwierdzane 
w konstytucjach państwowych i w uroczystych porozumieniach międzynarodowych.

Na zakończenie Papież powiedział po ukraińsku:
Drodzy władykowie, kapłani i wy wszyscy, bracia i siostry w Chrystusie! Tutaj, 

przy grobie świętego Piotra Apostoła, w pobliżu którego spoczywają doczesne szcząt
ki świętego Jozafata, tak wam drogiego, dziękujemy gorąco Przenajświętszej Trójcy 
za dar Chrztu oraz za wszystkie owoce uczestnictwa w Bożych tajemnicach we 
wspólnocie tej samej wiary i tej samej miłości.

Z całego serca przygarniam wszystkich was, a wraz z wami -  ukraiński naród, 
obejmując wszystkich pocałunkiem pokoju jako wasz brat i pierwszy w dziejach 
Kościoła Papież Słowianin. Wraz z wami pielgrzymuję duchowo na wzgórze Kijowa, 
gdzie nad szerokim Dnieprem wznosi się statua św. Włodzimierza. Padam na kolana
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przed ikoną modlącej się Bogarodzicy w soborze św. Zofii w Kijowie i zawierzam 
Jej wszystkie sprawy katolickiej wspólnoty ukraińskiej. O Matko Boża, okryj nas 
swym świętym płaszczem i chroń przed każdym złem.

A Chrystus, prawdziwy nasz Bóg, za wstawiennictwem swojej Przeczystej Matki, 
świętych apostołów Piotra i Pawła, świętych książąt Włodzimierza i Olgi, świętych 
ojców Antoniego i Teodozego Pieczerskich, świętych męczenników i wyznawców 
Borysa i Gleba oraz świętego męczennika Jozafata -  niech zlituje się nad nami
i zbawi nas, bo dobry jest i miłuje ludzi.

Dialog w wierności prawdzie.
Homilia podczas Mszy św. na zakończenie 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan -  25 stycznia 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 1-2, s. 26.

801 | |  „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9, 4).
Wysłuchaliśmy słów, które w żywy i dramatyczny sposób opowiadają o nawróce

niu Pawła apostoła. To, co się wydarzyło owego dnia na drodze do Damaszku, było 
dla młodego, „dyszącego żądzą zabijania uczniów Pańskich” (Dz 9, 1) Żyda faktem, 
który zadecydował o dalszych kolejach jego życia. Spotkanie ze Zmartwychwstałym 
sprawiło, że ten, który „u stóp Gamaliela otrzymał staranne wykształcenie w Prawie 
ojczystym” (Dz 22, 3), stał się żarliwym wyznawcą „nowej nauki”, którą uprzednio 
z uporem zwalczał. Prześladowca został przemieniony w apostoła!

Myśl świętego Pawła wielokrotnie będzie powracać do słów odpowiedzi udzielo
nej mu przez Jezusa na pytanie: „Kto jesteś, Panie?” (Dz 9, 5). Odpowiedzi zadzi
wiającej, lecz jednoznacznej: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz” (tamże). 
Tak więc Ten, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, nadal żyje na ziemi: jest 
obecny w swoim Kościele, jest Kościołem!

Nauczanie apostoła Pawła o Kościele jako „ciele Chrystusa” bierze swój początek 
z owego doświadczenia, które przeżył na drodze do Damaszku. Tę naukę otrzymał 
on od samego Jezusa! To wszystko, co potem zostanie przezeń rozwinięte w wielkich 
Listach, już się zawiera -  jako olśniewająca intuicja -  w spotkaniu ze Zmartwych
wstałym: Kościół jest jednym ciałem, którego Głową jest Chrystus, a członkami my 
wszyscy. Każdy akt przemocy wobec ciała jest aktem przemocy wobec Chrystusa, 
który się utożsamia ze swoimi członkami; każda rana zadana ciału dotyka i w jakiś 
sposób zadaje ból samemu Chrystusowi.

802 2. Zgromadzeni w tej bazylice patriarchalnej, którą chrześcijańska pobożność
wzniosła na grobie Apostoła Narodów, pragniemy rozważyć właśnie tę fundamentalną
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prawdę przekazanej przez niego nauki. Czynimy to w ostatnim dniu Tygodnia Mo
dlitw o Jedność Chrześcijan, którego szczegółowym tematem było zdanie Apostoła, 
ściśle wiążące się z naszymi dzisiejszymi rozważaniami: „Wszyscy razem tworzymy 
jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami”
(Rz 12, 5).

„Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie”. Oczywiście, nie ciało 
w sensie fizycznym, gdzie poszczególne części nie posiadają własnej indywidualnoś
ci, ani też w sensie jedynie duchowym, gdzie więź ma charakter czysto zewnętrzny
-  ale ciało mistyczne, w którym różne części, zachowując swoją indywidualność, są 
ściśle ze sobą zjednoczone jedyną zasadą życia nadprzyrodzonego, którą jest Duch 
Święty.

Każdy podział Kościoła rozdziera to ciało, toteż zrozumiałe jest oburzenie Apos
toła: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1, 13). Jakże tu nie przypomnieć 
pełnych bólu słów św. Klemensa Rzymskiego na temat pierwszych przejawów nie
zgody w ówczesnym Kościele: „Dlaczego rozdzieramy i ćwiartujemy członki Chrys
tusowe? Dlaczego buntujemy się przeciw własnemu ciału i popadamy w taki obłęd, 
iż wydajemy się zgoła zapominać, że jesteśmy członkami jedni drugich?” (List do 
Koryntian, 46, 7).

3. Niestety „obłęd” podziału szeroko się rozpanoszył w dziejach Kościoła. Tak 803 
więc z pewnością za szczególną łaskę Ducha Świętego należy uznać to, że za na
szych dni jesteśmy świadkami na nowo ożywionej i głębokiej troski o jedność, która 
„porusza” serca wszystkich chrześcijan, pobudzając ich do udziału w prawdziwie 
historycznym dziele, jakim jest uzdrowienie dawnych i świeżych ran.

Najbardziej autorytatywną wykładnię dzisiejszego ruchu ekumenicznego -  będące
go owocem bezpośredniego i skutecznego działania Ducha Świętego -  dał Sobór 
Watykański II, który trzydzieści lat temu, także na zakończenie Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan, w tej samej bazylice został po raz pierwszy zapowiedziany 
przez mojego czcigodnego poprzednika Jana XXIII. Jednym z zasadniczych zamie
rzeń Soboru stała się unitatis redintegratio inter universos Christianos promovendat
„wzmożenie wysiłków dla przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan” (Unitatis 
redintegratio, 1). W listopadzie bieżącego roku przypada XXV rocznica ogłoszenia 
tego podstawowego Dekretu, będącego niejako magna charta prawdziwego ekumeniz
mu. Zostały w nim zawarte zasady i wskazane kierunki dialogu zarówno z Kościo
łami Wschodu, jak z Kościołami oraz Wspólnotami kościelnymi Zachodu.

Czas, który upłynął, był czasem Bożego błogosławieństwa; wśród chrześcijan 
powstała nowa sytuacja: lepszego wzajemnego poznania; umocnienia ducha brater
stwa; większego zbliżenia doktrynalnego i duchowego; rozwiniętego zaangażowania 
się w poszukiwanie jedności.

Ćwierćwiecze dzielące nas od wydania Dekretu potwierdza ważność jego soboro
wego dokumentu, który stał się dla katolików przewodnikiem w realizacji ich dzieła, 
dostarczając im niezawodnych podstaw doktrynalnych i otwierając perspektywy na 
przyszłość. Biskupi -  uczestnicy Nadzwyczajnego Synodu w 1985 roku, analizując 
wpływ Soboru na życie Kościoła uznali, że „ekumenizm wpisał się głęboko i na stałe 
w świadomość Kościoła” (Relatio finalis II, C, 7).
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804 4 . Ekumeniczne zaangażowanie Kościoła wyrażało się w dziedzinach prowadzo
nych równolegle i w sposób skoordynowany w dwóch kierunkach. Z jednej strony 
odnowił on i zacieśnił stosunki z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, 
z drugiej -  troszczył się o rozwój ekumenicznego ducha i działania we własnej 
wspólnocie. Oba te aspekty są ze sobą ściśle związane.

Stworzenie płaszczyzny wzajemnego zaufania i szczerego szacunku jest koniecz
nym warunkiem owocnego dialogu chrześcijan. Umacnia nas w tym i oświeca szcze
gółowe zalecenie św. Pawła apostoła, zawarte w Liście do Rzymian i wybrane dla 
obecnego Tygodnia Modlitw: „Miłość niech będzie bez obłudy [...]. W miłości bra
terskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie”
(Rz 12, 9-10).

Wymiar ten, słusznie nazwany „dialogiem miłości”, stworzył warunki do spokoj
nej dyskusji na temat istniejących wśród chrześcijan tradycyjnych rozbieżności. 
Wszyscy bardziej odczuli potrzebę jedności, o którą Chrystus modlił się w przed
dzień swojej męki: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, 
aby tak jak My stanowili jedno” (J 17, 11).

805 5. Lecz jedność nie może się urzeczywistniać poza prawdą. Podkreśla to sam
Jezus w modlitwie za uczniów, zanoszonej owego wieczoru do Ojca: „Uświęć ich 
w prawdzie” (J 17, 17).

Rozmaite „dialogi teologiczne” podejmowane z chrześcijanami innych wyznań 
zmierzają -  i zawsze powinny zmierzać -  do osiągnięcia pełnej zgodności w wierze. 
Dziękujemy Bogu za dotychczasowe owoce tych spotkań. Już ukazało się, jak wiemy, 
kilka dokumentów wyjaśniających dawne spory doktrynalne i wskazujących na istotne 
zbieżności. Ufamy, że z Bożą pomocą rozpoczęta pomyślnie droga doprowadzi nas 
do osiągnięcia pełnej jedności w prawdzie. Duch Święty na pewno będzie prowadził 
chrześcijan dobrej woli „do całej prawdy” (J 16, 13).

806 6. Jednakże zaangażowanie ekumeniczne nie sprowadza się wyłącznie do stosun
ków z innymi chrześcijanami. Jego zakres obejmuje także określone zadania w sa
mym Kościele katolickim.

Sobór przypomina o tym z naciskiem: „Niech pamiętają wszyscy wyznawcy 
Chrystusa, że tym lepiej posuwają naprzód sprawę jedności chrześcijan, a nawet ją 
realizują, im bardziej nieskazitelne usiłują wieść życie w duchu Ewangelii” (Unitatis 
redintegratio, 7). W tym kontekście Dekret wymienia niektóre zasadnicze wymiary 
tego duchowego ekumenizmu, jak nawrócenie serca (tamże, 7), reforma i odnowa 
Kościoła, która „polega na wzroście wierności jego powołaniu” (tamże, 6), nieustają
ca modlitwa (tamże, 8).

Doświadczenie ostatnich dwudziestu pięciu lat dostatecznie ukazało ścisły związek 
pomiędzy tymi wymiarami a poszukiwaniem jedności. Słusznie więc Sobór stwier
dzał, że „ta właśnie odnowa ma wybitnie ekumeniczne znaczenie” (tamże, 6).

Nie może być mowy o rozwoju takiego pogłębionego zaangażowania duchowego 
w całej chrześcijańskiej wspólnocie bez wierności w przepowiadaniu, bez stałej 
katechezy i pogłębionej formacji teologicznej i bez przeniknięcia owych posług 
prawdziwym duchem ekumenicznym.
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Idąc we wskazanym przez Synod Biskupów kierunku, w swoim czasie ukazałem 
potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na ten delikatny problem, dotyczący wszyst
kich. Bowiem „katecheza nie może być pozbawiona wymiaru ekumenicznego, gdyż 
wszyscy wierni, zależnie od swych możliwości i swego stanowiska w Kościele, są 
powołani do osobistego uczestnictwa w tym ruchu dążącym do jedności” (Catechesi 
tradendae, 32).

7. Jesteśmy wszakże świadomi, „że ten święty plan pojednania wszystkich chrześ
cijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły 
i zdolności” (Unitatis redintegratio, 24). Dlatego razem, wytrwale i z ufnością błaga
my Boga o łaskę jedności.

Obchodzony rokrocznie na całym świecie przez wszystkich chrześcijan Tydzień 
Modlitw stwarza specjalną okazję do złączenia tych błagań w jeden chór modlitewny, 
co już stanowi zadatek pełnej jedności, o którą zabiegamy i ku której, za łaską Bożą, 
zmierzamy.

Oby Pan raczył wysłuchać żarliwego błagania, które i w tym roku zanosimy do 
Niego za wstawiennictwem Pawła apostoła z tej bazyliki, przechowującej jego chwa
lebne szczątki. Ufamy, że „Pan Bóg §§|j odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi” 
(Iz 25, 8). Hańbą jest rozerwanie jedności, hańbą jest podział. Niech jak najszybciej 
nadejdzie dzień, w którym wzajemnie pojednani, my wszyscy, wierzący w Chrystusa, 
będziemy mogli z radością zawołać: „Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: 
cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!” (Iz 25, 9).

Niech jak najszybciej nadejdzie ten dzień!

Homilia podczas nieszporów 
w kościele świętych Andrzeja i Grzegorza

30 września 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 10-11, s. 15-16.

1. „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!” (Kol 1, 2).
Pozdrowienie to zawiera się w słowach świętego Pawła skierowanych do wspólno

ty Kolosan i stanowiących czytanie przewidziane na dzień poprzedzający dwudziestą 
szóstą niedzielę w roku.

Te same słowa kieruję do was dzisiejszego wieczoru. Na pierwszym miejscu 
pozdrawiam mojego brata w Chrystusie, arcybiskupa Canterbury: witam serdecznie 
Waszą Wielebność, a także innych przedstawicieli wspólnoty Kościołów anglikań
skich, którzy mu towarzyszą. Witam was w Rzymie -  w mieście, które naznaczyła 
krew apostołów Piotra i Pawła; witam was w kościele pod wezwaniem św. Grzegorza

807

808
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Wielkiego, skąd tysiąc czterysta lat temu jeden z moich poprzedników, papież Grze
gorz Wielki, posłał św. Augustyna, aby „głosił prawdę” (por. Kol 1, 5) mieszkańcom 
Anglii. Augustyn był przeorem klasztoru św. Andrzeja na Wzgórzu Celio, dokładnie 
na tym samym miejscu, gdzie się dziś spotkaliśmy, włączając się w ten sposób 
w łańcuch modlitw i nabożeństw, które przez długie stulecia ofiarowywano Bogu. 
Witam przedstawicieli tej samej niezmiennej tradycji zakonnej, z którymi dziś łączy
my się w modlitwie. Przywołuję też na pamięć doniosłą rolę, jaką życie zakonne -  
także w Anglii -  odgrywało zawsze w przyjmowaniu, przeżywaniu i przekazywaniu 
„głoszonej prawdy” (tamże).

Posyłając św. Augustyna, aby głosił Ewangelię ludom anglosaskim, św. Grzegorz 
wypełnił duszpasterską i misyjną powinność przynależną urzędowi Biskupa Rzymu. 
W jego pismach odnajdujemy głębokie i wszechstronne poszanowanie dla powszech
nego prymatu, powierzonemu biskupowi zasiadającemu na Stolicy Piotrowej. To on 
nazwał Biskupa Rzymu „caput fidei” i on określił piastującego urząd „servus senio
rom Dei” (Ep. XIII, 39).

2. Właśnie jako Biskup Rzymu przed siedmioma laty udałem się do Anglii, aby 
odwiedzić wspólnotę katolicką tego kraju. Na trasie podróży znalazł się również 
kościół katedralny pod wezwaniem św. Augustyna w Canterbury. Pielgrzymując do 
grobu św. Tomasza Becketa, męczennika, starałem się przyczynić do zaleczenia 
straszliwych ran zadanych Ciału Chrystusa w XVI wieku. Modliliśmy się tam wspól
nie, Wasza Wielebność i ja, o tę integralność, o tę pełnię życia w Chrystusie, którą 
jest Boski dar jedności.

Motywem pielgrzymki do Canterbury było posłuszeństwo woli Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który w noc poprzedzającą dzień swojej śmierci modlił się o to, 
„aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Dziś istniejące między chrześcijanami 
podziały wymagają tego, aby prymat Biskupa Rzymu, był także prymatem w działa
niu i podejmowaniu inicjatyw zmierzających do osiągnięcia tej jedności, o którą 
Chrystus tak żarliwie się modlił. Nasza wspólna wieczorna modlitwa jest dla mnie 
kolejnym etapem ekumenicznego pielgrzymowania, będącego wspólnym powołaniem 
katolików i anglikanów, a także innych Kościołów chrześcijańskich. Naszym celem 
jest ponowne odkrycie owego dziedzictwa wiary, które było wspólnym udziałem 
chrześcijan, zanim nastąpił tragiczny ciąg wydarzeń, który przed czterema wiekami 
spowodował podział chrześcijańskiej Europy. Musimy odnaleźć nasze wspólne korze
nie w owym okresie sprzed tysiąca lat, kiedy chrześcijanie Anglii byli zjednoczeni 
w wierze, którą zasiał wśród nich św. Augustyn.

Na mocy wspólnej deklaracji, którą podpisaliśmy w Canterbury, ustanowiliśmy 
Drugą Międzynarodową Komisję Anglikańsko-Rzymskokatolicką do badania dzielą
cych nas jeszcze różnic doktrynalnych. Jednakże spotykając się dzisiaj, nie możemy 
nie przyznać, że wydarzenia ostatnich lat poważnie pogłębiły dzielące nas rozbież
ności, utrudniając działalność Komisji. Chciałbym dziś utwierdzić członków Komisji 
w wytrwałości, z jaką wykonywali dotąd swoje zadanie badania przyczyn i począt
ków dzielących nas różnic. Oby w wypełnianiu tego zadania towarzyszyły im nadzie
ja  i odwaga.
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3. Jeśli nasza jedność ma być taką jednością, o jaką modlił się Chrystus, musimy 810 
zachować integralność wiary apostolskiej, owej wiary raz przekazanej świętym
w apostolskiej Tradycji (por. Jud 3).

Odpowiedzialność za właściwe rozpoznawanie nauki i jej praktycznych zastoso
wań, stanowiących część tego, co św. Paweł nazywa powierzonym nam depozytem 
wiary, którego musimy strzec (por. 1 Tm 6, 20), spoczywa na barkach nauczyciel
skiego urzędu Kościoła. Według słów Soboru Watykańskiego II „zadanie [...] auten
tycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, 
powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła”
(Dei verbum, 10). Szczególna rola biskupów w umacnianiu jedności i zapewnianiu 
ciągłości wiary, która ma być wypełniana we wspólnocie ze Stolicą Apostolską, jest 
sprawą pierwszorzędnej wagi, jeśli mamy przekazywać z pokolenia na pokolenie 
wiarę Piotra, Grzegorza i Augustyna, jeśli mamy ponownie dokonać ewangelizacji 
ludów Europy i jeśli mamy głosić Ewangelię narodom całego świata.

Św. Grzegorz był człowiekiem o rozległym doświadczeniu. Jako przedstawiciel 
Kościoła Rzymskiego w Kościele w Konstantynopolu, dobrze zdawał sobie sprawę 
z tego, że mogą istnieć rozbieżności w sposobie wyznawania i przeżywania wiary, 
w formach jej liturgicznego wyrazu, a także w dziedzinie duchowości, teologii i dys
cypliny kościelnej; i że mimo to może zostać we wszystkim zachowana jedność 
Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój (por. Ef 4, 3). Taka była z pewnością również 
jego nadzieja wobec Kościoła w Anglii i jego wizja tego Kościoła. Dziś kontynent 
Grzegorza i Augustyna odczuwa pilną potrzebę ponownego „głoszenia prawdy” (por.
Kol 1, 5). Wysoko podnosi się fala przesądów, jak to miało miejsce w Kolosach za 
czasów św. Pawła. Otaczają nas siły sekularyzacji, które niosą ze sobą nieznajomość 
słowa Bożego. Mieszkańcy naszego kontynentu wołają o Dobrą Nowinę i biada 
nam, jeśli im jej nie przyniesiemy.

4. „Laska wam i pokój od Boga, Ojca naszego”. 811
Gdy św. Paweł kierował te słowa do Kolosan, i gdy dziękował Bogu za ich wiarę

w Jezusa Chrystusa i miłość dla wszystkich świętych (por. Kol 1, 3), pisał je przepo
jony duchem nadziei i odwagi. Ale pisał je także z troską o to, że niektórzy spośród 
chrześcijan z Kolosów chwieją się w wierze w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, 
który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył wszystkie inne królestwa 
i potęgi, tak w niebie jak i na ziemi. Ta troska stała się dla Pawła natchnieniem do 
napisania wspaniałego hymnu będącego pochwałą Chrystusa, pierworodnego wszel
kiego stworzenia.

„On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała
-  Kościoła” (Kol 1, 17-18).

Chrystus jest naszą Głową; wszystko zostało mu poddane. Jest naszym Panem.
Jest naszym początkiem i naszym ostatecznym końcem. Jak w czasach św. Pawła, 
tak i dziś wszystkie nasze wysiłki w dążeniu do przywrócenia jedności chrześcijan 
nie zdadzą się na nic, jeśli nie będą podejmowane w duchu pełnej wierności wobec 
wiary w Chrystusa, tak jak została nam ona przekazana przez apostołów.

5. Mam głęboką nadzieję, że nasze spotkanie w Rzymie utoruje drogę czasom, 812 
gdy Rzym i Canterbury znów będą mogły -  wspólnie i w pełni -  „głosić prawdę”,
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tak jak to czyniły w czasach Grzegorza i Augustyna. Dziś Ewangelia głoszona jest 
daleko poza granicami naszego kontynentu. My też możemy powiedzieć razem ze 
św. Pawłem, że na całym świecie Ewangelia „przynosi owoce i wzrasta”. Dzieło 
misyjne nadaje nową aktualność naszym dążeniom do ekumenizmu: spoczywa na nas 
szczególna odpowiedzialność wobec krajów rozwijających się, na których grunt 
przeszczepiono rozłamy i podziały zrodzone w Europie.

Pamiętamy także o tragicznych konfliktach i podziałach, które naznaczyły oblicze 
współczesnego świata. Ostatnio w sposób szczególny myślimy o narodach Bliskiego 
Wschodu -  wiem, że ten rejon świata zawsze zajmuje wiele miejsca w myślach 
i modlitwach naszego umiłowanego brata, z którym się dziś spotykamy. Jeśli ludzie 
mają poznać pokój Chrystusa, jeśli mają dostąpić pojednania w Tym, który jako 
jedyny może przynieść światu pokój, należy uznać chrześcijan za wspólnotę pojedna
ną i -  jednocześnie -  dokonującą pojednania.

Jakże wielkie jest żniwo, do którego wzywa nas Chrystus! Jakże wielu ludzi 
zranionych, zagubionych i samotnych żyje w pełnych ruchu miastach naszego świata! 
Jak wielu jest bezdomnych i głodnych, którzy wołają o Chleb Życia i którzy pragną 
znaleźć mieszkanie w Jezusie Chrystusie!

Modlę się o to, aby podczas tej wizyty arcybiskupa Canterbury w Rzymie Bóg 
prawdziwie prowadził nas ku owej jedności wszystkich w Chrystusie, który jest 
naszą Głową. Niech nasze dążenia staną się dla świata znakiem pokoju i radości, 
które zostały nam dane w Chrystusie.

Moi umiłowani bracia i siostry w Chrystusie! „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego”.

Duch Boży prowadzi uczniów Chrystusa ku jedności. 
Homilia w czasie Mszy św. na zakończenie 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan -  25 stycznia 1993 r.

Przekład: OR 1993, nr 4, s. 43-45.

„Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi” (Iz 25, 9).
813 l. Jednomyślne przyjęcie z wiarą i nadzieją zbawczego planu Boga, wyrażone

w proroczych słowach Księgi Izajasza, kieruje nasze spojrzenie ku ostatecznemu 
celowi, jaki Bóg przygotował dla swoich wiernych.

Wizja opisana przez proroka, ukazująca nam przyszłą pełnię i pokój, które nas 
oczekują, składa się z barwnych obrazów zaczerpniętych z bolesnych i radosnych 
doświadczeń każdego człowieka: z jednej strony łzy, całun okrywający ludy, hańba
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narodu i nade wszystko śmierć, z drugiej -  obfita i braterska uczta wydana przez 
Boga, dar Jego słowa, zapowiedź zbawienia i radosna pewność jej wypełnienia.

„Pan Zastępów przygotuje [...] na tej górze ucztę” (Iz 25, 6). Źródłem obfitości 
mesjańskiej uczty jest sama obecność Boga, Jego objawienie się. To On otworzy 
oczy ludów, które same nie potrafią Go dostrzec, bo ich wzrok jest zamglony. Wię
cej -  Bóg unicestwi śmierć, aby zaproszeni na ucztę mogli żyć z Nim na wieki.

2. Ta Boża obietnica wypełniła się całkowicie we wcieleniu Syna Bożego i w od
kupieniu, którego On dokonał. W Jezusie urzeczywistnił się ostatecznie zbawczy 
zamysł niebieskiego Ojca. To zbawienie musi jednak dotrzeć do każdego człowieka 
i narodu za pośrednictwem uczniów, do których Odkupiciel mówi: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony” (Mk 16, 15-16).

Drodzy bracia i siostry, oto dzieło zbawienia obiecane nam przez Pana. Podczas 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan my wszyscy, jako wierzący w Chrystusa, 
rozmyślaliśmy o tej Bożej obietnicy i o powinnościach, jakie nakłada ona na każdego 
z nas, modliliśmy się też i błagaliśmy Boga, by przybliżył godzinę, w której osta
tecznie wypełni swój zamysł.

Istotnym elementem tego zamysłu jest jedność wierzących w Chrystusa. To o niej 
rozmyślaliśmy w minionych dniach, posłuszni woli Jezusa, wyrażonej w modlitwie: 
„aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21 ). Odnowiliśmy też naszą wiarę w Jego 
ostateczne zwycięstwo nad wszelką ludzką słabością, zwłaszcza nad smutnymi kon
sekwencjami grzechu.

3. Na tej ekumenicznej drodze towarzyszy nam i wskazuje kierunek przykład 
apostoła Pawła, którego niezwykłe doświadczenie, jakim było nawrócenie, wspomina
my podczas dzisiejszego święta. Tym, co odmieniło radykalnie jego życie -  jak wie
my z jego własnych słów wypowiedzianych wobec Żydów w Jerozolimie -  było 
osobiste i porywające odkrycie Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Zbawiciela. „«Kto 
jesteś, Panie?» [...] «Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz»” 
(Dz 22, 8).

I

Aż do tamtej chwili Szaweł uważał, że „gorliwie służy Bogu”, „wiążąc i wtrąca
jąc do więzienia mężczyzn i kobiety”, wyznawców „nowej nauki”. Ale wszystkie 
jego przekonania zostały obalone, unicestwione: Jezus Nazarejczyk objawił mu się 
mówiąc, że jest Tym, którego Szaweł prześladuje.

Później następuje jeszcze jeden paradoks: Jezus, choć najpierw przemówił do 
Szawła bezpośrednio, od tamtej chwili pragnie przekazać mu zbawienie za pośrednic
twem swego przedstawiciela, Ananiasza. Podobnie i dziś Chrystus działa i pragnie 
zbawić ludzkość za pośrednictwem Kościoła. W taki sposób działa też w każdym 
z nas. W chwili chrztu* udzielonego przez Kościół, otwierają się oczy ludzi, zostaje 
„zdarta zasłona zapuszczona na ich twarze” (por. Iz 25, 7) i rozpoczyna się nowe 
życie: „wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni -  pisze Apostoł -  przyoblekliście się 
w Chrystusa” (por. Ga 3, 27).

Chrzest ustanawia zatem nowy rodzaj komunii i -  jak czytamy w dekrecie Soboru 
Watykańskiego II o ekumenizmie -  „stanowi sakramentalny węzeł jedności trwający 
między wszystkimi przezeń odrodzonymi” (Unitatis redintegratio, 22). Chrzest to dla

814

815
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chrześcijanina początek włączenia w Chrystusa; to zarazem początek nowego życia 
według Ducha, darowanego wszystkim ochrzczonym.

816 4 . „Przynosić owoce Ducha dla jedności chrześcijan” -  tak brzmi temat tegorocz
nego Tygodnia Modlitw. W Liście do Galatów św. Paweł wyjaśnia, co jest „owocem 
ducha”, opisując go jako wielość różnych darów: „Owocem zaś ducha -  pisze -  jest: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność; łagodność, opano
wanie” (5, 22).

Przez te liczne dary Duch Święty buduje jedność Mistycznego Ciała Chrystusa, 
tę jedność, której Pan tak gorąco pragnął i o którą prosił Ojca: „aby wszyscy stano
wili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, 
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

Nie mogą nas powstrzymywać chwilowe trudności: Duch Boży także dziś prowa
dzi uczniów Chrystusa ku jedności. Kto za przykładem Pawła zapyta Pana: „Co mam 
czynić?”, temu On z pewnością odpowie, wskazując właściwą drogę, którą musimy 
wspólnie podążać i która wymaga wierności i wyrozumiałości: wierności wobec Pana 
i wyrozumiałości wobec braci, szczerej woli wyjścia im na spotkanie, by razem 
wzrastać w posłuszeństwie Ewangelii.

817 5 . Na koniec pragnę powrócić myślą do spotkania poświęconego modlitwie o pokój
w Europie, a zwłaszcza na Bałkanach, które odbyło się na początku tego miesiąca 
w Asyżu. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, szczególnie tym naszym bra
ciom z chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot Europy, którzy zechcieli przyłączyć 
się do naszej modlitwy. Wraz z przewodniczącymi europejskich Konferencji Episkopa
tów skierowaliśmy apel do wszystkich diecezji i parafii, by wszędzie podjęto taką 
modlitwę, odpowiadając na Orędzie na Światowy Dzień Pokoju z 1 stycznia. Jesteśmy 
zatem wdzięczni wszystkim naszym braciom, którzy wraz z nami lub jednocześnie 
z nami modlili się o pokój. Asyż był tego szczególnie wyrazistym przykładem.

Dziękujemy naszym braciom prawosławnym. Chociaż ich obecność w Asyżu nie 
mogła być pełna, ich słowa do nas skierowane wyrażały tę samą troskę, tę samą 
chrześcijańską solidarność, której wymaga właśnie sprawa pokoju w Europie. 
W szczególny sposób dziękujemy za orędzie ekumenicznego patriarchy Konstantyno
pola Bartłomieja I, a także serbskiego patriarchy Pavle. Odczytaliśmy ich słowa 
pełne bólu i wzruszenia. W Asyżu włączyliśmy je do naszych modlitw.

818 6 . Przezwyciężenie przeszkód i rozłamów poprzez „dialog prawdy” jest -  jak
słusznie stwierdził ekumeniczny patriarcha Bartłomiej I z okazji niedawnej uroczys
tości św. Andrzeja -  „naglącym wezwaniem naszych czasów”. „Problemy współczes
nego człowieka -  powiedział wówczas -  są tak liczne i pilne, że jedność chrześcijan 
staje się absolutnie niezbędna, a stawianie jej przeszkód z jakichkolwiek powodów 
jest zbrodnią”.

Ta świadomość ożywia prawdziwy ruch ekumeniczny, zaś Kościół katolicki jest 
zdecydowany dążyć wszelkimi możliwymi środkami do tego, by po obaleniu barier 
niezrozumienia i usunięciu przeszkód na drodze dialogu całe Ciało Chrystusa mogło 
jak najszybciej „oddychać dwoma płucami”, którymi będą kościelne Wspólnoty 
Wschodu i Zachodu, całkowicie ze sobą pojednane.
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Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu każdego z nas „dialog prawdy”, 
wspomagany codziennym „dialogiem miłości”, będzie posuwał się naprzód i przynie
sie owoce. Pan wzywa nas, byśmy w naszym świecie, pełnym trosk i niepokoju, byli 
„zwiastunami miłości i pokoju”, apostołami prawdy i autentycznej komunii.

7. W duchu szczerego szacunku dla Kościołów Wschodu, które przeszły przez 819 
długotrwałą próbę męczeństwa, módlmy się zatem, by mogły się one w pełni odno
wić, aby odpowiedzialnie podjąć zadania ewangelizacji, jakie stawiają przed nimi 
nowe czasy. Dziękujemy Bogu za to, że w ich wiernych przetrwała tradycja chrześci
jańskiego Wschodu, mająca wielkie znaczenie także dla odnowy kulturowej tożsamo
ści wielu narodów tak ściśle z nią związanych. Wskazania sformułowane w ubiegłym
roku przez Papieską Komisję „Pro Russia” w celu „koordynacji pracy ewangelizacyj
nej i dążeń ekumenicznych Kościoła katolickiego w Rosji i w innych krajach Wspól
noty Państw Niepodległych” biorą pod uwagę wielowiekową obecność Kościoła 
prawosławnego na tych ziemiach oraz bolesne doświadczenia ich mieszkańców pod 
panowaniem komunizmu.

Niewątpliwie, działalność apostolska Kościoła na tych ziemiach musi mieć dzisiaj 
bardziej niż w przeszłości „wymiar ekumeniczny”, tak by na wszelkie sposoby służy
ła dialogowi między wierzącymi w świetle zasad sformułowanych przez Sobór Waty
kański II i dokumenty posoborowe. „Drogą do jedności chrześcijan -  czytamy w do
kumencie Papieskiej Komisji „Pro Russia” -  nie jest bowiem prozelityzm, ale brater
ski dialog między uczniami Chrystusa, dialog karmiący się modlitwą i prowadzony 
w miłości, zmierzający do przywrócenia owej pełnej komunii między Kościołem 
bizantyńskim a Kościołem Rzymu, jaka panowała w pierwszym tysiącleciu”.

Ma to być zatem dialog, który należy prowadzić i popierać na wszystkich pozio
mach, dialog między wiernymi katolickimi i prawosławnymi, uznającymi siebie 
nawzajem, w duchu obustronnego szacunku i zaufania, za członków Kościołów,
„które zachowują wielką część wspólnego dziedzictwa”, a tym samym powołanymi 
do dawania „wspólnego świadectwa o Chrystusie wobec świata, który sam pragnie 
jedności”.

W tym duchu pragnę przekazać na ręce patriarchy Moskwy Aleksego II wyrazy 
najgłębszej czci dla męczenników jego Kościoła, którzy -  jestem pewien -  orędują 
za nami przed obliczem Bożego Majestatu. Musimy nieustannie włączać się w to ich 
orędownictwo, modląc się za siebie nawzajem.
Modląc się o jedność wszystkich chrześcijan.

8. Zamiar przyspieszenia procesu prowadzącego do jedności, która stanowi nie- 820 
zbędny warunek naprawdę odnowionej ewangelizacji, skłonił Stolicę Apostolską do 
opracowania Dyrektorium ekumenicznego Kościoła Katolickiego, gotowego już do 
publikacji w najbliższym czasie. Dokument ten, oparty na nauczaniu Soboru Waty
kańskiego II i uwzględniający tendencje rozwojowe, jakie pojawiły się w ruchu 
ekumenicznym w ostatnich latach, ma być miarodajnym przewodnikiem służącym 
pogłębieniu dialogu teologicznego prowadzonego z każdą ze światowych wspólnot 
chrześcijańskich.

Jest moim głębokim pragnieniem, aby Dyrektorium od momentu publikacji umac
niało wśród chrześcijan ducha braterskiej miłości i wzajemnego szacunku na trudnej,
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ale pięknej drodze, którą mają wspólnie podążać, zmierzając do pełnej komunii 
w prawdzie i miłości.

821 9. „Będę głosił ludom Imię Pańskie”.
Niech nie ustaje nasza modlitwa, ani nie słabnie nasze świadectwo.
Spraw, o Panie -  tak modliliśmy się na początku tej liturgii eucharystycznej -  

„abyśmy za jego [św. Pawła] przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli o prawdzie 
Twojej Ewangelii” (kolekta). Modlitwa i świadectwo -  „aż do ostatniego dnia”. 
„Wzywając Jego imienia”, idźmy ożywieni zapałem apostoła Pawła, który nie szczę
dził sił, by nieść światu Ewangelię Chrystusa.

Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w tej starożytnej rzymskiej bazylice, prośmy 
Dawcę wszelkich darów doskonałych, aby udzielił nam obficie daru swego Ducha: 
Panie, daj nam Ducha wiary i poznania, daj nam Ducha dobroci i wielkoduszności, 
daj nam Ducha miłości i jedności.

Nie możemy trwać w rozłączeniu.
Homilia Papieża Jana Pawła II 

podczas wizyty Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola
29 czerwca 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 8-9, s. 12-13.

822 Ig wTy jesteś Chrystus, Syn Boga żywego” (por. Mt 16, 16).
W dniu dzisiejszym Kościół wraca do tego wyznania, które Piotr złożył w pobliżu 

Cezarei Filipowej. Jest to wiara Kolegium Apostołów i Piotr przemawia w jego 
imieniu. Jest to z kolei także wiara Pawła. Tej wiary obaj byli świadkami, aż do 
przelania krwi, które według tradycji miało miejsce tutaj w Rzymie za czasów Nero
na, w 67 r. po narodzeniu Chrystusa.

W szczególny sposób przywołujemy dzisiaj na pamięć Andrzeja, brata Szymona 
Piotra ji  tego, który pierwszy został powołany (Protokletos) i który Szymona przy
prowadził do Chrystusa. Przywołujemy jego pamięć w sposób szczególny dlatego, 
że Kościół Rzymski gości dzisiaj Patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, a Kościół, 
któremu on przewodniczy, w sposób szczególny jest związany właśnie z osobą i mę
czeństwem apostoła Andrzeja.

Każdego roku w dniu św. Andrzeja, 30 listopada, Kościół w Rzymie łączy się 
z Kościołem siostrzanym, oddając wspólnie cześć jego patronowi. Dzisiaj jest dla nas 
wielką radością, że możemy w dniu święta Szymona Piotra -  Andrzejowego brata, 
gościć w Rzymie Patriarchę Ekumenicznego, Jego Świątobliwość Bartłomieja I 
z Konstantynopola, pierwszej stolicy wśród wszystkich Kościołów prawosławnych
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na całym ś wiecie. Wspólnie z Andrzejem Piotr wypowiada dzisiaj te słowa: „Ty 
jesteś Chrystus, Syn Boga żywego” (por. Mt 16, 16).

2. To wyznanie otwiera przed nami tajemnicę Boga Ojca. Chrystus bowiem, 823 
odpowiadając na słowa Piotrowe, rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”
(Mt 16,17). Ojciec objawia Syna, bo tylko Ojciec zna Syna, tak jak tylko Syn zna 
Ojca (por. Łk 10, 22). Wiarę tę wyznaje Kościół w słowach symbolu z Nicei i Kon
stantynopola: „Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego ...”

Ten czcigodny tekst obaj uznajemy za wiążące i nieodwołalne wyznanie jedynej 
wiary Kościoła. Żadne wyznanie wiary, przyjęte w jakiejś określonej tradycji litur
gicznej, nie może być sprzeczne z tą fundamentalną formułą wiary trynitarnej, nau
czanej i wyznawanej przez Kościół we wszystkich epokach.

3. W związku z tym wyznaniem należy usunąć pewne nieporozumienie, które do 824 
dziś jeszcze kładzie się cieniem na stosunkach między katolikami a prawosławnymi.
Z myślą o tym została utworzona Komisja mieszana, której zadaniem jest wyjaśnie
nie, w świetle naszej wspólnej wiary, właściwego znaczenia i zasięgu odmiennych 
tradycyjnych sformułowań, dotyczących odwiecznego pochodzenia Ducha Świętego 
w Trójcy, a należących do dziedzictwa doktrynalnego i liturgicznego naszych Kościo
łów. Strona katolicka jest zdecydowana wyjaśnić tradycyjną doktrynę Filioąue, obec
ną w liturgicznej wersji łacińskiego Credo, tak aby ukazać jej pełną zgodność z tym, 
co Sobór ekumeniczny wyznaje w swoim symbolu, to znaczy z prawdą, że Ojciec 
jest źródłem całej Trójcy, jedynym początkiem i Syna, i Ducha Świętego.

Ten współistotny Ojcu Syn jest Słowem Przedwiecznym. Tym Słowem, o którym 
pisze Jan Apostoł w Prologu czwartej Ewangelii, głosząc Słowo, które „stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Tradycja mówi, że Ewangelię swoją napi
sał św. Jan w Efezie, stając się w jakiś sposób szczególnie bliski całemu chrześcijań
skiemu Wschodowi. Jego Ewangelia jest światłem, które oświeca Kościół na całym 
okręgu ziemi.

Także i my, Następcy Piotra i Andrzeja, zjednoczeni dzisiaj w czci świętych 
apostołów Piotra i Pawła, pragniemy światłem Janowej Ewangelii rozświetlić nasze 
spotkanie, ażeby było dla wszystkich jasne, że ta sama prawda o Ojcu i Synu jest 
przez nas wyznawana i wspólnie głoszona.

4. „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego” (por. Mt 16, 16). 825
Tak mówi Piotr, a wraz z nim tę samą wiarę wyznaje cały Kościół zbudowany

na apostołach. Wyznając Jezusa z Nazaretu jako Chrystusa, Kościół głosi pośrednio 
także prawdę o Duchu Świętym. Słowo: „Chrystus”, czyli hebrajskie „Mesjasz”, 
mówi bowiem o tym, który przychodzi namaszczony Duchem Świętym. Dał temu 
wyraz już prorok Izajasz na wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa, kiedy zapi
sał te słowa, które Chrystus odczytał i wypełnił u początku swej działalności mesjań
skiej: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18).

Ten Duch Święty, którego Ojciec posyła w imię Chrystusa (por. J 14, 26), stał 
się źródłem życia Kościoła od dnia Pięćdziesiątnicy, zgodnie z Chrystusową obietni
cą: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powie-
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działem” (por. J 14, 26). Ten Duch, który prowadzi Kościół, który go poucza, który 
ustanawia biskupów jako następców apostołów, jest też z nami w sposób szczególny 
w dniu dzisiejszym, tak jak był z Piotrem i Pawłem w dniu ich męczeńskiej śmierci. 
Przez tę śmierć dali oni ostateczne świadectwo Chrystusowi i przypieczętowali krwią 
swoje posłannictwo, pozostawiając jego ślady nie tylko w Rzymie, ale na tylu innych 
miejscach starożytnego świata.

Ileż tych miejsc jest właśnie w Grecji! Wystarczy wyliczyć adresatów listów św. 
Pawła: z corpus paulinum wyłania się jak gdyby wspólna tradycja Kościoła na 
Wschodzie i na Zachodzie. Wszystkie listy apostolskie Nowego Testamentu są zresz
tą świadectwem owej troski o wszystkie Kościoły, którą Bóg zleca apostołom oraz 
ich następcom, aż do skończenia świata.

826 5. „Ty jesteś Piotr -  Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekiel
ne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie” (por. Mt 16, 18-19).

Są to słowa wstrząsające. Władza, jaką Chrystus przekazuje apostołom -  władza 
kluczy królestwa niebieskiego, władza wiązania i rozwiązywania -  jest im dana 
w osobie Piotra i w zespoleniu z nim. Niezgłębiona to tajemnica!

Dzień dzisiejszy, dzień męczeństwa świętych apostołów, ukazuje, jaki jest właści
wy sens tej władzy. Ta władza jest służbą. Piotr, Paweł i Andrzej służyli aż do 
przelania krwi, jak to uczynił najpierw sam Chrystus: „Syn Człowieczy nie przy
szedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk
10, 45). Apostołowie zostali wezwani, ażeby uczestniczyć w służbie ich Mistrza: 
w służbie, poprzez którą złożyli ostateczne świadectwo; ta służba jest ich właściwą 
siłą, ich chwałą w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym.

W dniu dzisiejszym pragniemy uczcić tych wszystkich, którzy przez dwa tysiącle
cia dawali i w dalszym ciągu dają świadectwo Chrystusowi na całym okręgu ziemi: 
na Wschodzie i na Zachodzie, na Północy i Południu. Zwłaszcza tych, którzy to 
świadectwo dawali aż do przelania krwi. Przygotowywaliśmy się do dzisiejszego 
spotkania, szukając szlaków tego świadectwa -  tych, które prowadziły przez rzym
skie Koloseum i przez tyle innych koloseów na całej ziemi. Pomogła nam w tym 
zeszłoroczna Droga Krzyżowa, przygotowana przez naszego Brata Bartłomieja I.

827 6. Uroczysta liturgia dzisiejszego dnia zostaje wzbogacona przez jeszcze jeden
wymowny obrzęd: nałożenie paliuszy.

Paliusze, które biskup Rzymu nakłada dziś na ramiona nowych metropolitów, są 
wyrazem duchowej łączności z wyznaniem i świadectwem św. Piotra w Rzymie 
i z posługą jego Następcy.

Witam was serdecznie, drodzy bracia arcybiskupi, i raduję się z tego, że jako 
przewodniczący Kościołom metropolitalnym w różnych częściach świata możecie 
przyjąć te paliusze w obecności naszego gościa, Patriarchy Ekumenicznego Konstan
tynopola.

828 7. W uroczystość Świętych Piotra i Pawła rozważamy całą drogę, jaką przebyli
Piotr i Paweł idąc za Chrystusem -  od dnia ich powołania aż do dnia ich męczeń
skiej śmierci tutaj w Rzymie. Czytanie pierwsze z Dziejów Apostolskich ukazuje
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nam Piotra jeszcze w Jerozolimie, na początkowym etapie długiej pielgrzymki Koś
cioła.

Słuchamy razem słów tego zapisu, który jest poniekąd zapisem naszej własnej 
historii, czcigodny Bracie Bartłomieju I. Słuchamy go z głęboką czcią i przejęciem, 
gdy zbliża się już rok 2000 po narodzeniu Chrystusa. Data ta jest wielkim wyzwa
niem dla całej ludzkości, a zwłaszcza dla całego chrześcijaństwa. I kiedy myślę o tej 
historycznej dacie, przychodzą mi na pamięć słowa Ewangelii św. Łukasza o rozesła
niu uczniów: „wysłał ich po dwóch” (Łk 10, 1). Musimy na nowo odczytać znacze
nie tych słów. Czy nie mówią one o tym, że i nas posyła Chrystus po dwóch jako 
głosicieli Jego Ewangelii na Zachodzie i na Wschodzie?

Chrystus posyła nas razem, ażebyśmy wspólnie o Nim świadczyli. Nie możemy 
więc trwać w rozłączeniu! Musimy iść razem, bo taka jest wola naszego Pana. Świat 
ma na nowo uwierzyć u kresu tego drugiego tysiąclecia i na początku trzeciego! 
Dlatego musimy pomnożyć wysiłki, ażeby naprawdę stanowić jedno, tak jak On, 
Chrystus, stanowi jedno z Ojcem (por. J 17, 22).

I oto przy tym ołtarzu konfesji, przy Piotrowych relikwiach, módlmy się o to 
wspólnie i modli się o to z nami cały Kościół na Zachodzie i na Wschodzie -  ten 
Kościół, który Chrystus zawierzył nam, tak jak niegdyś zawierzył go Piotrowi i An
drzejowi, ustanawiając na fundamencie apostołów drogę zbawienia wiecznego dla 
wszystkich ludów i narodów, aż do skończenia świata.

Szukajmy pilnie dróg zjednoczenia. 
Homilia podczas Mszy św. na zakończenie 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

25 stycznia 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 3, s. 38-39.

1. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15).
Kończymy dzisiaj Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas którego raz 

jeszcze zostaliśmy wezwani, by uświadomić sobie wielkość zadania, jakie otrzymaliś
my od Chrystusa: głoście światu Ewangelię! Po zmartwychwstaniu, ukazując się 
apostołom, Jezus mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo
rzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony” (Mk 16, 15-16). A więc trzeba głosić tak, ażeby uwierzyli. Trzeba postę
pować tak, ażeby wszyscy ludzie mogli być zbawieni.

Właśnie ta odpowiedzialność za Ewangelię przynagla nas, ażeby pilnie szukać 
dróg zjednoczenia. Jedność bowiem chrześcijan jest jednym z najważniejszych wa

829
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runków wiarygodności naszego świadectwa, warunkiem jego owocności. Dlatego 
Chrystus modlił się: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” 
(J 17, 21).

Ta ewangeliczna prawda staje nam przed oczami z większą jeszcze mocą podczas 
dzisiejszego zgromadzenia liturgicznego w Bazylice św. Pawła za Murami, która 
powróciła do dawnej świetności po odnowieniu transeptu, bogato zdobionego sufitu 
i marmurowej posadzki. Zgromadziliśmy się tutaj na zakończenie Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan.

2. Dzień zakończenia oktawy zbiega się z liturgicznym świętem Nawrócenia św. 
Pawła. Jest to naprawdę szczęśliwa zbieżność! Owocem bowiem tego tygodnia eku
menicznego, winno być właśnie to -  nawrócenie. A nawrócenie Szawła z Tarsu jest 
szczególnie przejmującym wzorem nawrócenia.

Oto Szaweł -  zagorzały wróg chrześcijan i rodzącego się Kościoła, staje się 
apostołem Chrystusa, którego był nieprzyjacielem. Dzieje się to u bram Damaszku. 
Paweł, zaopatrzony w listy Sanhedrynu jerozolimskiego, udaje się do Damaszku 
z zamiarem więzienia chrześcijan, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy 
celem wymierzenia kary. Nagle doznaje niezwykłego olśnienia. Po latach wspominał 
ten moment: „otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłysza
łem głos, który mówił do mnie: «Szawle, Szawle dlaczego Mnie prześladujesz?» 
«Kto jesteś Panie?» -  odpowiedziałem. Rzekł do mnie: «Ja jestem Jezus Nazarejczyk 
którego ty prze śladu je sz»” (Dz 22, 6-8).

W tej chwili uświadamia sobie, że to wszystko, co czynił przeciw chrześcijanom, 
wymierzone jest w Jezusa Chrystusa. Paweł nie znał Go osobiście. Uważał z pewnoś
cią za słuszne z punktu widzenia Sanhedrynu to, że został skazany na śmierć krzyżo
wą. Na pewno nie przyjmował do wiadomości tego, co mówiono o Jego zmartwych
wstaniu. U bram Damaszku staje twarzą w twarz ze Zmartwychwstałym, który zgod
nie z tradycyjną ikonografią powala go na ziemię jakąś niewidzialną mocą, oślepia 
go blaskiem światłości, jaka towarzyszy Jego zjawieniu i mówi do niego: ty Mnie 
prześladujesz; „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz” (Dz 22, 8).

A więc ten zmartwychwstały Chrystus utożsamia się ze swoimi uczniami, utożsa
mia się z Kościołem. Paweł to natychmiast pojmuje. Błyskawicznie zapisuje się to 
głęboko w jego świadomości i staje się źródłem tych wszystkich natchnień, które 
później wyrażą się w jego listach. Otrzymał poniekąd przez objawienie całe światło 
Ewangelii w mgnieniu oka i doznał nawrócenia.

3. Głęboko poruszony, Paweł pyta: „«Co mam czynić, Panie?» A Pan mu odpo
wiedział: «Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić»” 
(Dz 22, 10). Tak się też stało. W Damaszku przyszedł do niego Ananiasz, człowiek 
przestrzegający wiernie prawa, a równocześnie już chrześcijanin. Powiedział do 
niego: „«Szawle, bracie, przejrzyj!» I w tej chwili Paweł odzyskał wzrok. Z kolei 
Ananiasz dodał: «Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał 
Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz 
świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. [...] Ochrzcij się i obmyj z twoich grze
chów, wzywając Jego imienia!»” (Dz 22, 14-16).
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Przedtem jeszcze Ananiasz otrzymał od Chrystusa takie polecenie: „Idź, [...] bo 
wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i kró
lów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego 
imienia” (Dz 9, 15-16).

I tak Paweł z prześladowcy stał się apostołem Chrystusa. Wszyscy, którzy go 
potem widzieli i słyszeli, wyrażali zdumienie: „Czy to nie ten sam, który w Jerozoli
mie prześladował wyznawców tego imienia i przybył tu po to, aby ich uwięzić i za
prowadzić do arcykapłana?” (Dz 9, 21).

„Czy to nie ten sam Szaweł?” (por. Dz 9, 21 ). Istotnie, Paweł jest tym samym 
Szawłem z Tarsu, dawniejszym prześladowcą imienia Chrystusowego. A równocześ
nie jest nowym człowiekiem -  jest apostołem. Stoi przed nim wielkie, jedyne 
w swoim rodzaju zadanie, które z pomocą łaski podejmie on z całą determinacją 
i odwagą, na jaką go było stać, z heroicznym męstwem, tak że stanie się na samym 
początku Kościoła największym chyba świadkiem Chrystusa i jedną z potężnych 
kolumn pierwotnej wspólnoty, która została zbudowana na fundamencie apostołów 
z Piotrem na czele.

4. Nie można bez głębokiego przejęcia czytać opisu nawrócenia św. Pawła. Dob- 832 
rze, że go czytamy w dniu dzisiejszym przy zakończeniu oktawy modlitw o zjedno
czenie chrześcijan. Dzieło ekumeniczne bowiem nie może się dokonać bez wielora
kiego nawrócenia. Musimy się przemienić z „wyznawców podzielonych”, w „wyz
nawców zjednoczonych”. Chrystus nie może być podzielony, jak zresztą czytaliśmy 
w liturgii poprzedniej niedzieli (por. 1 Kor 1, 13). Chrystus jest jeden! Ta jedność 
Chrystusa jest wyzwaniem dla chrześcijan podzielonych. Chrystus, który żyje 
w swoim Kościele, jest jeden. Kościół zaś jest Jego Ciałem mistycznym.

Jako członki tego Ciała -  tego żywego organizmu, musimy wciąż wracać do 
organicznej jedności. Ta jedność nie oznacza wykluczenia wszystkich różnic. 
Owszem, w swojej nauce o Kościele jako Ciele Chrystusa, Paweł sam głosi wielość 
i różnorodność członków (por. 1 Kor 12, 1-11). Istnieje wielość, która służy jedności.
O taką wielość trzeba nam się modlić i pracować na jej rzecz. Trzeba nam równo
cześnie prosić Ducha Świętego o przezwyciężenie tych wszystkich odmian wielości, 
które naruszają jedność.

Zbliża się Rok 2000. Rok ten niesie z sobą szczególne wyzwanie ekumeniczne. 
Musimy starać się stanąć przed Chrystusem w czasie Wielkiego Jubileuszu, jeżeli nie 
w pełni zjednoczeni, to przynajmniej bardziej bliscy sobie, mniej podzieleni i bar
dziej szukający tej organicznej jedności, której pragnął Chrystus. Wtedy Jubileusz 
będzie uroczystym momentem, ażeby w jedności Chrystusowego Ciała, którym jest 
Kościół, wyrazić nasze uwielbienie dla Chrystusa i złożyć cześć Temu, „Który jest,
Który był i Który przychodzi” (Ap 1, 8).
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Obowiązek ewangelizacji spoczywa na wszystkich chrześcijanach.
Ekumeniczna Liturgia Słowa w katedrze w Paderborn

22 czerwca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 15-16.

833 | |  Podczas drugiej podróży misyjnej Paweł -  Apostoł Narodów miał w Troadzie
w Azji Mniejszej nocne widzenie: „jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał 
go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!»” (Dz 16, 9). Paweł interpretuje tę 
wizję jako Boże wezwanie, aby udać się do Europy i głosić tam Dobrą Nowinę Pana. 
„Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że 
Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię” (Dz 16, 10). Wydarzenie to jest 
ważnym momentem w historii Europy: sam Duch Święty wskazał Dobrej Nowinie 
drogę do Europy.

2. Historia ukazuje nam, z jak wielkim zapałem apostoł Paweł i jego współpraco
wnicy odpowiedzieli na Boże wezwanie. Zakładając pierwsze gminy, Paweł budował 
fundamenty, na których opierały się wszystkie następne misje. Prowadzenie ewangeli
zacji było i jest przedsięwzięciem niełatwym. Paweł przekonał się o tym, gdy zaczął 
głosić Ewangelię w Atenach, w Koryncie i w Rzymie. Doświadczyli tego również 
ci, którzy nieśli Ewangelię nowym ludom w następnych stuleciach: św. Patryk, św. 
Bonifacy, św. Kilian, św. Willibrord, św. Emmeram, święci bracia Cyryl i Metody. 
Prawdę tę przeżyli w naszym stuleciu ci chrześcijanie: ewangelicy, katolicy i prawo
sławni, którzy w czasach totalitarnych dyktatur odważnie i niezłomnie świadczyli
o prawdzie Ewangelii: Edyta Stein, Alfred Delp, Bernard Lichtenberg, Karol Leisner, 
Bernard Letterhaus, Dietrich Bonhoeffer, Helmuth Graf Moltke.

834 3. „Przepraw się tutaj i pomóż nam!”. Wezwanie do złożenia świadectwa praw
dzie Ewangelii skierowane jest dziś do nas. Wiele zależy od tego, czy Ewangelia jest 
głoszona i przeżywana w sposób wiarygodny. Od czasu mojej ostatniej wizyty 
w Niemczech w 1987 r. polityczny obraz Europy zmienił się w sposób niewyobrażal
ny. Runął Mur, ludzie spoza żelaznej kurtyny po czterdziestu latach komunistycznej 
dyktatury otrzymali cenny dar wolności. Tę nową wolność trzeba teraz wspólnie 
zagospodarować. Otwierają się nowe możliwości i rodzą nowe zadania, które pozwo
lą sprostać wyzwaniom Wschodu i Zachodu.

Na Wschodzie ateistyczne reżimy pozostawiły w sercach wielu ludzi, zwłaszcza 
młodych, duchową pustynię; Zachodowi zagraża nieumiarkowany konsumpcjonizm, 
który może doprowadzić do zdławienia duchowych wartości społeczeństwa. Nowa 
ewangelizacja jest zatem nakazem chwili. Nie chodzi przy tym o „restaurację” dawno 
minionej epoki. Trzeba raczej z odwagą stawiać nowe kroki. Na nowo musimy 
wspólnie głosić mieszkańcom Europy wyzwalające i radosne orędzie Ewangelii. 
Równocześnie trzeba odkryć chrześcijańskie korzenie Europy, by budować cywiliza-
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cję, w której głoszone przez chrześcijańską wiarę wartości prawdziwego człowieczeń
stwa znajdą poczesne miejsce.

4. Serdecznie pozdrawiam uczestników i uczestniczki Kirchentagu w Eisleben, 835 
zorganizowanego wspólnie przez katolików i ewangelików. Spotkali się oni z okazji
450. rocznicy śmierci Marcina Lutra. Niech ich wspólna refleksja przyczyni się do 
naszego wzajemnego zbliżenia.

„Przepraw się tutaj i pomóż nam!”. Nie możemy dziś zwlekać z podjęciem pilne
go zadania nowej ewangelizacji. Jej centralne przesłanie brzmi: „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). W Jezusie Chrystusie mamy udział 
w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią; w Nim mamy obiecane zmartwych
wstanie i życie wieczne. Prawda o grzechu i śmierci, o zmartwychwstaniu i życiu 
wiecznym relatywizuje moce i mocarzy tego świata oraz daje nam siłę potrzebną do 
pracy nad budowaniem Europy w świecie, który coraz bardziej się jednoczy. Chodzi 
nam o to, by siła moralna płynąca z wiary była coraz bardziej skuteczna.

5. Obowiązek ewangelizacji spoczywa w takiej samej mierze na wszystkich chrze- 836 
ścijanach -  na katolikach, prawosławnych i protestantach. Wszyscy musimy zgodnie 
nieść światu świadectwo o Jezusie Chrystusie, Synu Boga żywego, który powstał
z martwych i objawił wszystkim ludziom oblicze jedynego Boga. Wszyscy chrześci
janie są wezwani do wypełnienia tego zadania zgodnie ze swym powołaniem. Nakaz 
ewangelizacji wymaga od chrześcijan, by zbliżali się do siebie wzajemnie i wspólnie 
działali: ewangelizacja i jedność, ewangelizacja i ekumenizm są ze sobą nierozerwal
nie związane. Jak napisałem w encyklice o działalności ekumenicznej Ut unum sint,
„jest I I I  oczywiste, że podział chrześcijan pozostaje w sprzeczności z Prawdą, której 
głoszenie jest ich misją, a tym samym szkodzi poważnie ich świadectwu” (n. 98). 
Dlatego też, jak powiedział mój poprzednik Paweł VI, „los ewangelizacji łączy się 
ze świadectwem jedności, dawanym przez Kościół” (Evangelii nuntiandi, 77). Sprawa 
nowej ewangelizacji leży mi głęboko na sercu, toteż jako Biskup Rzymu uważam 
przezwyciężenie podziału chrześcijaństwa za „jeden z duszpasterskich priorytetów”.
„Czyż można bowiem głosić Ewangelię pojednania, nie dążąc zarazem czynnie do 
pojednania chrześcijan?” (Ut unum sint, 98).

6. W staraniach o wspólne świadectwo o jedności nie możemy pominąć Marcina 837 
Lutra. 450 lat po jego śmierci możemy z perspektywy czasu lepiej zrozumieć
i obiektywnie ocenić osobę i dzieło niemieckiego reformatora. Prace wybitnych 
badaczy ewangelickich i katolickich przyczyniły się do ukazania pełniejszego i bar
dziej wielowymiarowego obrazu osobowości Marcina Lutra. Również dialog katoli- 
cko-luterański wniósł istotny wkład w przezwyciężenie starych polemik i przybliżenie 
odmiennych punktów widzenia.

Nauka Lutra koncentrowała się na jednostce, co osłabiło świadomość wymagań 
związanych ze wspólnotą. Nawoływanie do reformy Kościoła było w pierwotnym 
zamyśle Lutra wezwaniem do pokuty i odnowy, które każdy powinien zaczynać we 
własnym życiu. Wiele jest przyczyn podziału, który nastąpił później. Należy do nich 
brak odpowiedzi ze strony Kościoła katolickiego, nad czym ubolewał już papież 
Hadrian VI, interesy polityczne i ekonomiczne, jak również wewnętrzna pasja Lutra,
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która zawiodła go daleko poza początkowe zamiary i doprowadziła do ostrej krytyki 
Kościoła katolickiego, jego struktur i nauczania. Wszyscy jesteśmy winni, dlatego 
do wszystkich odnosi się wezwanie do pokuty i do poddania się oczyszczającemu 
działaniu Pana.

7. „Przepraw się tutaj i pomóż nam!”. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, 
by wszyscy chrześcijanie podtrzymywali duchowe życie Europy osobistymi darami 
i charyzmatami, tak aby jedni mogli czerpać z bogactwa drugich. Chrześcijaństwo 
protestanckie wzbogaciło całe chrześcijaństwo swymi pieśniami religijnymi, podniosłą 
muzyką religijną i nieustającą refleksją teologiczną. Skarbem dla nas wszystkich jest 
też liturgia, życie monastyczne i mistyczna pobożność prawosławia, jak również jego 
myśl teologiczna, oparta na żywej więzi z Ojcami Kościoła. Kościół katolicki ma 
swoje dary, bez których nie do pomyślenia byłoby chrześcijańskie świadectwo w dzi
siejszym świecie. Należą do nich: różnorodność zakonów pracujących na polu misyj
nym i społecznym, pobożność eucharystyczna, wspólna z prawosławiem miłość do 
Maryi, autorytet Urzędu Nauczycielskiego i głos papieży słyszalny w całym świecie.

Wszyscy wiemy, że chrześcijanie znajdą w nowej Europie posłuch, jeśli wspólnie 
będą świadczyć o prawdzie Ewangelii i o swej odpowiedzialności wobec świata. 
Dlatego nieodzowne jest umocnienie tego wspólnego świadectwa.

8. W Niemczech istnieje długa tradycja intensywnej współpracy międzywyznanio
wej w dziedzinie etyczno-społecznej. Obejmuje ona zarówno wspólne podejmowanie 
wyzwań i zadań związanych z ochroną ludzkiego życia, jak i opracowywanie wytycz
nych w zakresie udziału w życiu ekonomicznym i społecznym.

Chcemy podziękować Panu za to, że w wielu ważnych kwestiach protestanci, 
prawosławni i katolicy mogą dziś przemówić jednym głosem. Jest to na pewno owoc 
długoletnich starań o zniwelowanie w dialogu ekumenicznym istniejących jeszcze 
różnic doktrynalnych. Wielu czołowych teologów niemieckich wniosło w to dzieło 
swój wkład, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Po mojej 
pierwszej wizycie w Niemczech grupa ekspertów zajęła się historycznym i systema
tycznym opracowaniem na drodze dialogu ekumenicznego potępiających orzeczeń 
doktrynalnych z XVI w. Właśnie dzisiaj omówiłem dokładnie wyniki tych badań na 
spotkaniu z przewodniczącym Rady Niemieckich Kościołów Ewangelickich. Dzięki 
podjętym studiom wiele z ówczesnych kontrowersji jawi się dzisiaj w innym świetle. 
Zasypano fosy, które wcześniejszym pokoleniom wydawały się nie do pokonania. 
Rezultaty uzyskane w Niemczech mają ogromne znaczenie dla procesu zbliżenia 
między katolikami i protestantami również poza granicami tego kraju i stanowią 
źródło nadziei na progu trzeciego tysiąclecia historii chrześcijaństwa.

9. Zaledwie kilka lat dzieli nas od roku 2000. Czas ten jest dla wszystkich chrze
ścijan niepowtarzalną okazją do głoszenia Ewangelii. Jednocześnie „koniec drugiego 
millennium wzywa nas wszystkich do rachunku sumienia, a także do stosownych 
poczynań ekumenicznych, tak abyśmy wobec Wielkiego Jubileuszu mogli stanąć jeśli 
nie całkowicie pojednani, to przynajmniej o wiele bliżsi przezwyciężenia podziałów 
powstałych w drugim tysiącleciu” (Tertio millennio advenientey 34). Świadomość, że 
stoimy już u progu nowego tysiąclecia, powinna nas wszystkich przynaglić do wzmo-
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żenią wspólnego świadectwa o głównych prawdach naszej wiary, „aby świat uwie
rzył” (J 17, 21 ).

„Przepraw się tutaj i pomóż nam!” Prośbę tę kieruję w tym momencie do Pana, 
ponieważ wiem, że ewangelizacja powiedzie się tylko wtedy, kiedy On nam pomoże. 
„Przepraw się tutaj i pomóż nam!”. Ta prośba domaga się od nas, byśmy poważnie 
potraktowali to wezwanie i stali się świadkami Pana. Stawką jest przyszłość świata. 
Niech zgodna modlitwa wszystkich chrześcijan (por. Dz 1, 14) przybliży dzień, 
w którym Pan dokończy na oczach wszystkich dobrego dzieła, które w nas zapocząt
kował (por. Flp | i  6). Amen.

U ̂ źródeł wiary Kościoła.
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Msza św. papieska oraz nałożenie paliuszy 
trzydziestu nowym metropolitom -  29 czerwca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 38-39.

| |  „Pan [...] wyrwał mnie z ręki Heroda” (Dz 12, 11).
Podczas dzisiejszej uroczystości wsłuchujemy się ponownie w te słowa Piotra i ana

logiczne słowa Pawła: „Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, 
przyjmując do swojego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki” (2 Tm 4, 18).

W dniu dzisiejszym Kościół cały, a w szczególności Kościół w Rzymie, oddaje 
chwałę Bogu za świętych Apostołów Piotra i Pawła. „Od wszelkiej trwogi Pan Bóg 
mnie wyzwolił” (refren psalmu responsoryjnego; por. Ps 34 [33], 5). Apostołowie 
zostali wyzwoleni od wszelkiej trwogi mocą pochodzącą od Boga samego. Po ludzku 
byli obaj słabymi istotami, podobnie jak wszyscy śmiertelnicy. Słabość Piotra przeja
wiała się wielokrotnie -  w szczególności w momencie próby, kiedy zaparł się swoje
go Mistrza (por. J 18, 15-27). Słabość Pawła przejawiała się w tym zacietrzewieniu, 
a niejako i okrucieństwie, z jakim prześladował uczniów Chrystusa.

Pan jednak działał w nich jakby nie zważając na te słabości obu, jakby przecho
dząc ponad nimi i kierując się swoim tajemniczym planem zbawienia. Piotrowi po
wiedział, że jest „opoką”, na której zbuduje swój Kościół (por. Mt 16, 18). Pawłowi, 
że jest „narzędziem wybranym”, aby głosić Ewangelię wśród wszystkich narodów 
(por. Dz 9, 15). Obaj wiedzieli, że to z mocy Pana samego mogli spełnić powierzone 
sobie posłannictwo. Zrozumieli to zwłaszcza wówczas, gdy przygotowywali się do 
stawienia czoła najcięższej próbie męczeństwa właśnie tu -  w Rzymie.
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842 2. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że Herod „ściął mieczem Jakuba, brata Ja
na, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra” (Dz 12, 2-3). 
Zamierzał „po Święcie Paschy wydać go ludowi” (Dz 12, 4).

Tak więc Piotr, przebywający w więzieniu podczas świąt Paschy mógł głęboko 
rozmyślać o wydarzeniach związanych z ostatnią Wieczerzą i męką Jezusa pojmane
go, skazanego, ubiczowanego, obarczonego krzyżem i ukrzyżowanego na Golgocie. 
Rzeczywiście stał się On „posłuszny aż do śmierci -  i to śmierci krzyżowej” (Flp
2, 8 ). Już kilka lat minęło od tamtej Paschy i oto teraz Piotr oczekiwał w więzieniu 
wyroku śmierci, który miał wydać Herod, podobnie jak uczynił to Piłat. Jeszcze raz 
powodem była chęć zdobycia sobie sympatii tłumu. Apostoł przeczuwał, że ma 
niewiele życia przed sobą, pamiętał jednak o słowach Chrystusa: „ty jesteś Piotr 
[czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16, 18).

843 3 . 1 oto dzieje się coś nieoczekiwanego. Piotr zostaje wyprowadzony mocą Bożą
przez posługę anioła z więzienia jerozolimskiego. Brama sama się przed nim otwo
rzyła i oto jest wolny. „A więc to jeszcze nie teraz” -  musiał wtedy pomyśleć Apos
toł, a wkrótce potem opuścił Jerozolimę udając się naprzód do Antiochii, a potem 
do Rzymu. W Rzymie -  po upływie ponad dwudziestu lat od Paschy Chrystusa -  
Piotr uświadomił sobie, że jego chwila już nadeszła. Było to w okresie prześladowa
nia wywołanego przez cesarza Nerona, kiedy tylu braci i sióstr w wierze poniosło 
męczeńską śmierć. Wraz z nimi także Piotr.

Tak samo i Paweł, który od pewnego czasu przebywał w Rzymie, przypieczętował 
krwią świadectwo złożone Chrystusowi. W liście do Tymoteusza pisze: „Krew moja 
już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wie
niec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” (2 Tm
4, 8 ). Paweł jako obywatel rzymski nie został skazany na ukrzyżowanie, lecz ścięty 
mieczem.

Podobne rozważania mógłby snuć Piotr w tym dniu, kiedy dosięgła go ręka prześ
ladowcy i zapadł na niego wyrok śmierci krzyżowej. Czcigodna tradycja mówi, że 
sam prosił, ażeby mógł umierać głową na dół. Nie czuł się godny umierać tak jak 
jego Boski Mistrz.

844 4 . „Nie ma w żadnym innym zbawienia” (Dz 4, 12). To wszystko Kościół przy
pomina i rozważa podczas dzisiejszej uroczystości. U szczytu wielkiej epopei apos
tolskiej odchodzą ci wielcy pionierzy Ewangelii, którzy słowem i czynem, a nade 
wszystko świadectwem swego życia przekazali prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym.

Dzięki łasce Ducha Świętego stali się nowymi ludźmi. Może samym im trudno 
było rozpoznać w sobie tych, którymi niegdyś byli. Pan przekazał im tajemniczą 
Bożą moc. Tak było z Pawłem w drodze do Damaszku. Tak było też z Piotrem, 
kiedy w okolicach Cezarei Filipowej odpowiedział na pytanie Mistrza, za kogo uwa
żają ludzie Syna Człowieczego. Jedynie Piotr, w odróżnieniu od innych, wyznał tę 
prawdę o Chrystusie, która stała się fundamentem Kościoła: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego” (Mt 16, 16). Jezus z Nazaretu jest większy od Mojżesza i Eliasza, 
większy od proroków, większy od Jana Chrzciciela: jest Synem Boga żywego.
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„Bóg z Boga, Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. 
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu”. Tak to Sobory Nicejski i Konstanty
nopolitański wyraziły wiarę Kościoła. To uroczyste wyznanie, przekazywane przez 
chrześcijan aż po nasze czasy, zawiera się już w wyznaniu Szymona Piotra: „Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Jest to wyznanie kluczowe zawarte w Credo, od którego Kościół nie może odejść, 
jeżeli nie ma zaprzeć się samego siebie. To wyznanie wiary nie pochodzi tylko od 
człowieka -  od Piotra. Sam Nauczyciel to stwierdza. Mówi: „Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie” (Mt 16, 17). W tym wyznaniu zawiera się poniekąd początek 
Kościoła. Świadczą o tym dalsze słowa Jezusa: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”
(Mt 16, 18-19).

5. To wyznanie wiary stanowi podstawę szczególnej roli, jaką w obrębie kolegium 845 
apostolskiego pełnił Piotr, który jako pierwszy w dniu Zesłania Ducha Świętego 
głosił Chrystusa i przyjmował pierwszych nawróconych spośród Izraela. W mocy
jego wyznania wiary kształtował się więc Kościół, który rozprzestrzenił się wszędzie 
w duchu tego wyznania i Chrystusowej odpowiedzi.

To, co stało się ongiś w pobliżu Cezarei Filipowej, powtarza się nadal wszędzie, 
gdziekolwiek dociera Dobra Nowina. Odnawia się w Rzymie, zwłaszcza, kiedy Piotr 
stający na czele chrześcijańskiej Wspólnoty Miasta przeczuwa zbliżającą się godzinę 
najwyższego świadectwa przelania krwi i świadom jest, że to jego wyznanie oraz 
Chrystusowa odpowiedź pozostaną na zawsze w Kościele. Wypowiedziana przez 
niego z mocą prawda dzięki Bożemu natchnieniu trwać będzie również po jego 
śmierci. Ta prawda stanowi decydujący element apostolskiej tożsamości Kościoła 
z pokolenia na pokolenie, przez tysiąclecia.

6. Cała wspólnota kościelna, która obchodzi wspomnienie Piotra i Pawła, powta- 846 
rza dziś wyznanie wierności wobec Chrystusa. Ta komunia wiary wyraża się w dzi
siejszej uroczystej celebracji, również poprzez wymowny gest nałożenia przez Na
stępcę Piotra świętego paliusza licznym arcybiskupom metropolitom pochodzącym
z różnych stron świata.

Czcigodni Bracia w episkopacie, paliusze, które dziś otrzymujecie, są wyrazem 
jedności ze Stolicą Piotrową i wspólnego świadectwa wiary chrześcijańskiej, które po
winny charakteryzować waszą posługę biskupią. Przyjmując każdego z was jako umi
łowanych braci w Panu, pozdrawiam serdecznie powierzone waszej trosce pasterskiej 
Wspólnoty kościelne i zapewniam wszystkich o szczególnej pamięci w modlitwie.

7. Podniosły charakter i radość tego dnia potęguje ponadto obecność braterskiej 847 
delegacji, którą wysłał Jego Świątobliwość Bartłomiej I, i która bierze udział wraz
z nami w uroczystości Świętych Piotra i Pawła.

Drodzy Bracia w Chrystusie, cieszę się, że mogę was powitać serdecznie i dzię
kuję wam za uczestnictwo w tej liturgii. Braterskie spotkanie na modlitwie umacnia 
przed Panem naszą wolę uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby pokonać istniejące



442 Homilie i modlitwy

jeszcze trudności i w ten sposób doczekać się rychło realizacji pragnienia osiągnięcia 
pełnej komunii i udziału w jednej Eucharystii. Modlitwa wspólna jest bowiem pokar
mem pielgrzymów. Umacnia nas w drodze, kierując nasze kroki ku poważnemu 
zaangażowaniu ekumenicznemu. Wraz z całą Wspólnotą kościelną Rzymu pozdra
wiam was wszystkich serdecznie i po bratersku.

8. O Roma Felix, ąuae tantorum principum es purpurata pretioso sanguine (hymn 
z I Nieszporów uroczystości Świętych Piotra i Pawła).

Tak śpiewa Kościół, oddając cześć świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, „ko
lumnie i fundamentowi Bożego miasta” (hymn z Godziny czytań).

Składamy Ci dzięki, Boże, za szczególną moc, jaką dałeś tym słabym ludziom, 
powierzając im misję ewangelizacyjną.

Piotr i Paweł przypieczętowali tę misję najwyższym świadectwem męczeństwa. 
Ofiarowali samych siebie za zbawienie świata.

Chwalimy Cię, Panie, za wiarę, której dochowali. Dziękujemy Ci za Prawdę, za 
którą przelali krew.

„Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, / Jego chwała będzie zawsze na moich 
ustach, l l l l  / Wysławiajcie razem ze mną Pana, / wspólnie wywyższajmy Jego imię” 
(Psalm responsoryjny; por. Ps 34 [33], 2. 4).

Wywyższajmy je wspólnie w nadziei, że nadejdzie wkrótce dzień, w którym 
wszyscy wierzący w Chrystusa będą mogli spotkać się w pełni zjednoczeni, by chwa
lić to Imię, poza którym nie ma dla ludzi możliwości zbawienia (por. Dz 4, 12).

Amen!

Jedność Wschodu i Zachodu sprawą całego Kościoła. 
Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas nabożeństwa Moleben

w Bazylice Watykańskiej -  6 lipca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 34-35.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
II „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” (Łk 1, 45).
Te słowa, które Elżbieta wypowiedziała do Maryi podczas Nawiedzenia, pragnę 

skierować dziś do Rusi Kijowskiej: Błogosławiona jesteś, ziemio św. Olgi i św. 
Włodzimierza, któraś uwierzyła Chrystusowi, przyjmując chrzest przed tysiącem lat 
nad brzegami Dniepru. Tysiąclecie Chrztu obchodziliśmy uroczyście w r. 1988 tu 
w Rzymie, a stało się to okazją do wielkiego Te Deum waszego narodu, podobnie 
jak narodu polskiego z okazji Tysiąclecia Chrztu w r. 1966. Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła, któraś przyjęła chrzest w Duchu Świętym, odradzający w Chrystu-
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sie do nowego życia (por. Tt 3, 5). Błogosławiona jesteś, Rusi Kijowska, matko tylu 
pokoleń wierzących.

W dniu dzisiejszym pragniemy do tego wydarzenia powrócić, ponieważ także 
obchodzone przez nas 400-lecie Unii Brzeskiej w nim się zakorzenia. A kiedy wspo
minamy tamten chrzest, trudno nam jednocześnie nie nawiązać do tych dwóch Braci 
Sołuńskich, Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, w których języku przepowiadali 
Ewangelię. Slavorum Apostoli: przez encyklikę z r. 1985 chciałem na wieczną pa
miątkę złożyć hołd ich wielkiemu posłannictwu.

2. „Euntes in mundum universum” (Mk 16, 15)
Idąc na cały świat, „nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Do tych słów 

nawiązaliśmy obchodząc Tysiąclecie Chrztu Rusi, albowiem chrzest ten stanowi 
początek nie tylko Kościoła na waszych ziemiach, ale także początek dziejów wasze
go narodu. Tak zresztą działo się wielokrotnie, jak w przypadku wspomnianego już 
Chrztu Polski lub przed 1250 laty w Słowenii.

Słowa, które powiedział zmartwychwstały Chrystus, wskazują na to, że apostoło
wie mają nauczać narody. Jednakże doświadczenie historyczne dowodzi, iż to apos
tolskie nauczanie nierzadko daje początek narodom. Wraz z przyjęciem chrztu zaczy
nają się dzieje narodowej kultury, a kultura jest zawsze tym, co stanowi o życiu 
narodu, dzięki czemu kształtuje się jego tożsamość i wyraża jego charakterystyczny 
„geniusz”.

Kiedy spotykamy się dzisiaj, pragniemy również przypomnieć dzieje kultury 
słowiańskiej, które znajdują swój początek w kijowskim chrzcie Włodzimierza. Dało 
to wydarzenie początek wielkiej kulturze słowiańskiej, która -  dowartościowując 
istniejące pierwotnie elementy i nawiązując do tradycji bizantyjskiej -  nabrała 
wschodniego charakteru. Odnosi się to zarówno do kultury ruskiej, białoruskiej, jak 
i ukraińskiej. Dotyczy to zarówno liturgii i całej religijnej tradycji sztuki sakralnej, 
stylu pobożności, śpiewów, jak i literatury oraz sztuki. Żeby do głębi zrozumieć 
specyfikę i odrębność waszej kultury, trzeba sięgać do tych źródeł bizantyjskich, 
które doświadczenie dziejowe waszych praojców przetłumaczyło na własny język 
i utrwaliło w tylu pomnikach, stanowiących wasze bogate dziedzictwo historyczne 
i duchowe. Poprzez wszystkie te dzieła stale przebija owo Orientale Lumen, o któ
rym mówi list apostolski, który opublikowałem w roku ubiegłym, ażeby umocnić 
zbliżenie i dialog ekumeniczny pomiędzy chrześcijańskim Zachodem i Wschodem.

3. „Ut unum sint”: Aby byli jedno (por. J 17, 21).
W momencie kiedy Ruś Kijowska przyjmowała chrzest, w r. 988, chrześcijanie 

stanowili taką jedność. Pomiędzy bizantyjskim Wschodem a Zachodem była już 
bardzo wyraźna różnica tradycji liturgicznej i kulturowej, ale nie było rozdziału. 
Nastąpił on później. Odtąd dzieje ludów chrześcijańskich na Wschodzie i Zachodzie 
zaczynają się toczyć w sposób odrębny. Gdy mówi się o schizmie wschodniej, trzeba 
również pamiętać, że do tych, którzy w w. XI żyli na ziemiach ówczesnej Rusi, 
konsekwencje owego podziału jeszcze nie dotarły. Byli raczej przekonani o tym, że 
należą do jednego i niepodzielonego Chrystusowego Kościoła.
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Jednakże proces podziału, który początkowo obejmował Bizancjum i Rzym, stop
niowo rozszerzył się na inne części Kościoła na Wschodzie. Dosyć szybko uświado
miono sobie, że trzeba również podejmować kroki zmierzające do jego przezwycięże
nia. Takie kroki były podejmowane wielokrotnie. Sprawa odbudowy jedności chrześ
cijan Wschodu i Zachodu nie przestawała być stałym programem Stolicy Apostol
skiej. W szczególny sposób były tej sprawie poświęcone dwa sobory: Lyoński 
w w. XIII (1274 r.), a potem Florencki w w. XV (1439 r.). Nie brakowało także 
ludzi, którzy sprawie odbudowy jedności -  według słów Chrystusowej modlitwy ut 
unum sint -  poświęcili całe swoje życie.

4. Czterechsetna rocznica Unii Brzeskiej tłumaczy się na tym szerokim tle dąż
ności do zjednoczenia, które świadczyły o tym, że Kościół chce być wierny ducho
wemu testamentowi Chrystusa z Wieczernika: Ojcze daj, aby byli jedno (por. J 17,
11. 21-22). Unia Brzeska obejmowała jedynie specyficzny region geograficzny. Dąże
niem Kościoła, przedstawionym jasno w programie ekumenicznym Soboru Watykań
skiego II, jest osiągnięcie pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Równocześnie 
jednak nie można nie docenić tego, co stało się w 1596 r. Jeśli Unia w Brześciu nad 
Bugiem nie doprowadziła do pełnego zjednoczenia z chrześcijańskim Wschodem, to 
przecież ujawniła ona ponad wszelką wątpliwość jedno -  to mianowicie, że Duch 
Święty działał w ludziach, budził w nich naturalny niepokój z powodu podziału 
i nakazywał szukać dróg do zjednoczenia. Nie możemy zanegować, że to wielkie 
pragnienie kierowało ludźmi, którzy stali się twórcami Unii Brzeskiej.

5. Dzisiaj, dziękując Bożej Opatrzności za to dzieło, nie przestajemy prosić, 
ażeby ten zbawczy niepokój, który wówczas wydał cenne, choć tylko częściowe 
owoce, nie przestawał działać we współczesnym pokoleniu chrześcijan na Wschodzie 
i na Zachodzie. Żebyśmy nie spoczęli, dopóki te podziały, jakie istnieją wśród nas 
przez tyle stuleci, nie ustąpią wobec jedności wszystkich ochrzczonych, o którą tak 
nieustannie modli się Chrystus: Ojcze spraw, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 
21). Nie przestajemy ufać, że ta modlitwa naszego Odkupiciela i Mistrza wyda swoje 
pełne owoce. Nie przestajemy ufać, że ostatnie lata drugiego tysiąclecia przyniosą 
nowe zbliżenia, tak abyśmy w trzecie tysiąclecie wkraczali jeśli nie w pełni zjedno
czeni, to przynajmniej mniej podzieleni aniżeli dotąd. O to prosimy Ducha Świętego.
O to prosimy Maryję, Matkę jedności; prosimy apostołów Piotra i Pawła, Andrzeja, 
Cyryla i Metodego; prosimy świętych i męczenników, którzy na przestrzeni tych 
czterech wieków nie szczędzili wysiłków, ofiar, a nawet własnego życia dla sprawy 
jedności. W sposób szczególny prosimy o wstawiennictwo św. biskupa Jozafata, 
apostoła i męczennika jedności, którego doczesne szczątki spoczywają w tej Bazylice 
Watykańskiej i którym oddamy cześć po zakończeniu nabożeństwa.

W tym duchu podejmujemy też słowa Maryjnego Magnificat, tak jak mówi o tym 
dzisiejsza Ewangelia: „wielbi dusza moja Pana, [...] bo wejrzał na uniżenie Służebni
cy swojej. [...] Błogosławić mnie będą [...] wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię” (Łk 1, 46-49). Amen.
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Chrystus pragnie, aby wszyscy stanowili jedno.
Homilia Papieża wygłoszona podczas Mszy św. -  7 lipca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 35-36.

| |  Ut unum sint. Słowa wczorajszej liturgii wieczornej rozbrzmiewają dziś na 854 
nowo w tej Watykańskiej Bazylice. Jest to miejsce, na którym 400 lat temu spotkali 
się przedstawiciele Metropolii Kijowskiej z Biskupem Rzymu Klemensem VIII. 
Przybywając do Stolicy Piotrowej 23 grudnia roku 1595, wyrazili pragnienie zjedno
czenia z Rzymem tego Wschodniego Kościoła. Czyniąc tak, wyrażali przekonanie, 
że pozostają wierni działaniu Ducha Świętego, który nie przestawał wzywać do 
jedności rozdzielonych Kościołów chrześcijańskich.

W sposób szczególny mieli świadomość, że działają w duchu postanowień, jakie 
podjął Sobór Florencki w 1439 r. Skłaniała ich zresztą do tego wymowa wielkiej 
modlitwy Chrystusa z wieczernika, którą przypomina ewangelia dzisiejszej liturgii. 
Chrystus w przeddzień swojej męki prosił Ojca za uczniów. Nie tylko za tych, którzy 
wówczas z Nim byli, ale także za tych, którzy w przyszłości będą wierzyć w Niego 
(por. J 17, 20-21). Za tych wszystkich swoich uczniów, za Kościół wszystkich stuleci 
i pokoleń, Chrystus prosił: Ojcze, spraw, „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno. [...] Oby się tak 
zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak 
jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 21. 23).

Przejmujące są słowa tej Chrystusowej modlitwy o jedność wszystkich Jego ucz
niów i wszystkich świadków wiary! Nie można się dziwić, że na przestrzeni wieków 
przemawiały one do serc chrześcijan we wszystkich pokoleniach, zwłaszcza kiedy 
zachodziła potrzeba obrony lub odbudowania jedności. Taką właśnie chwilą była 
niewątpliwie ta, do której nawiązuje nasze dzisiejsze liturgiczne zgromadzenie i która 
przeszła do historii pod nazwą Unii Brzeskiej, albowiem właśnie w Brześciu, w dniu 
9 października 1596 r., zostały ratyfikowane postanowienia podjęte w czasie misji 
do Rzymu przedstawicieli Metropolii Kijowskiej.

2. Unitatis redintegratio. Od tych słów zaczyna się Dekret Soboru Watykańskie- 855 
go II o ekumenizmie. Czytamy tam, co następuje: „Pan świata, który mądrze i cier
pliwie dotrzymuje tego, co nam grzesznikom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa 
skruchę w rozdzielonych chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotą za zjednocze
niem. Łaska ta porusza bardzo wielu ludzi na całym świecie, a także pod tchnieniem 
łaski Ducha Świętego wśród naszych braci odłączonych powstał i z dnia na dzień 
zatacza coraz szersze kręgi ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich 
chrześcijan. W tym ruchu ku jedności, który zwie się ruchem ekumenicznym, uczest
niczą ci, którzy wzywają Boga w Trójcy Jedynego, a Jezusa wyznają Panem i Zbaw
cą; i to nie tylko każdy z osobna, lecz także wspólnie w społecznościach, w których 
Ewangelię usłyszeli i o których każdy mówi, że to jego własny i Boży Kościół.
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Prawie wszyscy jednak, chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym 
Kościołem Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego 
świata, aby ten świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na 
chwałę Bożą” (n. 1 ).

Chociaż słowa te wypowiedział współczesny Sobór, to jednak jesteśmy pewni, że 
„Pan świata” natchnął uczestników owego wydarzenia sprzed czterech stuleci, zwa
nego Unią Brzeską, pomimo że miało ono swoje historyczne ograniczenia. Chodziło 
w nim bowiem na pewno o unitatis redintegratio. Waszym przodkom, drodzy bracia 
i siostry, chodziło o przywrócenie tej jedności, której brak odczuwali. Wiedzieli 
bowiem dobrze, że jedność wierzących jest darem Chrystusa i Jego wyraźnym życze
niem; wiedzieli, że za tę jedność On zapłacił swoją krwią i męką na krzyżu; że tę 
jedność uczynił też znakiem swojego posłannictwa: „aby świat uwierzył [Ojcze], żeś 
Ty mnie posłał” (J 17, 21). Jest rzeczą pewną, że przy zawieraniu Unii Brzeskiej 
motywem najgłębszym było to jedno: unitatis redintegratio. To ona jest główną 
przyczyną szczęśliwego wydarzenia sprzed czterech wieków.

I za to dzieło przychodzimy dzisiaj Bogu dziękować w Bazylice św. Piotra. Nie 
przestajemy ufać, że chociaż Unia ta miała charakter częściowy, to jednak pośrednio 
przyczyniła się do podtrzymania i ożywienia tych pragnień jedności, o których mówi 
Sobór Watykański II.

856 3. Pisze św. Paweł: „Zachęcam was, [...] abyście postępowali w sposób godny
powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, 
znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4, 1-2). Te słowa Apostoła odczytujemy 
jako skierowane do nas. Każde z nich ma wielką wagę dla nas, którzy jesteśmy 
dzisiaj uczestnikami uroczystości 400-lecia Unii Brzeskiej. Nie ulega wątpliwości, 
że Unia ta określiła bliżej wasze chrześcijańskie powołanie, drodzy bracia i siostry, 
synowie i córki ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. W tym akcie odnowiła się 
jego jedność z Kościołem Rzymu.

Apostoł zachęca nas wszystkich, abyśmy postępowali w sposób godny tego właś
nie powołania, a równocześnie podkreśla, że nasze życie powinno być nacechowane 
pokorą i cichością, cierpliwością i gotowością do znoszenia siebie nawzajem w mi
łości. Co mogą znaczyć te słowa we współczesnym kontekście? Przypominają one, 
że trzeba, abyście wy, drodzy wierni grekokatolicy, odznaczali się takim duchem 
zarówno w stosunku do waszych braci prawosławnych, jak też i do waszych braci 
katolików obrządku łacińskiego, zachęcając ich do działania w tym samym duchu 
jedności. Właśnie taka postawa świadczy, iż postępujecie w sposób godny waszego 
szczególnego powołania.

Pisze następnie Apostoł: „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką 
jest pokój” (Ef 4, 3). Chodzi tutaj o budowanie Kościoła, mistycznego Ciała Chrystu
sa, w wymiarach jego powszechności. Apostoł pisze o tym w wielkim uniesieniu: 
„Jedno jest Ciało i jeden Duch [...]. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden 
jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszyst
kich i we wszystkich” (Ef 4, 4-6).

Drodzy bracia i siostry, mając takie widzenie tajemnicy Kościoła, możecie zasto
sować do siebie także i te słowa Apostoła: „Zostaliście wezwani do jednej nadziei,
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jaką daje wasze powołanie” (Ef 4, 4). Uroczystość 400-lecia Unii Brzeskiej jest 
podobna do przekraczania historycznego progu. A słowo Boże wyraźnie nas poucza, 
że jest to równocześnie powołanie do owej wielkiej nadziei, jaką przyniósł nam 
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały.

To On nam objawił tajemnice Królestwa. To On przekazał nam tę Bożą chwałę, 
którą otrzymał od Ojca, a którą uczynił naszą nadzieją. Zjednoczeni z Nim w apos
tolskim Kościele, ufamy, że chwała ta stanie się również udziałem nas wszystkich, 
pomimo naszych grzechów, albowiem „nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 5). Amen!

Musimy dążyć do odzyskania jedności.
Homilia Papieża wygłoszona podczas nieszporów 

w kościele św. Andrzeja i św. Grzegorza -  5 grudnia 1996 r.

Przekład: OR 1997, nr 2, s. 36-37.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
| |  „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich
-  w Chrystusie” (por. Ef 1, 3).

W takim duchu głębokiego dziękczynienia gromadzimy się na tej wieczornej 
modlitwie. Jest to dla mnie chwila szczególnie radosna także dlatego, że znajdujemy 
się w miejscu, z którego kiedyś papież Grzegorz Wielki wysłał mnicha Augustyna 
i jego towarzyszy do Brytanii. Dzieli nas od tego momentu już długi ciąg stuleci, ale 
przez ten czas wiara zasiana kiedyś w waszym kraju zapuściła głębokie korzenie 
i wydała obfite owoce. Zarówno anglikanie, jak i katolicy otaczają wielką czcią 
papieża św. Grzegorza Wielkiego i św. Augustyna z Canterbury. Podobnie jak sie
dem lat temu, podczas spotkania w tym samym miejscu z abpem Ruńcie, proszę ich
o wstawiennictwo w intencji obecnego spotkania, jako że dla nich obu jedność mię
dzy chrześcijańską Anglią a Stolicą Apostolską w Rzymie była sprawą wielkiej wagi.

Witając księdza arcybiskupa tego wieczoru dziękuję mu serdecznie za odwiedziny. 
Wraz z nim oraz osobami towarzyszącymi mu składam dziękczynienie za ziarno, 
które św. Augustyn z Canterbury zasiał w Anglii, i za wielorakie owoce, jakie za
siew ten nadal przynosi u progu trzeciego tysiąclecia.

2. Ta ekumeniczna modlitwa ukazuje rzeczywistość naszego braterstwa w Chrys
tusie, każe nam zawierzyć Jego miłosierdziu przyszłość naszego zjednoczenia i prosić 
Go o umocnienie więzi, które już nas łączą (por. Ut unum sint9 26). Modlimy się ra
zem ożywiani tęsknotą „za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, który by był 
naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, aby ten świat zwrócił

857

858
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się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą” (Unitatis redin
tegratio, 1). We wspólnej modlitwie stajemy przed naszym jedynym Ojcem, uznając 
z wdzięcznością, że istnieje między nami realna, choć jeszcze niepełna komunia. 
Głębiej uświadamiamy sobie, jak wiele nas łączy, i znajdujemy odwagę, aby jeszcze 
wytrwałej dążyć do przezwyciężenia utrzymujących się podziałów (por. Ut unum
sint, 22).

Ojciec pragnie „wszystko zjednoczyć w Chrystusie: to, co w niebiosach, i to, co 
na ziemi” (por. Ef 1, 10). Brak jedności między chrześcijanami pozostaje w jaskra
wej sprzeczności z tym Bożym zamysłem. Jednak dzięki miłosierdziu Ojca i pod 
działaniem Ducha Świętego dokonuje się -  zwłaszcza w naszym stuleciu -  przemia
na ludzkich serc, która sprawia, że wielu chrześcijan weszło już na drogę ekumeniz
mu, „i to nie tylko każdy z osobna, lecz także wspólnie w społecznościach, w któ
rych Ewangelię usłyszeli” (Unitatis redintegratio, 1).

Dążenie do jedności chrześcijan zostało podjęte nie tylko z powodów pragmatycz
nych. Wiemy, że taka jest wola Boga, i staramy się być jej posłuszni, aby oddać 
chwałę Jego imieniu.

859 3. Trzydzieści lat temu Kościół katolicki i Wspólnota anglikańska, przynaglone
przez Ducha Świętego, weszły odważnie na drogę, która ma doprowadzić do przy
wrócenia jedności. Ta wędrówka okazuje się trudniejsza niż spodziewano się na 
początku. Od chwili podjęcia dialogu pojawiły się niestety nowe kwestie sporne, 
między innymi problem udzielania święceń kapłańskich kobietom. Ta sprawa bardzo 
wyraźnie wskazuje na potrzebę osiągnięcia porozumienia co do tego, w jaki sposób 
Kościół rozeznaje miarodajnie nauczanie i praktykę, które składają się na powierzoną 
nam wiarę apostolską.

Ponadto, jeżeli chrześcijanie nie potrafią zgodnie uznać, jakie wymagania stawia 
wobec ich życia Ewangelia, nie tylko nie dają jednolitego świadectwa, ale mogą 
wręcz pogłębiać moralną dezorientację społeczeństwa, pozbawiając je trwałych punk
tów odniesienia. Niedawna deklaracja ARCIC II (Międzynarodowej Komisji Angli- 
kańsko-Rzymskokatolickiej), zatytułowana Życie w Chrystusie, jest bardzo potrzeb
nym dziś wezwaniem, skierowanym do anglikanów i katolików, aby kontynuowali 
teologiczną refleksję nad życiem moralnym, a przez to usunęli istniejące rozbieżności 
i zapobiegli powstawaniu nowych kwestii spornych, a także stworzyli mocniejsze 
podstawy dla wspólnego świadectwa w obliczu wielu dylematów etycznych, przed 
jakimi stoi dzisiejszy człowiek.

Od chwili gdy osiemnaście lat temu Opatrzność Boża powierzyła mi szczególną 
odpowiedzialność, każąc mi być -  według określenia papieża św. Grzegorza -  servus 
servorum Dei, nieustannie towarzyszy mi świadomość, że dla wielu chrześcijan z in
nych Wspólnot posługa Piotrowa jest trudna do przyjęcia i nadal wiążą się z nią 
bolesne wspomnienia. W encyklice Ut unum sint wezwałem do cierpliwego i brater
skiego dialogu na temat posługi jedności pełnionej przez Biskupa Rzymu (por. n. 88, 
95-96). Dlatego też modlę się dziś w kościele św. Grzegorza, aby jak najszybciej 
nadszedł dzień, kiedy nie rezygnując z istotnych elementów tej posługi, zamierzo
nych przez Chrystusa, będziemy mogli odkryć takie jej formy, które pozwolą wszyst
kim chrześcijanom przyjąć ją  jako służbę miłości.
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4. Drodzy bracia i siostry, nasze spotkanie odbywa się w okresie Adwentu i jest 860 
to fakt znamienny. Ten święty czas skraca nasze oczekiwanie na przyjście Pana 
w chwale. Jesteśmy ludem, którego spojrzenie jest zawsze utkwione w przyszłości 
i który z ufnością oczekuje przyjścia Zbawiciela. Jak mówi św. Paweł, „spodziewamy 
się czegoś, czego nie oglądamy, i z wytrwałością tego oczekujemy” (por. Rz 8, 25). 
Oczekując, musimy dążyć do odzyskania jedności, która została osłabiona lub zerwa
na w ciągu stuleci. Dlatego modlimy się dziś o to, aby w dniu Sądu Ostatecznego 
Bóg uznał nasze szczere starania o przywrócenie jedności wśród Jego uczniów,
0 którą On sam modlił się w noc przed śmiercią (por. J 17, 21). Prosimy, abyśmy 
wobec trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa mogli stanąć jeśli nie całkowicie pojed
nani, to w każdym razie mniej podzieleni, bliżsi sobie nawzajem, wierniejsi słowom 
kapłańskiej modlitwy Chrystusa: Ut unum sint.

Niech Ojciec wszelkiego miłosierdzia wysłucha próśb, jakie my -  anglikanie
1 katolicy -  zanosimy do Niego w tym świętym miejscu. Zawierzmy nasze nadzieje 
„Temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy 
czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie poko
lenia wieku wieków! Amen” (por. Ef 3, 20-21).

Nawrócić się ku jedności.
Homilia papieska na zakończenie Tygodnia Modlitw

o Jedność Chrześcijan -  25 stycznia 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 3, s. 18-19.

1. „Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, daj Mu cześć winną całe ludzkie 861 
plemię. Bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie uiszczona”
(Ps 117 [116], 1-2; przekład F. Karpińskiego). Już ten psalm ze Starego Testamentu 
ukazuje zamiar Boży, który odnosi się do wszystkich narodów. Jest to zamiar uni
wersał istyczny, można wręcz powiedzieć „ekumeniczny”, ponieważ ogarnia całą za
mieszkaną ziemię, czyli oikoumene.

Ta wizja zbawienia ofiarowanego przez Boga wszystkim narodom ziemi jest 
ukazana także w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii w obrazie mesjańskiej uczty:
„Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa”
(Iz 25, 6). Prorok Izajasz pozwala nam dostrzec tu tajemnicze i opatrznościowe 
działanie Boga, które służy jedności i zbawieniu rodzaju ludzkiego. To On zdziera 
zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, niszczy śmierć, ociera łzy z każde
go oblicza (por. Iz 25, 7-8).
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Tak, ta niezwykła moc naprawdę pochodzi od Boga; w Nim pokładamy nasze 
nadzieje. Zarazem jednak czujemy się zobowiązani, by wszelkimi siłami wspomagać 
ten zamysł zbawienia.

Echo tych uniwersałistycznych zapowiedzi, obecnych już w Starym Testamencie, 
słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, która mówi o misyjnym posłannictwie, jakie Jezus 
powierzył apostołom przed wniebowstąpieniem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewan
gelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Po czym dodaje: „Kto uwierzy i przyj
mie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). 
Przy końcu swojej mesjańskiej misji w słowach bardzo mocnych i stanowczych 
Chrystus raz jeszcze potwierdza uniwersalistyczny plan zbawienia, jakiego pragnie 
Ojciec, i wskazuje na jego wymiar powszechny, mówiąc o wszystkich narodach 
i o całej ziemi.

862 2. Ta powszechna misja zbawienia jest szczególnie uwydatniana w dniu, w któ
rym Kościół wspomina nawrócenie św. Pawła. Właśnie Paweł w najpełniejszy sposób 
pośród apostołów stał się wyrazicielem i realizatorem uniwersał i stycznej misji Koś
cioła. Na drodze do Damaszku Chrystus włącza go w Boży plan powszechnego 
zbawienia: „Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę [...]. Bo wobec 
wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś” (Dz 22, 14-16).

Aż do tego momentu zagorzały faryzeusz Szaweł był przeświadczony o tym, że 
Boży plan zbawienia odnosi się tylko do jednego ludu -  Izraela. Dlatego wszystkimi 
sposobami zwalczał wyznawców Jezusa z Nazaretu -  chrześcijan. Wybrał się z Jero
zolimy do Damaszku właśnie po to, ażeby tam, gdzie chrześcijaństwo szybko się 
rozprzestrzeniało, karać i więzić wszystkich ludzi, którzy porzucając odwieczne 
tradycje ojców przyjmowali wiarę chrześcijańską. Pod Damaszkiem doznaje olśnienia 
przez światłość z wysoka. Pada na ziemię, i w tym dramatycznym momencie Chrys
tus uświadamia mu jego błąd.

W takich okolicznościach Jezus objawia się w pełni Pawłowi jako Ten, który po
wstał z martwych. Tak więc Apostołowi dane jest „ujrzeć Sprawiedliwego i Jego 
własny głos usłyszeć” (por. Dz 22, 14). Od tej chwili Paweł zostaje ustanowiony 
„apostołem”, tak jak Dwunastu i będzie mógł napisać w Liście do Galatów: „spodo
bało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swo
ją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom”
(Ga 1  15-16).

Nawrócenie Pawła dokonuje się przez cierpienie. Można powiedzieć, że najpierw 
został w nim pokonany Szaweł-prześladowca, aby mógł się narodzić Paweł-Apostoł 
Narodów. Jest to najbardziej chyba szczególne powołanie apostoła: sam Chrystus 
pokonuje w nim faryzeusza i przemienia go w płomiennego zwiastuna Ewangelii. 
Misja, jaką Paweł otrzymuje od Chrystusa, jest zharmonizowana z posłannictwem 
Dwunastu, ale ma inny charakter i szczególny program: Paweł będzie Apostołem 
Narodów!

863 3. Drodzy bracia i siostry! Doprawdy słusznie właśnie w to święto gromadzimy
się każdego roku w tej starożytnej bazylice, aby sprawować liturgię eucharystyczną 
na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tej świątyni, której 
patronem jest św. Paweł, wspominamy jego nawrócenie. Od chwili, gdy w Damaszku
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objawił mu się zmartwychwstały Chrystus, aż po najwyższe świadectwo, jakie złożył 
tutaj w Rzymie, Paweł gorliwie zabiegał o komunię, jaka winna łączyć członki Ciała 
Chrystusa. Jego „codzienną udręką” była -  jak sam wyznaje -  „troska o wszystkie 
Kościoły” (por. 2 Kor 11, 28).

Właśnie jego apostolska działalność na rzecz pojednania i jedności wszystkich 
wierzących zainspirowała wybór tematu tegorocznego Dnia Modlitw: „W imię Chrys
tusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

Troska o pojednanie oparte na prawdzie i miłości, o jakie modliliśmy się przede 
wszystkim w ciągu tego tygodnia, winna nam towarzyszyć na co dzień. Dzisiejsza 
liturgia eucharystyczna jest znakiem naszego dążenia do głębszej komunii między 
wszystkimi chrześcijanami. Zyskuje ona szczególny wymiar ekumeniczny dzięki 
obecności naszego umiłowanego brata w Chrystusie, Katolikosa Wielkiego Domu 
Cylicji Jego Świątobliwości Arama I, którego witam z braterską miłością.

Naród ormiański przyjął chrzest na początku IV w. Wiemy, jak bolesne próby 
i doświadczenia przeszedł w ciągu stuleci ormiański lud i jego Kościół. Właśnie 
w związku z tym część ludności Armenii musiała na początku tego tysiąclecia ucie
kać z kraju i szukać schronienia w Cylicji, ojczyźnie Pawła z Tarsu. Katolikat Wiel
kiego Domu Cylicji odegrał w dziejach ważną rolę, troszcząc się o zachowanie życia 
chrześcijańskiego Ormian w diasporze.

4. Znak pokoju, jaki przekażą sobie Katolikos i Biskup Rzymu, Następca apostoła 
Piotra, oraz błogosławieństwo, jakiego razem udzielą w imię Chrystusa, są świadec
twem wzajemnego uznania prawowitości sukcesji apostolskiej. Mimo odmiennych 
zadań powierzonych każdemu z nas jesteśmy razem odpowiedzialni za to, co nas 
łączy: mamy wiernie przekazywać wiarę otrzymaną od apostołów, świadczyć o mi
łości Chrystusa do każdego człowieka, żyjącego we współczesnym świecie w drama
tycznych nieraz okolicznościach, umacniać nasze wspólne dążenie do pełnej jedności 
wszystkich uczniów Chrystusa. Aby to czynić, musimy się regularnie spotykać, co 
pozwoli nam przepowiadać Ewangelię jednym głosem i służyć jej niepodzielnym 
sercem.

Wzywam was wszystkich, drodzy bracia i siostry tutaj obecni, do modlitwy o to, 
aby wizyta Katolikosa Wielkiego Domu Cylicji u Biskupa Rzymu zachęciła każdego 
z nas do coraz głębszego przeżywania tajemnicy komunii w duchu prawdy i miłości. 
Krew naszych męczenników i wspólnota naszych świętych niech nam pomogą doko
nać odnowy w duchu wspólnej Tradycji. Niedawna wizyta Katolikosa wszystkich 
Ormian Jego Świątobliwości Karekina I była wymownym świadectwem naszej woli 
pogłębienia komunii przez wzajemną „diakonię”: „gdy cierpi jeden członek, współ- 
cierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26). W ten sposób zachęciliśmy siebie 
nawzajem, by każdy służył drugiemu przez miłość (por. Ga 5, 13).

5. Wspomnienie nawrócenia św. Pawła stało się w ostatnich latach dorocznym 
świętem ekumenii. Zarówno w Rzymie, jak i na całym świecie spotykają się wy
znawcy Chrystusa z różnych Kościołów i Wspólnot, aby jednogłośnie modlić się do 
Boga o zjednoczenie chrześcijan. Związek między tą modlitwą a świętem liturgicz
nym, które przypomina nawrócenie św. Pawła, ma podkreślić fakt, że jedność i ko
munię wszystkich chrześcijan można osiągnąć tylko na drodze nawrócenia.
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W tym dniu szczególnie wspominamy słowa modlitwy arcykapłańskiej Jezusa: 
Ojcze, spraw, „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). 
Te słowa Chrystusa odsłaniają nam głęboki wymiar nawrócenia: nawrócić się ku 
jedności znaczy usunąć największą przeszkodę na drodze do nawrócenia się świata 
do Chrystusa.

Tak jak Paweł z Tarsu odkrył prawdziwą drogę do zbawienia i zrozumiał, że 
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały wprowadził na nią naród Izraela i całą 
ludzkość, tak też chrześcijanie muszą sobie uświadomić, że droga zbawienia prowa
dzi przez ich zjednoczenie w Chrystusie, które domaga się od wszystkich szczególne
go wysiłku duchowego.

Sobór Watykański II określił precyzyjnie, co oznacza unitatis redintegratio 
wszystkich chrześcijan, i wskazał, jakimi środkami i metodami należy do niej dążyć 
na obecnym etapie dziejów Kościoła. W encyklice Ut unum sint pragnąłem przypo
mnieć wskazania dokumentu soborowego o ekumenizmie -  w trzydzieści lat po jego 
publikacji -  i na jego podstawie sformułować zalecenia dostosowane do obecnej 
sytuacji.

866 6. W dniu dzisiejszym dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za to, co się już
w tych latach dokonało, a równocześnie prosimy o światło, abyśmy potrafili postępo
wać tą drogą posłuszni i wierni natchnieniom Ducha Świętego.

W ciągu tego Tygodnia Modlitw na całym świecie odbywały się spotkania ekume
niczne oraz specjalne nabożeństwa liturgiczne, podczas których zanoszono do Boga 
prośby o wielki dar jedności. Także Kościół, który jest w Rzymie, najściślej zjedno
czony z apostolską tradycją świętych Piotra i Pawła -  będących jego filarami -  
włączył się w tę chóralną modlitwę wszystkich chrześcijan. Właśnie ze względu na 
tę swoją szczególną tożsamość Kościół pragnie dać świadectwo otwartości i komunii 
innym Wspólnotom uczniów Chrystusa, żyjącym we wszystkich częściach świata. 
Wraz z nimi także w naszej epoce głosi wszystkim narodom wielkość Imienia Pań
skiego.

„Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, daj Mu cześć winną całe ludzkie 
plemię. Bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie uiszczona”. 
Amen!
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Nie żałujmy wysiłku na rzecz wielkiego dzieła zjednoczenia.
Modlitwa ekumeniczna we Wrocławiu 

podczas VI Podróży Jana Pawła II do Polski -  31 maja 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 7, s. 10-12.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
| |  Serdecznie witam wszystkich obecnych na naszej wspólnej Modlitwie Ekume

nicznej. Dziękuję biskupowi opolskiemu za słowa powitania i pozdrowienia. Pozdra
wiam biskupa Jana Szarka -  prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, a w jego osobie 
wszystkich przedstawicieli Kościołów i Wspólnot kościelnych zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej. W poczuciu wspólnoty w Chrystusie pozdrawiam siostry i bra
ci z innych lokalnych Kościołów prawosławnych, a także przedstawicieli Kościołów 
i Wspólnot kościelnych z zagranicy. Zgromadził nas tu Chrystus, nasz Pan i Zbawi
ciel. Niech święte Imię Jego będzie uwielbione na tym spotkaniu, a Duch Jego niech 
sprawia owocowanie słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy w posłuszeństwie wiary. 
Panu prezydentowi i najwyższym władzom dziękuję za ich obecność w tym ważnym 
modlitewnym spotkaniu ekumenicznym.

2. Przewodnią myśl naszej dzisiejszej Liturgii Słowa stanowi to, co Jezus zawarł 
w swojej arcykapłańskiej modlitwie, w przeddzień męki i śmierci na krzyżu. Jest to 
mianowicie modlitwa o jedność Jego uczniów: Ojcze, „nie tylko za nimi proszę, ale 
i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 20-21 ). Wezwanie to obejmuje nie tylko 
apostołów, ale także wszystkie pokolenia tych, którzy od apostołów przejmą tę samą 
wiarę. Stale do tych właśnie Chrystusowych słów z wieczernika nawiązujemy tak 
w modlitwie, jak i w ekumenicznym działaniu: Ut unum sint. Chodzi tutaj o jedność 
na podobieństwo jedności trynitarnej: „Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. 
Wzajemne przenikanie się Osób w jedności Bożej Trójcy jest najwyższym kształtem 
jedności, najwyższym jej wzorcem.

Kiedy Chrystus modli się o jedność dla swoich uczniów, to ukazuje zarazem, że 
ta jedność jest darem, ale także, że jest ona powinnością. Jest darem, który otrzymu
jemy od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Równocześnie jest powinnością, ponieważ 
ona została nam zadana. Zadana została wszystkim pokoleniom chrześcijan, poczyna
jąc od apostołów -  wszystkim w pierwszym i drugim tysiącleciu.

Chrystus jeszcze dwukrotnie powraca do tej zasadniczej myśli. Modli się bowiem: 
„I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My 
jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17, 22-23). Tutaj Chrystus przekra
cza niejako granice Boskiej jedności Trójcy i przechodzi do tej jedności, która jest 
zadaniem chrześcijan. Mówi: „Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś 
Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 23b). Ucz-
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niowie Chrystusa mają tworzyć doskonałą, również widzialną jedność, ażeby świat 
widział w nich czytelny dla siebie znak. Jedność chrześcijan ma więc jeszcze to
zasadnicze znaczenie, że świadczy o wiarygodności posłannictwa Chrystusa, objawia 
miłość Ojca w stosunku do Niego i do Jego uczniów. Dlatego właśnie ta jedność, 
najwyższy dar Trójcy Przenajświętszej, jest zarazem największą powinnością wszyst
kich Chrystusowych wyznawców.

869 3. Wsłuchując się w głos Ducha Świętego Kościoły i Wspólnoty kościelne czują
się nieodwołalnie wezwane do poszukiwania coraz głębszej, nie tylko wewnętrznej, 
ale także widzialnej jedności. Jedności, która stałaby się znakiem dla świata, aby 
świat poznał i aby świat uwierzył. Z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu!

Chrześcijanom żyjącym w społecznościach, gdzie wielu ludzi tragicznie doświad
cza zewnętrznych i wewnętrznych podziałów, potrzeba tej ustawicznie pogłębianej 
świadomości wspaniałego daru pojednania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Tylko 
w ten sposób oni sami mogą stawać się krzewicielami pojednania wśród tych, którzy 
tęsknią za pojednaniem z Bogiem, wnosząc wkład również w pojednanie między 
Kościołami i Wspólnotami, które z kolei jest drogą i zachętą do pojednania między 
narodami. To wezwanie do pojednania będzie też tematem II Europejskiego Zgroma
dzenia Ekumenicznego, które w dniach od 23 do 29 czerwca tego roku odbędzie się 
w mieście Graz w Austrii. Konsekwencje wielu wydarzeń, jakie zaszły w historii 
świata i Europy, mogą być usunięte drogą pojednania.

Chętnie powracam myślą do naszego ostatniego spotkania w kościele Świętej 
Trójcy w Warszawie w roku 1991. Mówiłem wtedy, iż potrzebujemy tolerancji, ale 
że sama tolerancja między Kościołami to stanowczo za mało. Co to bowiem za 
bracia, którzy się jedynie tolerują? Trzeba się również wzajemnie akceptować. Te 
słowa dzisiaj przypominam i z całą mocą je potwierdzam. Nie można jednak poprze
stać na wzajemnej akceptacji. Pan dziejów stawia nas wobec trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa. Wybija wielka godzina. Nasza odpowiedź winna dorastać do wiel
kości chwili szczególnego Bożego kairosu. Tu, na tym miejscu, pragnę powiedzieć: 
nie wystarcza tolerancja! Nie wystarcza wzajemna akceptacja. Jezus Chrystus, Ten, 
który jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, oczekuje 
wspólnego świadectwa.

Siostry i bracia, z tym właśnie orędziem do was przybywam. Proszę o wspólne 
świadectwo składane przed światem Chrystusowi. Proszę w imię Chrystusa! Zwracam 
się najpierw do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, szczególnie do moich 
braci w biskupim posługiwaniu, a także do duchowieństwa, osób życia konsekrowa
nego i wszystkich świeckich. Ośmielam się również prosić was, umiłowani bracia 
i siostry z innych Kościołów. W imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie świa
dectwo. Naszej wiary, żywej i głębokiej, potrzebuje bardzo Zachód na historycznym 
etapie budowania nowego systemu wielorakich odniesień. Mocnego znaku zawierze
nia Chrystusowi potrzebuje Wschód, duchowo spustoszony przez lata programowej 
ateizacji. Europa potrzebuje nas wszystkich zebranych solidarnie wokół Chrystusowe
go Krzyża i Ewangelii. (Winniśmy z uwagą czytać znaki czasu. Jezus Chrystus od 
wszystkich oczekuje świadectwa wiary. Los ewangelizacji łączy się ze świadectwem 
jedności dawanym przez Kościół, przez chrześcijan. Znakiem tego wspólnego świa-
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dectwa jest braterska współpraca na polu ekumenicznym w Polsce. Myślę tu o spe
cjalnym zespole, który pracował nad Sakramentem Chrztu, fundamentem jedności już 
istniejącej. Owoce tej pracy udało się już opublikować^przygotowujecie również 
ekumeniczny przekład Pisma Świętego. Prywatna inicjatywa kilku osób zamieniła się 
w oficjalną międzykościelną współpracę. Rezultatem tej współpracy jest opublikowa
ny przez Towarzystwo Biblijne ekumeniczny przekład Ewangelii św. Mateusza. 
Żywimy nadzieję, że całe Pismo Święte w edycji ekumenicznej ukaże się z okazji 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Obecnie zamierzacie powołać do życia nową mię
dzykościelną strukturę ekumeniczną o większej dynamice. Ta ze wszech miar po
trzebna inicjatywa wychodzi od Polskiej Rady Ekumenicznej. Mam nadzieję, że 
pomysł zamieni się w sprawne forum spotkań, dialogu, porozumienia i konkretnych 
wspólnych działań, a zatem również świadectwa. Autorom tego projektu pragnę 
z serca podziękować i wyrazić szczere uznanie dla tych szlachetnych wysiłków.

4. Do wspólnego świadectwa prowadzi trudna droga pojednania, bez którego nie 
może być jedności. Nasze Kościoły i Wspólnoty kościelne potrzebują pojednania. 
Czy możemy być w pełni pojednani z Chrystusem, jeśli nie jesteśmy w pełni pojed
nani między sobą? Czy możemy wspólnie i skutecznie świadczyć o Chrystusie, nie 
będąc pojednani ze sobą? Czy możemy pojednać się ze sobą, nie przebaczając sobie 
nawzajem? Warunkiem pojednania jest przebaczenie, które nie jest możliwe bez 
wewnętrznej przemiany i nawrócenia, będących dziełem łaski. „Zaangażowanie eku
meniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie” (Ut unum sint, 2).

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela, nawiązując do rozproszenia Izraela, wskazu
je na potrzebę nawrócenia: „Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich 
krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju [...]. I dam wam serce 
nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, 
a dam wam serce z ciała” (36, 24. 26). Do urzeczywistnienia ekumenicznej drogi 
jedności potrzeba odmiany serca i odnowy umysłu. Winniśmy więc wypraszać u Du
cha Świętego łaskę pokory, postawę braterskiej wspaniałomyślności w stosunku do 
drugich. Św. Paweł w Liście do Efezjan zachęca adresatów, ażeby postępowali 
w sposób godny powołania, by pielęgnowali w sobie cnoty pokory, cichości, cierpli
wości i by znosili siebie nawzajem w miłości (por. 4, 1-3). Taka współpraca ludzi 
z łaską Ducha Świętego staje się rękojmią wspólnej nadziei wszystkich uczniów 
Chrystusa na osiągnięcie pełnej jedności.

Wspierajmy nasze zaangażowanie ekumeniczne szczerą modlitwą. W tym drugim 
tysiącleciu, w którym jedność uczniów Chrystusa uległa dramatycznym podziałom 
na Wschodzie i na Zachodzie, modlitwa o odzyskanie jej w pełni jest naszą szczegól
ną powinnością. Powinnością jest usilnie dążyć do odbudowy jedności, której chciał 
Chrystus, i powinnością jest modlić się o tę jedność: jest bowiem ona darem Trójcy 
Przenajświętszej. Im mocniejszą więzią będziemy zespoleni z Ojcem, Synem i Du
chem Świętym, tym łatwiej przyjdzie nam pogłębiać wzajemne braterstwo.

5. Spotkanie dzisiejsze odbywa się w ramach Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego, który ma miejsce właśnie tutaj, we Wrocławiu. Jest on wyrazem 
naszej wiary i pobożności, ale jest też wielkim aktem kultu, który podtrzymuje 
w Kościele pamięć o Chrystusie. Eucharystia, uobecniając tajemnicę odkupienia,
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ofiarę raz złożoną na krzyżu przez Chrystusa, dokonuje zjednoczenia z Nim, budzi 
pragnienie i nadzieję naszego zmartwychwstania w pełni Jego życia. Ta wielka ta
jemnica wiary wzmacnia naszą wewnętrzną świadomość osobowego zjednoczenia 
z Chrystusem i rozbudza potrzebę pojednania z braćmi.

Chrześcijanie należący do różnych Kościołów, których łączy ten sam chrzest, 
powszechnie uznają wielką rolę, jaką w pojednaniu człowieka z Bogiem i bliźnimi 
spełnia Eucharystia, chociaż „z powodu rozbieżności w sprawach wiary nie jest 
jeszcze możliwe wspólne sprawowanie tej samej liturgii eucharystycznej. Mimo to 
gorąco pragniemy odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystusową i to pragnienie 
już staje się wspólnym uwielbieniem i wspólną modlitwą błagalną. Razem zwracamy 
się do Ojca i czynimy to coraz bardziej «jednym sercem». Czasem wydaje się, że 
bliska jest już chwila, kiedy będzie można ostatecznie przypieczętować tę «realną, 
choć jeszcze niedoskonałą» komunię” (Ut unum sint, 45).

W tym wielkim święcie, które tutaj we Wrocławiu obchodzimy z udziałem nie 
tylko katolików, ale także braci z innych Kościołów z Polski i z zagranicy, możemy 
widzieć zaczyn ekumenicznego nawrócenia i oczekiwanego pojednania Kościołów 
i Wspólnot chrześcijańskich. To pojednanie będzie doskonałe, jeśli zdoła zgromadzić 
nas wszystkich w celebracji wokół jednego kielicha. Będzie to wyrazem jedności 
każdej wspólnoty na szczeblu lokalnym i uniwersalnym, wyrazem naszej doskonałej 
jedności z Panem i między nami. Przecież -  cytuję słowa Ut unum sint -  „prawie 
wszyscy, [...] chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem 
Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, 
aby ten świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę 
Bożą” (n. 7).

872 w ciągu ostatnich lat zmniejszył się znacząco dystans oddzielający od siebie
Kościoły i Wspólnoty kościelne. Ale ciągle jest to dystans zbyt duży! Nie tak chciał 
Chrystus! Musimy uczynić wszystko, aby odzyskać pełnię komunii. Nie wolno nam 
na tej drodze ustawać. Powróćmy raz jeszcze do modlitwy arcykapłańskiej, w której 
Chrystus mówi: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w To
bie, | | i  aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). Niech te słowa Chrystu
sa staną się dla nas wszystkich wezwaniem, w obliczu zbliżającego się Roku 2000, 
do wysiłku na rzecz wielkiego dzieła zjednoczenia.

Śpiewamy w dzisiejszej liturgii psalm o Dobrym Pasterzu: „Pan jest moim paste
rzem, nie brak mi niczego. [...] Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 
orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje 
imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” 
(Ps 23 [22], 1-3). Jest to wielkie wezwanie do ufności i nadziei ekumenicznej. Jeżeli 
podziały wśród chrześcijan odpowiadają tej „ciemnej dolinie”, przez którą przechodzą 
wszystkie nasze Wspólnoty, to jednak jest z nami Pan, jest Chrystus -  Dobry Pas
terz. On prowadzi i przyprowadzi rozdzielone wspólnoty chrześcijańskie do tej jedno
ści, o którą tak się żarliwie modlił w przeddzień swojej męki krzyżowej.

W czasie dzisiejszej wspólnej ekumenicznej modlitwy prośmy Boga, który jest 
Ojcem nas wszystkich, aby zgromadził w jedno rozproszone dzieci swoje, aby prowa
dził je skutecznie po drogach przebaczenia i pojednania do wspólnego świadectwa
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o Chrystusie swoim Synu, który jest naszym Panem i Zbawicielem, tym samym 
wczoraj, dziś i na wieki (por. Hbr 13, 8).
„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” -  ut unum sint (por. J 17, 21)!

Ważny krok na drodze ku jedności.
Msza św. z okazji 350-lecia Unii Użhorodzkiej

27 października 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 1, s. 40-41.

„Oto jak dobrze i jak milo, gdy bracia mieszkają razem” (Ps 133 [132], 1).
| |  Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Naprawdę „dobrze i miło”, jest nam 

wszystkim, gdy sprawujemy dziś Służbę Bożą przy grobie apostoła Piotra, obchodząc 
350-lecie zawarcia Unii Użhorodzkiej. Razem chwalimy Boga i dziękujemy Mu za 
to doniosłe wydarzenie, które doprowadziło do przywrócenia pełnej komunii między 
Kościołem obrządku bizantyjsko-rusińskiego a Stolicą Apostolską w Rzymie. Zara
zem pragniemy wzywać Ducha Świętego, aby nadal rozjaśniał swoim światłem 
i wspierał swoją mocą dążenie wszystkich chrześcijan do pełnej jedności, o którą 
modlił się Jezus w wieczerniku (por. J 17, 20-21).

Więź braterskiej miłości, której „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” 
(Ef 2, 20), wyraża się w sposób pełny i doskonały przez nasze wspólne uczestnictwo 
w dzisiejszej Eucharystii, będącej „wieczerzą braterskiego zespolenia i przedsmakiem 
uczty niebiańskiej” (Gaudium et spes, 38). Cieszymy się, że jesteśmy „jednomyślni” 
(por. Dz 1, 14) dzięki wylaniu Ducha Świętego, który udzielając nam w Eucharystii 
łaski Bożej pogłębia komunię łączącą nas ze sobą nawzajem i z Trójcą Świętą (por. 
Unitatis redintegratio 15).

2. Witam was z ogromną radością -  biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice 
i wiernych świeckich Kościoła bizantyjsko-katolickiego obrządku rusińskiego. Jesteś
cie dziedzicami dzieła ewangelizacji dokonanego przez świętych Cyryla i Metodego, 
Apostołów Słowian, a zarazem dziedzicami unii Kościołów, zawartej 350 lat temu 
w kaplicy zamkowej w Użhorodzie, na Ukrainie Zakarpackiej, należącej wówczas do 
Królestwa Węgierskiego. Był to akt głębokiej wiary i ufności. Był to początek niosą
cy wiele obietnic na przyszłość. Był to gest duchowej odwagi, wiodący -  za sprawą 
Ducha Świętego -  na nowe wyżyny wierności Chrystusowi i pobudzający do dal
szych wysiłków w budowaniu Ciała Chrystusa, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24).

Składam zatem dzięki Bogu, który udzielił nam łaski tego spotkania i sprawowa
nia liturgii przy grobie pokornego i chwalebnego apostoła Piotra, Księcia Apostołów 
i pierwszego sługi jedności wszystkich chrześcijan (por. Ut unum sintt 94). Przybyliś
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cie z pielgrzymką z różnych krajów i kontynentów, aby dać świadectwo swojej 
wdzięczności Chrystusowi, Najwyższemu Pasterzowi (por. 1 P 5, 4), za dar pełnej 
komunii między waszym Kościołem a Kościołem rzymskim: „Oto jak dobrze i jak
miło, gdy bracia mieszkają razem”.

3. 24 kwietnia 1646 r. sześćdziesięciu trzech kapłanów eparchii mukaczewskiej, 
którzy zgromadzili się w zamku użhorodzkim, złożyło wyznanie wiary i zostało 
przyjętych do pełnej komunii z Kościołem katolickim przez biskupa Egeru Jerzego 
Jakusicza. Ten krok, dokonany przez waszych poprzedników, był przygotowywany 
od dłuższego czasu i stanowił część procesu ponownego jednoczenia Kościołów, 
który został zainicjowany przez Sobór Florencki (1439 r.), a którego szczególnie 
doniosłym przejawem stała się Unia Brzeska (1595 r.), to znaczy przywrócenie ko
munii między biskupami metropolii kijowskiej a Stolicą Rzymską. Decyzja podjęta 
przez duchownych rusińskich w Użhorodzie była podyktowana różnymi motywami, 
częściowo związanymi z kwestią praw obywatelskich i wolności sumienia. Przede 
wszystkim jednak żywili oni nadzieję, że jedność z Rzymem umocni ich wiarę i dok
trynę w okresie rywalizacji i konfliktów wyznaniowych. Słusznie domagali się przy 
tym poszanowania dla swojego obrządku bizantyjskiego i prawa do zachowania go 
oraz do posiadania własnego biskupa, czyniąc z tego nieodzowny warunek zjedno
czenia.

Drogo zapłaciliście za tę unię. Doświadczenie krzyża nigdy właściwie was nie 
opuściło, ale tak jak dla św. Pawła, którego słów przed chwilą wysłuchaliśmy, stało 
się ono waszą chlubą: „nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6, 14). Dzięki niezłomnej wytrwałości, 
z jaką rusińscy wierni stawiali czoło kolejnym próbom i prześladowaniom, światło 
Chrystusa jaśniało coraz większym blaskiem nad waszym narodem, waszymi rodzina
mi i wspólnotami we wschodniej Europie i w Nowym Świecie. Głęboko wzrusza 
mnie myśl, że dzisiaj spotykacie się tutaj z Biskupem Rzymu, w duchowej komunii 
z waszymi męczennikami, aby podziękować Bogu za nowe możliwości, jakie teraz 
otwierają się przed wami. Wasz Kościół raduje się dzisiaj, gdy przygotowujecie już 
nowy etap waszej pielgrzymki wiary. Także dla was zbliżający się Jubileusz Roku 
2000 powinien oznaczać początek nowej ery ewangelizacji i rozwoju.

4. Drodzy bracia i siostry, wasza duchowa tożsamość jest ściśle związana z dąże
niem do jedności wszystkich chrześcijan. Na mocy szczególnego powołania macie 
dążyć przez miłość do wypełnienia żarliwej modlitwy, którą Jezus Chrystus wypo
wiedział w przeddzień swojej Paschy cierpienia i chwały: „aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, [...] aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał” (J 17, 21 ). Powinniście to realizować zwłaszcza w kontaktach z braćmi 
z Kościołów wschodnich, „przede wszystkim przez modlitwy, przykładne życie, 
skrupulatną wierność wobec starożytnych tradycji wschodnich, wzajemne lepsze 
poznanie się, współpracę i braterski szacunek dla ludzi i rzeczy” (Orientalium Eccle- 
siarum, 24). W tym dążeniu będzie was prowadzić i umacniać Najświętsza Bogaro
dzica, której okazujecie cześć i serdeczne przywiązanie w liturgii i której szczególny 
hołd złożyliście w tym roku w sanktuarium w Mśriapócs na Węgrzech, z okazji 300. 
rocznicy cudu „płaczącej ikony”, tam przechowywanej.
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Jak wyraźnie wynika z odczytanej dziś Ewangelii, Łazarz -  ubogi i pokorny 
w oczach Boga -  ma dostąpić pocieszenia, natomiast człowiek bogaty w oczach 
świata będzie pogrążony w mękach (por. Łk 16, 19-24). Obyście i wy, którzy cier
pieliście dotkliwie za wiarę, umieli złożyć wszelką ufność w Bożej Opatrzności: ona 
zawsze kierowała waszymi krokami i nie zawiedzie was także w obliczu wielkich 
wyzwań, jakie stoją przed wami. Na wszystkich was „niech zstąpi pokój i miłosier
dzie!” (Ga 6, 16). Amen.



PRZEMÓWIENIA

Nie ustawajmy w drodze. 
Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego

w Libreville -  18 lutego 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 2, s. 21.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
877 | |  Odczuwam prawdziwą duchową radość; spotykając was dzisiaj w czasie tej

apostolskiej podróży obok mych synów i córek z Kościoła katolickiego w Gabonie.
Spotkania z braćmi chrześcijanami, którzy nie pozostają w pełnej łączności z Koś

ciołem katolickim, są częścią moich podróży apostolskich i znakiem woli stałego 
wzrostu zaangażowania w ruch ekumeniczny, żywionej przez Kościół katolicki zwła
szcza od Drugiego Soboru Watykańskiego.

Chcę również, aby te spotkania, nawet jeśli są krótkie, były dawanym wspólnie 
świadectwem naszej przynależności do Chrystusa Pana wobec tych, którzy nie dzielą 
z nami wiary chrześcijańskiej lub w ogóle nie wierzą.

878 2. W wielu swych dokumentach, w szczególności w dekrecie o ekumenizmie,
Sobór podkreślał konieczność współpracy między braćmi chrześcijanami rozproszony
mi po świecie. W dokumencie o działalności misyjnej Kościoła Sobór nalega na tę 
współpracę: „O ile pozwalają warunki religijne, działalność ekumeniczną należy tak 
rozwijać, aby katolicy po bratersku współpracowali z braćmi odłączonymi, według 
norm dekretu o ekumenizmie, przez wspólne w danym razie wyznawanie wobec 
narodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz przez współpracę zarówno na polu 
społecznym i technicznym, jak też kulturalnym i religijnym, z wykluczeniem jednak 
wszelkiego pozoru indyferentyzmu i pomieszania pojęć, jak też niezdrowej rywaliza
cji. Niech współpracują przede wszystkim dla Chrystusa, swojego wspólnego Pana: 
„Jego imię niech ich jednoczy. Tę współpracę należy zaprowadzać nie tylko między 
prywatnymi osobami, lecz również, wedle uznania ordynariusza miejscowego, między 
Kościołami lub wspólnotami kościelnymi i ich dziełami” (Ad gentes, n. 15).

Co do mnie, to w zakresie moich zadań nauczycielskich często podnosiłem tę 
sprawę. Tak na przykład w mej adhortacji o katechezie starałem się podkreślić wy
miar ekumeniczny tego podstawowego zadania Kościoła i wagę, jaką w tym zakresie 
ma zdrowa współpraca z braćmi chrześcijanami.

879 3 . Wiem, że w waszym kraju taka współpraca realizuje się w wielu dziedzinach,
ukazując istnienie dobrych stosunków między Kościołem katolickim a Kościołem 
ewangelickim w Gabonie. Myślę zwłaszcza, ze względu na jej znaczenie, o trwającej 
już od dawna współpracy katolików i ewangelików w dziedzinie radia i telewizji.
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Cieszę się nią z całego serca, bo jest to wspólnie dawane świadectwo, które dobrze 
służy sprawie jedności.

Wiem, że co roku Tydzień Modlitw o Jedność jest tu głęboko przeżywany. Przed 
miesiącem, podczas cotygodniowej audiencji, przemawiając do pielgrzymów i gości 
przybywających do Rzymu powiedziałem, że Tydzień Modlitw dostarcza nam poważ
nych powodów do radości i nadziei, lecz że stwierdzamy również z goryczą, iż nie 
wszystkie jeszcze rozbieżności zostały przezwyciężone. Powtarzam wam dzisiaj, 
drodzy Bracia i Siostry z Gabonu, słowa, które wypowiedziałem wtedy do pielgrzy
mów i turystów używających języka francuskiego: „Trzeba naprawdę się modlić,

*

błagać Ducha Świętego, uświadomiwszy sobie dzięki odpowiedniej katechezie, że 
podział nie jest wolą Bożą [...] Postęp ku jedności dokonuje się właśnie w obliczu 
Pana, w posłuszeństwie Jego woli”.

Nie ustawajmy w drodze. Współpracujmy tam, gdzie to jest możliwe. Szukajmy 
dogłębniej takiej jedności, jakiej pragnie Pan. A w tym celu pozwólmy naszym 
sercom nawracać się coraz bardziej ku wymaganiom Jego Królestwa.
W tym właśnie duchu wypraszam dla was i dla wszystkich wam drogich błogosła
wieństwo Boga Wszechmogącego Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego
w Lizbonie -  14 maja 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 5, s. 13.

Panowie i moi Bracia!
I! Wdzięczny za miłe słowa i życzenia skierowane do mnie, pragnę pozdrowić 

obecnych tu przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich, wspólnot żydowskiej oraz 
islamskiej, wszystkim wyrażając mój szacunek i braterskie poważanie. To, że dziś 
możemy wspólnie wyznać naszą wiarę w Boga jedynego, Stwórcę wszystkich rzeczy, 
żywego, wszechmocnego i miłosiernego, już byłoby wystarczającą racją do wdzięcz
ności za to spotkanie. Raduję się, że dana mi została sposobność świadczenia, które 
jest jednocześnie aktem i uznaniem naszej zależności od Boga.

Łączy nas w jakiś sposób wiara i dążenie, w wielu punktach analogiczne, do 
wykazania przez dobre czyny spójności każdej z naszych religii, a także pragnienie, 
ażeby czcząc Pana jako Stworzyciela wszystkich rzeczy, stać się przykładem, który 
posłuży innym w poszukiwaniu Boga, w otwarciu się na wartości transcendentne, 
w uznaniu duchowej wartości osoby ludzkiej czy, być może, w odnalezieniu wspól
nego fundamentu i źródła jej praw. To jest, jak wiemy, warunkiem dla zaistnienia 
kryteriów poszanowania osoby ludzkiej, które to kryteria nie ograniczają się do
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„praktycznej użyteczności”, lecz są w stanie chronić jej nietykalną godność. Ponadto 
dla chrześcijan wspólna wiara w Chrystusa Zbawiciela stanowi szczególny motyw 
jedności i świadectwa.

2. Społeczeństwo naszych czasów jest rozbite, w znacznej swej części zdaje się 
unikać Boga i religii, jest zwrócone ku wymiarom materialnym oraz doczesnym 
człowieka i życia. Godny podziwu postęp we wszystkich dziedzinach niesie wiele 
dobrodziejstw, ale jednocześnie wydaje się, w niektórych dziedzinach, sprzyjać in
wersji, zastępowaniu istotnych wartości innymi. Wyznając i głosząc wartości ducho
we oraz religijne, z pewnością będziemy mogli obudzić pewną ogólną witalną intui
cję, pokierować nią, sprawić, że osoby żyjące w warunkach normalnych dostrzegą 
pewien pojęciowy przebłysk rzeczywistości jednego, samoistnego Stwórcy. Z drugiej 
strony, w wierności dla wyznawanej przez nas religii zawsze jest miejsce dla ludzkiej 
solidarności; dlatego też przekonani o dobru, którym jest wiara w Boga, pragniemy 
spontanicznie, aby drudzy mieli też w niej udział i dzielimy się naszym dobrem. 
Zachowując cały szacunek dla drugich, możemy stać się znakiem Wszechmogącego; 
dla wielu -  znakiem „Boga nieznanego”, dla innych -  Boga ukazanego fałszywie 
w możliwościach doczesnych, bezlitośnie naznaczonych skończonością i przemijal- 
nością.

3. Nasze kontakty, dialog, szacunek dla niezaprzeczalnych skarbów duchowości 
każdej religii, sama wspólnota chrześcijańska i, jeśli to możliwe, jej modlitwa wspól
na, mogą prowadzić do zbiorowych wysiłków na rzecz przeciwstawienia się iluzji 
tworzenia nowego świata bez Boga oraz pustce czysto antropocentrycznego humaniz
mu. Bez wymiaru religijnego i -  co byłoby znacznie gorsze -  bez wolności religij
nej, człowiek zostaje zubożony czy wręcz ograbiony ze swoich niezaprzeczalnych, 
podstawowych praw. Wszyscy pragniemy uniknąć tego zubożenia człowieka.

Powodowani ludzką solidarnością, przechodzimy od modlitwy, wypełniania przy
kazań, praktyki sprawiedliwości do życia praktycznego wśród ludzi o różnych reli- 
giach, pomagając im w szukaniu Boga. W ten sposób przyczynimy się do wzrostu 
dobra naszych bliźnich i do powszechnego dobra ludzkości. Uda się to osiągnąć 
poprzez uczciwość osobistą oraz poprawność obyczajów w życiu prywatnym i pu
blicznym, przez przeciwstawianie się postępującemu rozluźnieniu zasad moralności 
i sprawiedliwości oraz permisywizmowi etycznemu, w szacunku dla życia i dla 
rodziny oraz ich wartości; w dawaniu pierwszeństwa poszanowaniu godności ludzkiej 
w bliźnim i w umacnianiu niezastąpionych fundamentów uporządkowanego życia 
społecznego, przez szacunek dla autentycznego sensu i wspaniałomyślnej praktyki 
pracy ludzkiej, przez odważne i mądre uczestnictwo w sprawach społecznych i poli
tycznych, w poszukiwaniu dobrobytu wszystkich, przez budowanie społeczeństwa 
i świata coraz bardziej zgodnego z planami i postanowieniami Boga na całej ziemi, 
stającej się dzięki temu światem, w którym będzie więcej sprawiedliwości, pokoju 
i miłości braterskiej. Jak wam wiadomo, przybywam do Portugalii w pielgrzymce, 
głównie po to, ażeby uczcić miłosierdzie Boże. Jestem głęboko przekonany, że Bóg 
miłosierny chce widzieć w całej ludzkości, w całej rodzinie ludzkiej odbicie tego 
właśnie swojego przymiotu. Autentyczne miłosierdzie jawi się jako coś niezbędnego 
dla uformowania i nadania mocy stosunkom międzyludzkim, inspirowanym przez
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głębszy szacunek dla wszystkiego co ludzkie, oraz przez poczucie braterstwa. Z pew
nością, chrześcijanie są wezwani do naśladowania Pana Jezusa, wzoru miłosierdzia. 
Również judaizm uważa miłosierdzie za przykazanie podstawowe; islam w swoim 
wyznaniu wiary przymiot ten przypisuje Bogu. Abraham, nasz wspólny ojciec, nau
cza wszystkich chrześcijan, żydów i muzułmanów, ażeby postępowali drogą miłosier
dzia i miłości. Niech wolno mi będzie zakończyć te słowa wznosząc duszę w mo
dlitwie ku Bogu Miłosiernemu:

O Niepojęty, którego opiewa całe stworzenie;
O Wszechmogący, który nigdy nie przymuszasz, lecz zapraszasz i kierujesz ludz

kość ku dobru;
O współczujący, który pragniesz, ażeby wszyscy ludzie byli miłosierni: prowadź 

nas swoimi drogami, napełnij nasze serca swoją miłością, pokojem i radością. Błogo
sław nas.

Wspólnota w Duchu Świętym nie może być czymś abstrakcyjnym.
Spotkanie z przywódcami Kościołów 

w Canterbury -  29 maja 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 7-8, s. 28.

Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,
| |  T o spotkanie, którym nas dziś Pan obdarował, cenię sobie głęboko. Uzupełnia 

ono, przeżyte przez nas przed chwilą w katedrze Canterbury, nabożeństwo modlitwy 
i uwielbienia; było ono znakiem dzieła pojednania, do którego wszyscy jesteśmy 
zobowiązani. „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez 
Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5, 18). „Wszystko zaś to pochodzi 
od Boga” -  to właśnie Jego dzieło staramy się realizować, Jego wolę pragniemy 
wypełnić. Poprzez Chrzest i tę wiarę, która jest nam wspólna -  a które przed chwilą 
uczciliśmy w katedrze -  On ustanowił już między nami pewną wspólnotę, wspólnotę 
rzeczywistą, chociaż ograniczoną. Jest ona realną wspólnotą duchową, „udzielaniem 
się Ducha Świętego” (2 Kor 13, 13), którego pamiątkę zesłania na Kościół będziemy 
ponownie obchodzili jutro.

2. Jednakże taka wspólnota w Duchu Świętym nie może i nie powinna być czymś 
abstrakcyjnym. Musi ona znaleźć wyraz w życiu naszych Kościołów i naszych wspól
not. Musi być dostatecznie widzialna, by nawet teraz świadczyć o naszej woli zjed
noczenia chrześcijan w świecie tak dotkliwie podzielonym, w którym pokój jest 
zagrożony z tak wielu stron. Dla tych powodów jest dla mnie wielką radością słyszeć 
od was o nadziejach na poważny wzrost jedności chrześcijan w tym kraju. Wzrasta
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nie, do którego -  przy pomocy łaski Bożej -  wszyscy jesteśmy zobowiązani, wzras
tanie, do którego wszyscy zamierzamy dążyć, bez względu na jakiekolwiek trudności. 
Ucieszyła mnie wiadomość, że Kościół katolicki współpracuje nie tylko z poszcze
gólnymi Kościołami i Wspólnotami, ale także z wieloma inicjatywami podejmowany
mi przez Brytyjską Radę Kościołów. Cieszę się także z zaufania, które znamionuje 
stosunki pomiędzy biskupami katolickimi a przywódcami innych Kościołów i Wspól
not, które wiele czynią dla ułatwienia współpracy w dziele ewangelizacji tam, gdzie 
jest to już możliwe.

3. Mówiliście mi szczerze o waszych nadziejach i problemach. Jest rzeczą jasną, 
iż podczas tak krótkiego, nieformalnego spotkania nie sposób wszystkiego omówić. 
Jestem pewny, że podzielacie moją nadzieję, iż nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie 
końcem owocnej wymiany, lecz raczej jej początkiem. Cieszę się, że niektórzy z was 
w najbliższym czasie mają zamiar przybyć, wraz z przedstawicielami Konferencji 
Episkopatów Wielkiej Brytanii, do Rzymu dla dalszych rozmów w Sekretariacie 
Jedności Chrześcijan i w innych urzędach Kurii Rzymskiej. Zatem, jeśli się Bogu 
spodoba, będziemy mogli budować na tak szczęśliwie dziś położonych fundamentach.

4. Jeszcze raz dziękuję wam za to, że zechcieliście spotkać się ze mną. Zdaję 
sobie sprawę, że przychodząc tu zrezygnowaliście z ważnego spotkania zorganizowa
nego przez Brytyjską Radę Kościołów. Kiedy tam powrócicie, zapewnijcie, proszę, 
wszystkich uczestników, że Papież z tęsknotą wygląda dnia, w którym wypełniając 
wolę Chrystusa będziemy stanowili jedno -  jedno z Nim i z sobą. Oby Bóg sprawił, 
że ten dzień nie będzie zanadto odległy.

„Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chry
stusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystu
sa w nieskazitelności” (Ef 6 , 23-24).

Do przedstawicieli różnych wyznań w Szkocji. 
Podróż Jana Pawła II do Wielkiej Brytanii

1 czerwca 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 10, s. 28.

„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia!” 
(Ga 6 , 18).

ll Cieszę się, że tego ranka mogę się spotkać z wami; doceniam wasze uprzejme 
przybycie o tak wczesnej godzinie. Wczoraj, wkrótce po przyjeździe do Szkocji, 
miałem szczęście być przywitanym przez moderatora Zgromadzenia Generalnego 
Kościoła Szkocji, czcigodnego profesora Johna Mclntyre. W związku z tym, nie
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mogę nie wspomnieć o pierwszym, historycznym spotkaniu w roku 1961 ówczesnego 
moderatora, doktora Archibalda Craiga z moim poprzednikiem Janem XXIII, a także
0 uprzejmości doktora Petera Brodie, który w okresie sprawowania urzędu moderato
ra zechciał w roku 1978 uczestniczyć tak w inauguracji mojego pontyfikatu, jak
1 pontyfikatu Jana Pawła B Zdaję sobie też sprawę ze znaczenia wczorajszego szczę
śliwego spotkania, na terenie Zgromadzenia, które jest siedzibą Najwyższego Trybu
nału Kościoła Szkocji, a także miejscem, w którym odbyło się w roku 1910 pamiętne 
spotkanie Światowej Konferencji Misjonarskiej, ogólnie uznane za początek współ
czesnego ruchu ekumenicznego.

2. W ubiegłą sobotę, w tym samym duchu wypełnionych modlitwą starań ekume- 8 88  
nicznych, przeżyłem wielką radość spotkania z przedstawicielami Kościoła Szkocji
i Kościoła Episkopalnego oraz z innymi brytyjskimi przywódcami kościelnymi.
Z pewnością zgodzicie się ze mną, że spotkania takie, jak obecne, mają doniosłe 
znaczenie. Sam fakt, że do nich dochodzi, stanowi, pomimo smutnej historii podziału 
między uczniami Chrystusa, świadectwo przed światem. My wszyscy, którzy czcimy 
jedynego, prawdziwego Boga, spragnieni jesteśmy dzisiaj współpracy w imię Boga 
na rzecz ludzkich wartości, których On jest prawdziwym Autorem.

3. Szczególnie ucieszyła mnie wiadomość o owocnym dialogu, który Kościół 889 
katolicki w tym kraju prowadzi z Kościołem Szkocji, Kościołem Episkopalnym
i z innymi Kościołami, jak też o współpracy ze Szkocką Radą Kościołów w różnych 
dziedzinach jej działalności. Pragnąłbym wspomnieć zwłaszcza o Połączonych Ko
misjach Doktryny i Małżeństwa (z Kościołem Szkockim) oraz o Połączonej Grupie 
Badawczej (ze Szkockim Kościołem Episkopalnym), których członkowie są dzisiaj 
obecni. Niech mi będzie wolno wyrazić uznanie za waszą cierpliwą i trudną pracę 
w imię Chrystusa. Mamy też tutaj przykład owego wspólnego świadectwa, które jest 
jednocześnie wyrazem stopnia jedności -  niepełnej, lecz rzeczywistej, którą już 
radujemy się dzięki łasce Bożej -  a także naszego szczerego pragnienia, by, prowa
dzeni przez Boga, postępować drogami, ku tej pełnej jedności, którą On jedynie 
może dać. Idąc tą drogą musimy pokonać wiele jeszcze trudności, będących skutkiem 
smutnej historii minionych wrogości; musimy rozwiązać ważne zagadnienia doktry
nalne, jednakże wzajemna miłość i pragnienie jedności mogą już być znakiem nadziei 
dla podzielonego świata, zwłaszcza w tych dniach, kiedy pokój jest tak poważnie 
zagrożony.

Bardzo oczekiwałem tego spotkania. Choć krótkie, daje jednak okazję, byśmy 
wzajemnie pozdrowili się jak bracia, a co najważniejsze -  byśmy połączyli się 
w modlitwie, ażeby On, który zapoczątkował w nas to dobre dzieło, doprowadził je 
do końca (por. Flp 1, 6 ).

Cieszę się, że mogę także pozdrowić przedstawiciela Wspólnoty żydowskiej 
w Szkocji, którego obecność tu jest symbolem głębokich więzów duchowych, ściśle 
łączących obie nasze wspólnoty religijne (por. Nostra aetate, 4).

Witam także przedstawiciela Wspólnot islamskich w tym kraju; miło mi wspom
nieć o wartościach religijnych, które nam, jako wierzącym w jednego Wszechmogą
cego i Miłosiernego Boga, są wspólne (por. Nostra aetate, 3). Niechaj On ukaże nam 
swoje Oblicze i udzieli pokoju!
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890

Zycie wewnętrzne Kościoła. 
Przemówienie do Kolegium Kardynalskiego, 
Kurii Rzymskiej i pracowników Watykanu

28 czerwca 1982 r. (fragment)

Przekład: OR 1982, nr 6, s. 28.

Ekumenizm -  dialog -  dynamika misyjna
5. Ukazując obraz życia Ludu Bożego, konstytucja Lumen gentium rzuciła szcze

gólne światło na stosunki, które powinny zostać nawiązane z wiernymi chrześcijana
mi niekatolikami oraz z niechrześcijanami, jak też na misyjny charakter samego 
Kościoła.

W tym świetle służyłem sprawie jedności. Ekumenizm był moją nieustanną troską 
od samego początku pontyfikatu; rok obecny jednak był szczególnie bogaty w brze
mienne wydarzenia i w nadzieje. Nie zapomnę z pewnością nigdy wizyty przedstawi
ciela Patriarchy Konstantynopola w Poliklinice „Gemelli”, złożonej dokładnie przed 
rokiem. Pamiętam również spotkanie z Patriarchą Kościoła prawosławnego Etiopii, 
17 października; Mszę świętą odprawioną w Bazylice świętego Pawła za Murami na 
zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan; audiencje w Watykanie dla 
różnych osobistości i grup, a wśród nich dla alumnów z Instytutu Ekumenicznego 
w Bossey. Wyryły się w mojej pamięci różne spotkania z przywódcami innych Koś
ciołów chrześcijańskich podczas podróży apostolskich, a przede wszystkim te, które 
były znamienne dla wizyty w Wielkiej Brytanii; homilia w czasie Mszy w katedrze 
katolickiej w Westminster, tak bardzo sugestywna, wspólna z arcybiskupem Ruńcie 
modlitwa w historycznej katedrze w Canterbury, po której nastąpiła Wspólna Dekla
racja dotycząca stosunków pomiędzy obydwoma naszymi Kościołami, inne spotkania: 
w Canterbury, w Liverpool, w Edynburgu, w Cardiff, w czasie tej podróży, którą, 
w Londynie określiłem jako „służbę dla jedności w miłości” (Homilia w Westmin
ster, 2 ).

Jeśli chodzi o dialog z przedstawicielami religii niechrześcijańskich, to muszę 
powtórzyć moje podziękowanie za przyjęcie zgotowane mi w krajach o ludności 
w przeważającej mierze muzułmańskiej, w szczególności za spotkanie w Kaduna, 
w Nigerii. W odniesieniu do Żydów, to z całym przejęciem wspominam spotkanie 
z Głównym Rabinem Rzymu przy Fosse Ardeatine; także chcę przypomnieć linie 
wytyczne, które wskazałem w przemówieniu do delegatów Komisji dla spraw stosun
ków z Judaizmem przy Konferencjach Episkopatów.

Działalność misyjna Kościoła jest jednak najbardziej niepokojącą i codzienną 
troską mojego serca. Jakby symbolem owej troski są moje pielgrzymki do dalekich 
krajów, gdzie społeczność katolicka pozostaje w mniejszości. Poza tym są mi szcze
gólnie drogie obchody Światowego Dnia Misji, w związku z którym co roku ogła-
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szam orędzie, by Dzień ten był odpowiednio przemyślany i objaśniony przez Kościo
ły lokalne.

W tej szerokiej perspektywie głoszenia Ewangelii całemu światu pragnę tu pod
kreślić mój szacunek dla Chin, które mają swe miejsce w moim sercu. W tym roku 
upływa czterysta lat od chwili przybycia na kontynent azjatycki ojca Matteo Ricci; 
ewangelizacja zaś tego szlachetnego kraju emanowała w ciągu stuleci poprzez liczbę 
diecezji, oraz żarliwość i wierność biskupów, duchowieństwa, misjonarzy i wiernych. 
Wspominając owo bogate dziedzictwo wiary i tradycji, które wniosło swój lojalny 
wkład w pomyślność i pokój tego Narodu, pragnąłem okazać katolikom chińskim, 
zarówno tym w ojczyźnie, jak i rozproszonym po świecie, że jestem z nimi oraz 
moją nadzieję w liście noworocznym, w pozdrowieniu na „Angelus” 24 stycznia z tej 
samej okazji, a przede wszystkim przez Mszę świętą celebrowaną w Bazylice święte
go Piotra 21 marca tego roku.

Spoglądam z podziwem na ekumeniczną współpracę w Kanadzie. 
Spotkanie ekumeniczne w anglikańskim kościele św. Pawła

Toronto, 14 września 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 9, s. 24-25.

Drodzy przyjaciele w Chrystusie,
1. Cieszę się ogromnie, że mogę połączyć się z wami, którzy reprezentujecie 

różne Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie całej Kanady, w pochwalnej i błagalnej 
modlitwie. Z głębokim szacunkiem i miłością pozdrawiam was słowami Apostoła 
Pawła: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (2 Tes
1, 2). Pragnę również pozdrowić z głębokim szacunkiem przywódców innych wyz
nań, którzy dzisiaj tu przybyli. Dziękuję wam za obecność na tym nabożeństwie 
ekumenicznym.

W Ewangelii według św. Mateusza czytamy, że Jezus „wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał 
ich” (Mt 5, 1-2). My również jesteśmy uczniami Jezusa i razem idziemy do Niego. 
Słuchamy Jego słowa, by mógł nas nauczać, tak jak kiedyś nauczał tłumy, które 
gromadziły się wokół Niego na górze. Pragniemy, by nas nauczał i by Jego nowina 
zbawienia stała się naszym natchnieniem. Pragniemy również razem modlić się o dar 
zjednoczenia wszystkich chrześcijan i złączyć nasze serca w wychwalaniu Boga: 
Ojca, Syna i Ducha Świętego.

2. Spotykam się z wami z radością. Chcę, byście wiedzieli, jak głęboko wdzięcz
ny jestem za Ekumeniczny List Pasterski, który został skierowany do kongregacji
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i parafii chrześcijańskich w całej Kanadzie przed moją pasterską wizytą. Otuchą 
napełniło mnie zapewnienie o modlitewnym poparciu i braterskim zainteresowaniu 
tak wielu braci i sióstr chrześcijan. Wysoko cenię przesłane mi serdeczne pozdrowie
nia i cieszę się bardzo, że wykorzystaliście tę okazję, by potwierdzić konieczność 
ruchu ekumenicznego, przypomnieć wiele ważnych kroków, które już uczyniono na 
drodze ku pełnemu zjednoczeniu, i zachęcić do podejmowania nowych inicjatyw i do 
stałej modlitwy o osiągnięcie tego, tak bardzo przez nas upragnionego celu.

893 3 . Dokładnie 20 lat temu, 14 września 1964 roku, mój poprzednik, Paweł VI,
wygłosił do uczestników Soboru Watykańskiego II przemówienie na rozpoczęcie III 
Sesji Generalnej, która miała publicznie ogłosić Konstytucję o Kościele i Dekret
0 ekumenizmie. Pod koniec swego przemówienia zwrócił się bezpośrednio do obser
watorów z innych Kościołów i do wspólnot kościelnych, mówiąc: „Pragniemy po
twierdzić że naszym celem, do którego dążymy z nadzieją, jest usunięcie w przy
szłości wszystkich przeszkód, wszystkich nieporozumień i podejrzeń, które wciąż nie 
pozwalają nam stać się w pełni „jednym duchem i jednym sercem” (por. Dz 4, 32) 
w Chrystusie i w Jego Kościele [...] Jest to sprawa najwyższej wagi, mająca swe 
źródło w tajemniczym planie Bożym i będziemy dokładać starań, w pokorze i poboż
ności, by stać się godnymi tak wielkiej łaski”.

Po 20 latach, które minęły od chwili, gdy słowa te zostały wypowiedziane, może
my cieszyć się z osiągniętych postępów, ponieważ istotnie usunęliśmy wiele prze
szkód, nieporozumień i podejrzeń. Za wszystko to składamy Bogu dzięki. Zarazem 
wdzięczny jestem za tę okazję, i inne jej podobne, które dają nam sposobność peł
niejszego uświadomienia sobie tego, co zdziałała wśród nas łaska Boża. Dodają nam 
one nowych sił i odwagi do wspólnego przebywania drogi, którą mamy jeszcze przed 
sobą.

894 4 . W pierwszej mojej encyklice Redemptor hominis, napisanej wkrótce po rozpo
częciu posługiwania na Stolicy Piotrowej, stwierdziłem, że: „nie widzimy na tym 
etapie dziejów chrześcijaństwa i dziejów świata innej możliwości wypełnienia po
wszechnego posłannictwa Kościoła w dziedzinie ekumenicznej; jak tylko tę, aby 
rzetelnie, wytrwale, pokornie i odważnie zarazem szukać dróg zbliżenia i jedności, 
tak jak tego przykład osobisty dał nam Papież Paweł VI. Musimy jej więc szukać 
bez względu na to, jakie trudności na tych drogach mogą się pojawić i spiętrzać. 
Inaczej nie dochowalibyśmy wierności słowu Chrystusa, nie wypełnilibyśmy Jego 
testamentu” (n. 6 ). Doświadczenie ostatnich sześciu lat, które upłynęły od początków 
mojej posługi na Stolicy Piotra, utwierdziło jeszcze bardziej w moim sercu ewange
liczne zobowiązanie, „aby rzetelnie, wytrwale, pokornie i odważnie zarazem szukać 
dróg zbliżenia i jedności”.

895 5 . Nie możemy zrezygnować z tego trudnego, ale istotnego zadania, ponieważ jest
ono w sposób zasadniczy związane z naszą misją głoszenia całej ludzkości nowiny 
zbawienia. Przywrócenie pełnej jedności chrześcijan -  czego gorąco pragniemy
1 o co się modlimy -  jest sprawą o decydującym znaczeniu dla ewangelizacji świata. 
Miliony ludzi nam współczesnych nie znają jeszcze Chrystusa, a miliony innych, 
którzy słyszeli o Chrystusie, powstrzymują od przyjęcia wiary chrześcijańskiej nasze 
tragiczne podziały. Jezus modlił się o jedność nas wszystkich właśnie dlatego, „aby
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świat uwierzył” (J 17, 21). Głoszeniu Dobrej Nowiny Pana naszego Jezusa Chrystusa 
przeszkadza w dużej mierze istniejący wśród naśladowców Zbawiciela podział dok
trynalny. Z drugiej strony, dzieło ewangelizacji przynosi owoce wtedy, gdy chrześci
janie różnych wspólnot, choć jeszcze nie w pełni zjednoczeni, tam, gdzie jest to 
możliwe, współpracują ze sobą jak bracia i siostry w duchu poszanowania swych 
odrębnych tradycji.

W obliczu zbliżającego się trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, jesteśmy świad
kami zjawiska gwałtownego rozwoju technologii, która stwarza ewangelizacji liczne 
możliwości, jak również i przeszkody. Przynosząc ludzkości wiele korzyści, prowadzi 
ona równocześnie do powstania mentalności technokratycznej, która wystawia na 
próbę wartości Ewangelii. Istnieje niebezpieczeństwo, że rozwój techniczny stanie 
się celem samym w sobie tak, jakby był niezależną siłą zawierającą wewnętrzny 
nakaz rozprzestrzeniania się, podczas gdy powinno się widzieć w nim narzędzie 
mające służyć dobru ludzkiej rodziny. Drugie niebezpieczeństwo kryje się w chęci 
powiązania rozwoju technicznego z logiką zysku i stałą ekspansją ekonomiczną, bez 
należytego uwzględnienia praw robotników lub potrzeb ubogich i opuszczonych. 
Trzecie niebezpieczeństwo to powiązanie rozwoju techniki z dążeniem do uzyskania 
władzy lub jej utrzymania, w miejsce wykorzystywania go jako narzędzia wolności.

By uniknąć owych niebezpieczeństw, należy zbadać sprawę tego rozwoju w kate
goriach obiektywnych wymagań systemu moralnego i w świetle orędzia ewangelicz
nego. Zjednoczeni w imię Chrystusa, musimy stawiać krytyczne pytania i wyraźnie 
formułować podstawowe zasady moralne w zakresie postępu technicznego. Tak na 
przykład potrzeby ubogich muszą mieć pierwszeństwo przed dążeniami bogatych; 
prawa robotników przed maksymalizacją zysków; ochrona środowiska przed niekon
trolowaną ekspansją przemysłową; produkcja dla zaspokojenia potrzeb społecznych 
przed produkcją dla celów wojskowych. Te wyzwania dotyczą ważnych dla współpra
cy ekumenicznej dziedzin i stanowią istotną część naszej misji głoszenia Ewangelii 
Chrystusa. Aby to zostało zrealizowane, przede wszystkim wznosimy w modlitwie 
serca nasze do Boga, Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Wiem, że w dziedzinie współpracy ekumenicznej podejmuje się w Kanadzie od 
wielu lat ogromne wysiłki; w ostatnich latach są one wciąż większe; wzrasta też 
pragnienie pełnego zjednoczenia w Chrystusie. Podejmowanie różnego rodzaju teolo
gicznych dialogów pomiędzy Kościołami jest tego wyraźnym znakiem; okazało się, 
że liczne formy współpracy międzyludzkiej na rzecz sprawiedliwości społecznej 
i praw człowieka mają szczególne znaczenie dla rozwiązania typowych problemów 
naszego wieku techniki. Jestem pełen podziwu dla chrześcijańskiego ducha, który 
zrodził wszystkie te wysiłki. Wzywam was, byście kontynuowali tę pracę, nawet jeśli 
rezultaty są niepełne, i pomimo niesprawiedliwej krytyki, z którą czasem występują 
przeciw wam ci, którzy nie rozumieją znaczenia działalności ekumenicznej. Chętnie 
wraz z całym Kościołem katolickim powtarzam, że wszystkie wartościowe wysiłki 
podejmowane dla krzewienia jedności wśród chrześcijan są odpowiedzią na wolę 
Boga i modlitwę Chrystusa. Są one zasadniczą częścią naszej misji, którą jest życie 
prawdą w miłości i głoszenie Ewangelii Chrystusa.
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896 6 . Współpraca ekumeniczna, jak już powiedzieliśmy, może przybierać różne 
formy: może nią być współdziałanie w ramach wspólnych programów pomocy, po
dejmowanie dialogu teologicznego i prób zrozumienia burzliwej przeszłości, współ
działanie na rzecz sprawiedliwości oraz humanizacji społeczeństwa technokratycznego 
i wiele innych jeszcze form. Wszystkie one mają wielkie znaczenie i trzeba je podej
mować z zapałem, a zwłaszcza te z nich, które zbliżają nas do prawdy i pomagają 
wzrastać w braterskiej miłości. Trzeba też, abyśmy przypomnieli sobie prymat dzia
łalności duchowych, które Sobór Watykański II uznał za istotę ruchu ekumenicznego 
(por. Unitatis redintegratio, 8 ). Myślę o stałej praktyce publicznej i prywatnej mo
dlitwy w intencji pojednania i jedności, i o dążeniu do indywidualnego nawrócenia 
i do świętości życia. Jeśli tego zabraknie, wszystkie inne wysiłki będą pozbawione 
głębi i siły wiary. Zapomnielibyśmy szybko o tym, o czym jasno mówi nam św. 
Paweł: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrys
tusa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5, 18).

Bez pogłębienia świętości życia nie zbliżymy się do jedności. W błogosławień
stwach Jezus ukazuje drogę ku świętości: „Błogosławieni ubodzy w duchu [...] Bło
gosławieni cisi J S | Błogosławieni, którzy się smucą J g S  Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości [...]” (Mt 5, 3 nn.). Jeśli będziemy starali się dołączyć do 
grona tych, których nazywa się „błogosławionymi”, sami będziemy wzrastać w świę
tości i równocześnie wniesiemy wkład w jedność wszystkich uczniów Chrystusa
i w ten sposób weźmiemy udział w pojednaniu świata. Prawdziwa świętość życia, 
ta, która przybliża nas do serca Zbawiciela, umocni więź miłości łączącą nas ze 
wszystkimi, a zwłaszcza z innymi chrześcijanami.

Starajmy się zatem znaleźć wśród „błogosławionych” z Kazania na Górze, „łaknąc
i pragnąc sprawiedliwości” w dobie rozwoju techniki, modląc się o jedność między 
sobą i z wszystkimi, którzy wierzą w Chrystusa, oczekując w nadziei tego dnia, 
kiedy „nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10, 16).
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Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty 
Jego Świątobliwości Katolikosa Cylicji Karekina II Sarkissiana

-  16 kwietnia 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 5-6, s. 21.

Oto w tym momencie roku liturgicznego, który rozświetla blask zmartwychwsta
nia Chrystusa, gdy serca nasze przepełnione są odnowionym uczuciem Jego obecnoś
ci, spotykają się w imię Pańskie Katolikos Cylicji i Biskup Rzymu. Spotykają się 
w tym mieście, w którym Piotr i Paweł, na początku historii chrześcijaństwa, głosili 
zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, przypieczętowując swoje świadectwo tajemni
czym, ale jakże wymownym znakiem przelanej krwi.

Spotkanie dzisiejsze jest nowym krokiem na drodze braterskiego dialogu pomię
dzy dwoma Kościołami. Pocałunek pokoju wymieniony w 1967 roku między po
przednikiem Waszej Świątobliwości i moim, pozostaje momentem niezapomnianym 
w historii tego zbliżenia Kościołów. Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, który 
popycha nas ku odnalezieniu pełnej jedności i ku uznaniu „najściślejszych więzów” 
(Unitatis redintegratio, 15), które już nas gromadzą w głębokiej komunii, jesteśmy 
dziś świadomi, Wasza Świątobliwość i ja, naszej wierności drogocennemu dziedzic
twu ich wielkiego przykładu i ich nadziei; i to w chwili, gdy jeszcze odczuwamy 
w sercach żal wywołany niedawnym odejściem Jego Świątobliwości Khorena I.

Od poranka wielkanocnego światło zmartwychwstania nigdy nie przestało oświe
cać wewnętrznego doświadczenia tylu mężczyzn i kobiet, a poprzez nie doświadcze
nia całych narodów.

Przyjmując Ciebie, Czcigodny Bracie, pragnę złożyć hołd temu wielkiemu roz
działowi historii chrześcijaństwa, który się otworzył, gdy św. Grzegorz Oświeciciel 
zaniósł owo niematerialne światło do serca ludu ormiańskiego.

W Twojej osobie chcę uczcić także wielką rodzinę chrześcijańską, którą w łącz
ności z Jego Świątobliwością Vaskenem I, Katolikosem, Najwyższym Patriarchą 
wszystkich Ormian, prowadzisz po krętych drogach historii, tej historii, która jak

*

zawsze jest wynikiem niewyrażalnego wołania Ducha Świętego i wolnej odpowiedzi 
człowieka.

Doświadczenie ludu ormiańskiego wymownie świadczy o tym „organicznym 
związku” między wiarą chrześcijańską i kulturą, o którym mówiłem podczas wizyty
w UNESCO.

Gdy jakiś lud przyjmuje światło Chrystusa, jego głębokie przekonania zostają 
w tym świetle oczyszczone i potwierdzone; na gruncie starej kultury następuje nowy 
rozkwit, w którym człowiek znajduje głębszą równowagę oraz bardziej wolny i wyz
walający sposób stawiania czoła rzeczywistości. W nim także odnajduje siłę, by 
oprzeć się przeciwnościom historii. W trudnych okolicznościach taka kultura jawi się 
jako siła większa aniżeli wszystkie inne siły (por. moje przemówienie w UNESCO).
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Wasza historia jest właśnie wspaniałym świadectwem tego, że Ewangelia daje każde
mu ludowi, jak również każdemu człowiekowi, jego prawdziwe oblicze.

Różnorodność, która z tego faktu wynika, zróżnicowanie usposobień, które staje 
się następnie zróżnicowaniem obyczajów, nie tylko „nie stoi na przeszkodzie jedności 
Kościoła, ale przydaje mu blasku i wiele wnosi do spełniania się jego posłannictwa” 
(Unitatis redintegratio|  16). Własne bogactwo dane każdemu zostaje w pełni zacho
wane i może się rozwinąć w tym stopniu, w jakim jest pożądane dla dobra wszyst
kich. Jasna świadomość tego ożywia pragnienie jedności Kościoła: jeżeli istnieją 
jakieś szczególne dary Ducha dla każdego człowieka i dla każdej rodziny ludu Boże
go, to po to, ażeby każdy członek mógł wypełnić swoje zadanie w jednym Ciele 
Chrystusa.

Twoja obecność wśród nas, Czcigodny Bracie, sprawia, że w mym sercu z więk
szą jeszcze ostrością jawi się dramat kraju, z którego przybywasz, do którego już 
dość dawno część Twojego ludu została przyjęta i który stał się jego nową ojczyzną. 
Ta ziemia Libanu, tak droga memu sercu, która bardzo dawno pokazała całemu 
światu, że ludzie różnych kultur i różnych religii mogą żyć razem jako jeden naród 
w pracy i pokoju; ta ziemia Libanu ciągle poddawana jest ciężkim doświadczeniom. 
Każde wydarzenie historii jest wyrazem decydującej walki: walki nadziei przeciw 
rozpaczy. W tej walce chrześcijanie czerpią moc z nie wysychającego źródła, którym 
jest krzyż Chrystusa, by żyć ideałem pojednania, pokoju i braterstwa, by uczynić 
wszystko, żeby nastała znów jedność.

To rzeczywistość przeżywana przez wszystkich w sprawiedliwości i wolności.
W obecnym momencie obowiązkiem wszystkich, którzy wyznają zwycięstwo 

Chrystusa, jest dawanie w jedności świadectwa nadziei wobec świata. Ich obowiąz
kiem jest zaproszenie do nadziei i do odbudowy tych wszystkich, którzy wierzą 
w Boga i wszystkich ludzi dobrej woli.

Tajemnica paschalna pobudza chrześcijan, a poprzez chrześcijan wszystkich ludzi, 
do podjęcia podstawowej decyzji: czy chodzi o to, aby żyć ze wzrokiem zwróconym 
ku dniu, który się kończy, czy też o to, by wpatrzeć się w światło jutrzenki, która 
rozprasza ciemności? Czy chodzi o to, aby żyć wpatrzonym w to, co było, czy raczej 
w otwarciu na absolutną nowość stworzoną w historii przez Chrystusa Zmartwych
wstałego, Odkupiciela człowieka? Dzisiejsze spotkanie jest z naszej strony konty
nuacją tego, co zostało zapoczątkowane przez Chrystusa w poranek wielkanocny: jest 
gromadzeniem na nowo w Duchu Świętym uczniów niegdyś zjednoczonych wokół 
Jego obecności fizycznej, a następnie rozproszonych w godzinie ciemności.

Obecność dziś tutaj Waszej Świątobliwości świadczy o ciągłej poprawie stosun
ków między naszymi dwoma Kościołami. To zaś jest źródłem radości i głębokiego 
zadowolenia. Różnice i dawne trudności są stopniowo przezwyciężane. Życzę z całe
go serca, ażeby spotkanie to wyznaczyło początek nowego etapu na tej wspólnej 
drodze.

Niech Pan udzieli nam potrzebnej mocy dla obwieszczania wszystkim wiernym, 
którzy zostali nam powierzeni, a w szczególności tym, którzy żyją na ukochanej 
ziemi Libanu, radości, która jest dziś naszym udziałem. Oby ta radość stała się 
udziałem nie tylko chrześcijan, lecz całego tak umiłowanego i tak pracowitego ludu,
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który żyje w tym rejonie. I oby ten naród stał się znakiem nadziei ofiarowanej 
wszystkim ludziom!

Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty 
Patriarchy greko-prawosławnego Antiochii Ignacego IV Hazima

u Ojca Świętego Jana Pawła II -  13 maja 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 5-6, s. 22.

Przewielebny i bardzo drogi Bracie w Chrystusie!
Przyjmuję z głębokim wzruszeniem Ciebie i Braci w episkopacie, którzy Tobie 

towarzyszą w odwiedzinach Kościoła Rzymu, Kościoła Piotra i Pawła. Owi „mistrzo
wie oikumene”, jak ich nazywa liturgia, przybyli po długim przepowiadaniu Słowa 
Bożego w Antiochii (por. Dz 11, 26; Ga 2, 11) do tego miasta, gdzie przez przelanie 
krwi złożyli Bogu ostateczne świadectwo. Wywołuje w nas głębokie wzruszenie myśl
o tych wydarzeniach z dziejów pierwotnego Kościoła i fakt, że przybywacie z Antio
chii, z tego miasta, gdzie wspólnota chrześcijańska otrzymała swe imię, imię, które 
po dziś dzień stanowi jej chlubę: „W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów 
chrześcijanami” (Dz 11, 26 b).

Dzisiaj, gdy od tych wydarzeń upłynęło już około dwóch tysięcy lat, z tą samą 
wiarą, z tą samą miłością, która ożywiała już wtedy Kościół Antiochii, przyjmuję 
Cię, czcigodny Bracie, który przybywasz do nas w imię jedynego Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. Kościół Rzymu, który rozwinął się przez przepowiadanie tych 
samych Apostołów, przyjmuje was w duchu modlitwy i gorącego kościelnego brater
stwa: „Błogosławiony bądź, Ojcze, błogosławiony bądź, albowiem tylko Ty jeden 
czynisz cuda!”

Twoja obecność wśród nas, Wasza Wielebność, przypomina nam kolejne etapy 
rozwoju chrześcijańskiego życia w rejonie Antiochii i wkład tego Kościoła w dzieło 
Kościoła Powszechnego. Jakże nie wspomnieć tu świętego Ignacego, tego mistrza 
wiary i życia, który w chwili, gdy się gotował do ostatecznego świadectwa w mę
czeństwie, skierował „w imię Jezusa Chrystusa” list będący wyrazem komunii z Ko
ściołem Rzymu, list przechowywany przez ten Kościół ze czcią? Jakże nie wspom
nieć szkoły egzegetycznej Antiochii i jej szczególnego charakteru? Jakże nie wspom
nieć tu świętego Jana Damasceńskiego, mistrza prawowiernej wiary?

W czasach rozwijającej się refleksji teologicznej nad tematami o pierwszorzędnym 
znaczeniu dla życia Kościoła, takimi jak Eucharystia, rola biskupa w Kościele lokal
nym, komunia w Kościołach lokalnych i pomiędzy nimi, nauczanie świętego Ignace
go pozostaje decydującym wkładem nie tylko ze względu na rozwiązanie problemów
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i napięć właściwych temu okresowi i tym miejscom, lecz w szczególności ze wzglę
du na myśl chrześcijańską wspólną wszystkim czasom: „Niech tylko ta Eucharystia 
będzie uważana za uprawnioną, która jest sprawowana pod przewodnictwem biskupa 
lub tego, którego on upoważnił. Tam, gdzie się pojawia biskup, niech będzie wspól
nota, podobnie jak tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół katolicki” (List 
do Smyrneńczyków VIII, 2). Czyż można nie wzruszać się takimi zapewnieniami, 
które dziś, po prawie dwóch tysiącach lat, są podejmowane jako podstawy dialogu 
teologicznego między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym, dialogu, 
którego celem jest przywrócenie pełnej komunii pomiędzy naszymi Kościołami?
I jakże oprzeć się uczuciom podziwu, stwierdzając, że w tym tekście święty Ignacy 
Antiocheński jest pierwszym w historii, który świeckiemu terminowi katholike złą
czonemu z ekklesia nadaje całkowicie nowe znaczenie, wyrażające powszechną ko
munię wierzących w Chrystusa. Tą powszechną komunią, komunią Kościołów party
kularnych, komunią biskupów, którzy ustanowieni aż „po krańce ziemi” (List do 
Efezjan III, 2) mają tę samą myśl Chrystusa (por. Ef 3, 2), tą komunią powszechną 
w miłości, której przewodzi Kościół Rzymski (List do Rzymian, Wstęp), jest Ciało 
Chrystusa, które skupia w sobie wszystkie narody. W tym kontekście rada, udzielona 
przezeń chrześcijanom Efezu, obejmuje również chrześcijan wszystkich czasów: 
„Niech każdy z was również stanie się chórem, aby w harmonii waszej zgody, podej
mując ton Boga w jedności, śpiewać jednym głosem przez Chrystusa hymn Ojcu” 
(List do Efezjan V, 1).

903 Nasze dzisiejsze spotkanie pragnie przyczynić się w sposób konkretny do stworze
nia takiej harmonii między Kościołami Zachodu i Wschodu. Po raz pierwszy w dzie
jach patriarcha prawosławny starożytnej stolicy Antiochii odwiedza Rzym. Z całego 
serca dziękuję Waszej Wielebności za ten znak wspólnoty i modlę się, aby Pan spra
wił, że nasze stosunki się rozwiną, abyśmy mogli wspólnie znaleźć najodpowiedniej
sze drogi prowadzące do pełnej jedności. Jedność jest wymogiem ewangelicznym, zaś 
dla chrześcijan naszych czasów jest dziejową koniecznością. Mamy wiele powodów, 
aby składać dzięki Panu za wszystko, co nam pozwolił ujrzeć i uczynić w naszym 
wysiłku zmierzającym do tego, by i pod tym względem być wiernym Jego woli.

904 Dialog teologiczny pomiędzy Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym
rozwija się w sposób organiczny i konstruktywny, a jego pierwsze wysiłki upewniają 
nas w naszej wspólnej nadziei, że stopniowo różnice, które jeszcze między nami ist
nieją, zostaną rozważone i że będziemy mogli dojść do pełnej zgody w wierze, mając 
na celu życie wspólne, na nowo ukształtowane w sposób organiczny (Kol 2, 9).

Podczas, kiedy dialog teologiczny toczy się dalej i kiedy towarzyszy mu modlitwa
i największa uwaga wszystkich, jest rzeczą szczególnie właściwą zintensyfikowanie 
braterskich kontaktów. Głęboka wspólna wiara pozwala katolikom i prawosławnym 
na współpracę w różnych dziedzinach: w dziedzinie kultury, działalności społecznej, 
a także i przede wszystkim w dziedzinie duszpasterskiej.

905 W naszych czasach chrześcijanie wezwani są do dawania w sposób coraz bardziej
spójny wspólnego świadectwa o wartościach chrześcijańskich w społeczeństwie, które 
coraz bardziej potrzebuje, żeby przypominać mu o prymacie miłości i tego, co du-
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chowe, o godności człowieka i sensie jego życia, tak jak mu zostały one objawione 
w zmartwychwstaniu Chrystusa.

Poza tym wymaganiem, które swą ważność zachowuje wszędzie, istnieją wymaga
nia, które stwarzają miejscowe okoliczności i konkretne możliwości tam, gdzie chrze
ścijanie różnych tradycji żyją obok siebie i obok ludzi należących do innych wyznań 
religijnych lub określających siebie jako niewierzących.

Ekumenizm na płaszczyźnie lokalnej staje wobec potrzeb i specyficznych sytuacji 906 
oraz dysponuje swymi własnymi zasobami. Bierze na siebie właściwą dlań pewną 
część inicjatywy, a jego rola jest bardziej oryginalna aniżeli mechaniczne i ograni
czone stosowanie dyrektyw ekumenicznych przeznaczonych dla całego świata (por. 
Unitatis redintegratio, n. 12).

Lokalne inicjatywy, podejmowane w perspektywie powszechnej wspólnoty, są nie 
tylko niezbędne na miejscu, ale mogą też być bardzo owocne dla bardziej powszech
nego wzrostu jedności. Tymczasem jednak na płaszczyźnie lokalnej muszą być wyeli
minowane wszelkie ślady sprzeciwu płynącego z uprzedzeń i wszelkiego rodzaju 
działania niesprawiedliwe lub popierające źle rozumiany prozelityzm. Ponadto, właś
nie na płaszczyźnie lokalnej najczęściej zdarzają się okazje do współpracy w służbie 
Bogu i ludziom oraz środki, które są w stanie realizować tę współpracę.

Wasza Wielebność, przybywasz z rejonu doświadczonego wojną i jej skutkami, 907 
jakimi są brak bezpieczeństwa i niepewność. Sytuacja ta nie może nie mieć również 
negatywnych wpływów na życie Kościoła. I to nie tylko z powodu strat material
nych, lecz również z powodu rozdarć duchowych, które ze sobą niesie. Zawsze, 
ilekroć było to możliwe, Stolica Apostolska nalegała u wszystkich odpowiedzialnych 
instancji, z którymi była w kontakcie, na konieczność rozwiązania kryzysu libańskie
go, na konieczność pełnego przestrzegania wymogów sprawiedliwości i konkretnego 
zabezpieczenia niepodległości i nienaruszalności terytorialnej tego kraju. Tylko w ten 
sposób wszystkie części składowe tego narodu, społeczne i religijne, będą mogły na 
nowo podjąć życie w pokoju, w wolności, we wspólnym wysiłku odbudowy i odno
wy. W takim to kierunku zmierzają nasze wysiłki. Staram się przy każdej okazji 
poruszyć dobrą wolę ludzi, a w szczególności moja modlitwa błaga naszego jedynego 
Pana, Pana dziejów, aby jak najprędzej znalazło się i zostało zrealizowane sprawied
liwe rozwiązanie. I w tym kontekście harmonijne porozumienie między chrześcijana
mi jest bardziej niż kiedykolwiek konieczne, nie po to, aby się przeciwstawić komu
kolwiek, lecz by stać się potężnym zaczynem otwarcia się i braterstwa ze wszystkimi 
ludźmi dobrej woli, gotowymi do wspólnego budowania lepszego świata. Liban, tak 
drogi naszemu sercu, głęboko i bratersko włączony w świat kultury, do której należy, 
mógłby również mieć szeroki wpływ, wykraczający poza jego granice, zachowując 
własną fizjonomię między bratnimi krajami.

Wasza Wielebność, poszukiwanie pełnej komunii między naszymi Kościołami 908 
spełnia się w konkretnym kontekście sytuacji dzisiejszego świata. Obecna wizyta 
napełnia mnie prawdziwą i głęboką radością, albowiem jest ona oczywistym znakiem 
woli pełnego pojednania w chwili, gdy czynniki rozkładu i zniszczenia wydają się 
nabierać nowej gwałtowności. To spotkanie pozwala mi powtórzyć i to z jeszcze 
większą mocą, że Kościół katolicki jest gotów uczynić wszystko, co dlań możliwe,
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aby rozwijało się i stało się skutecznym poszukiwanie pełnej jedności, zarówno za 
pomocą dialogu teologicznego, jak i przez praktyczne współdziałanie i współpracę 
duszpasterską. Musimy iść razem szlakiem, który prowadzi ku odnalezionej jedności, 
ku tej tak upragnionej chwili, kiedy będziemy mogli koncelebrować Eucharystię 
Pana.

Zaangażowaliśmy się na tej drodze w sposób zdecydowany. Może być ona długa, 
ale miłość musi nauczyć się wsłuchiwania w Tego, który zapoczątkował w nas swoje 
dzieło pojednania, i który potrafi doprowadzić je aż do jego spełnienia.

Możemy jednym sercem, umiłowany Bracie, upraszać błogosławieństwa Pana dla 
Kościołów, w służbie których nas ustanowił. „Temu zaś, który mocą działającą w nas 
może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Ko
ściele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen” (Ef 3, 
20-21).

W duchu braterskiej miłości.
Spotkanie ekumeniczne w Warszawie -  17 czerwca 1983 r.

Przekład: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. 
Przemówienia. Homilie, Kraków 1997, s. 227-230.

Drodzy Bracia w Chrystusie,
909 „Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus!

A Pan [...] niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy 
dla was” (1 Tes 3, 11-12). Te słowa modlitwy o wzajemną miłość, które Apostoł 
Paweł napisał niegdyś do wspólnoty wierzących w Tesalonikach, dzisiaj kieruję do 
wszystkich Braci chrześcijan w mojej Ojczyźnie, z którymi łączy mnie ta sama 
apostolska wiara w Jezusa Chrystusa. Razem możemy bowiem powtórzyć za wybit
nym teologiem protestanckim, zaliczanym do grona duchowych ojców odnowy zwią
zanej z Soborem Watykańskim II, iż „wciąż jeszcze wierzymy inaczej, ale przecież 
nie w Innego” (Karl Barth). Doświadczenie żywej wiary w tego samego Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, wyznacza ekumeniczny charakter dzisiejszego 
spotkania w Warszawie.

Gorąco pragnąłem tego spotkania jeszcze w czasie mojej pierwszej podróży apos
tolskiej do ojczystego Kraju. Wyrażając wdzięczność za list, który otrzymałem wtedy 
od przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej, powiedziałem na Błoniach Krakow
skich, że „jeżeli nawet z powodu zagęszczonego programu zajęć nie doszło do spot
kania w Warszawie -  pamiętajcie, Drodzy Bracia w Chrystusie, że to spotkanie 
noszę w sercu jako żywe pragnienie i wyraz ufności na przyszłość” (AAS 71 [1979],
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s. 878). Z radością przeto składam dzięki Panu za to, że dzisiaj użyczył mi tego, 
czego w sercu pragnąłem i że dozwolił mi wypełnić każdy mój zamysł (por. Ps 20, 
5). Wierzę, że radość ta jest obopólna, bo płynie z tego samego Źródła, którym jest 
Chrystus. To On przewodzi naszemu spotkaniu, gdyż Sam o tym nas zapewnił: „Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Polskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” witam 
wszystkich uczestników tego spotkania ekumenicznego, zarówno katolików, jak
i innych chrześcijan.

Witam serdecznie Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu, 
Księdza Biskupa Alfonsa Nossola, Ordynariusza Diecezji Opolskiej. Jest wśród nas 
Ksiądz Biskup Władysław Miziołek, Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, 
Zastępca Przewodniczącego tejże Komisji; w jego osobie witam niestrudzonego 
rzecznika ekumenizmu nad Wisłą.

Braterskie pozdrowienie miłości i pokoju kieruję do obecnych na dzisiejszym 
spotkaniu Przedstawicieli ośmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume
nicznej, której od kilku miesięcy przewodzi Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego Janusz Narzyński.

Pozdrawiam również obecnych tutaj Przedstawicieli Wspólnot Żydowskich i Mu
zułmańskich, z którymi łączy nas wiara w Jednego Boga, Wszechmogącego, Miło
siernego i Sprawiedliwego.

Nasze spotkanie ożywia duch braterskiej miłości, wyróżniający Ewangelię Chrys
tusową. Z tego ducha braterskiej miłości rodzi się w stosunkach międzyludzkich 
wzajemna wyrozumiałość, poszanowanie cudzych poglądów i upodobań, a zwłaszcza 
odmiennych wierzeń lub zwyczajów. Jest to duch tolerancji, tak głęboko zakorzenio
ny w naszych tradycjach religijnych, społecznych i narodowych, że Polska słusznie 
zasłużyła na miano „państwa bez stosów”.

Duch otwartości ku drugim oraz pragnienie wzajemnego zbliżenia między różnymi 
wyznaniami chrześcijańskimi ożywiły od dawna dążenia ekumeniczne w tym Kraju. 
Pozwólcie, że wspomnę tutaj „Colloquium Charitativum”, zwołane w 1645 roku do 
Torunia, z inicjatywy biskupów katolickich zgromadzonych dwa lata wcześniej na 
synodzie warszawskim oraz przy poparciu króla Władysława IV. Owo „spotkanie 
miłości” miało na celu przywrócenie jedności i zgody między katolikami, luteranami
i kalwinistami. Jego przebiegiem interesowano się w całej Europie. Długotrwałe 
dyskusje, w których wzięło udział 76 teologów, obejmowały głównie doktrynę, prak
tyki i obyczaje. Z powodu jaskrawych różnic dogmatycznych, a także uwarunkowań 
społecznych nie osiągnięto zamierzonego porozumienia. Zdaniem historyków toruń
skie „Colloąuium Charitativum” stanowiło wszakże próbę osiągnięcia jedności przez 
konfrontację poglądów. Choć nie przyniosło spodziewanych rezultatów, niemniej 
wzbudziło szacunek dla duchowych i politycznych przywódców Rzeczypospolitej, 
dając niejako początek praktycznemu ekumenizmowi.

Ostatni Sobór Powszechny Watykański II wyraźnie spotęgował w Kościele kato
lickim pragnienie jedności, o którą Chrystus prosił Ojca w godzinie rozstania się 
z uczniami (por. J 17). Jesteśmy świadomi, że powrót do pełnej jedności wymaga 
wielkiej pokory i miłości, odwagi i nadziei. Pod tchnieniem Ducha Świętego pokona-
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liśmy już niemało trudności i przeszkód. Z wielu Kościołami i Wspólnotami Chrześ
cijańskimi prowadzimy oficjalny dialog ekumeniczny w duchu szukania prawdy 
w miłości. Rokują dobre nadzieje na przyszłość coraz większe zbliżenie i otwarcie 
się Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego, zwłaszcza szczere 
rozmowy i wspólne wysiłki ekumeniczne w Komisji Mieszanej Obu Stron. Z radością 
przyjmuję od moich Braci w biskupstwie każdą wiadomość o Tygodniu Modlitw
0 Jedność Chrześcijan, który od wielu lat jest obchodzony tradycyjnie w miesiącu 
styczniu. Wspólne modlitwy wyznawców Chrystusa są nie tylko doskonałą sposob
nością po temu, aby dostrzec innych chrześcijan żyjących w tej samej społeczności, 
ale nade wszystko stanowią zachętę do praktykowania żywszej wiary. Są poniekąd 
wezwaniem do głębszego umiłowania Chrystusa. Tego Chrystusa, w którym wszyscy 
stanowimy jedno! Choć niekiedy mamy inne tradycje, inne obyczaje, inny styl myśle
nia, jednakże czujemy się wszyscy wezwani do ściślejszego zjednoczenia z Chrystu
sem i wokół Chrystusa. Właśnie temu służą modlitwy o jedność Kościołów. Bez tych 
modlitw ruch ekumeniczny nie byłby tym, czym jest.

Nie są mi obce również inne konkretne przykłady ekumenizmu w praktyce. Mam 
zwłaszcza na myśli dzielenie się dorobkiem naukowym i kulturalnym, który jest 
owocem chrześcijańskiej refleksji nad Objawieniem Bożym i nad dziejami Kościo
łów. W książkach i czasopismach katolickich i niekatolickich -  wprawdzie w nie
wielkich nakładach -  coraz częściej są publikowane teksty autorów należących do 
różnych tradycji teologicznych. Publikacje te świadczą o wzajemnej, stale pogłębianej 
znajomości teologów katolickich i chrześcijańskich. Szerszym kręgom wiernych 
pozwalają śledzić przemiany, które się dokonują w Kościele Powszechnym i w całym 
chrześcijaństwie. Bardzo ożywione są nasze kontakty z poszczególnymi Kościołami 
Prawosławnymi. Z Komisją Mieszaną Katolicko-Wszechprawosławną współpracują 
czynnie przedstawiciele z Polski; znany jest ich udział w spotkaniach na Patmos
1 w Monachium, poświęcony problematyce teologicznej. Wszystko to niewątpliwie 
przyczynia się do kształtowania nowych, rzetelnych postaw ekumenicznych. Jest to 
także swoisty dialog na rzecz wzajemnego poznania się i miłowania w jednej, wiel
kiej wspólnocie wierzących w Chrystusa. Za tę godną szacunku i uznania służbę 
ekumeniczną w Polsce składam wyznawcom wszystkich Kościołów Chrześcijańskich
i moim współwyznawcom chrześcijańskie, należne „Bóg zapłać”, upraszając dla ich 
wysiłków i dalszych osiągnięć błogosławieństwo od Pana.

Pragnę także złożyć życzenia owocnej, braterskiej współpracy tym, którzy wezmą 
udział w zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów, obradującym na przełomie lipca
i sierpnia w Vancouver, pod hasłem: „Jezus Chrystus życiem świata”.

Na zakończenie tego spotkania pragnę ponowić ów gorący apel, jaki skierowałem 
„do wszystkich, na których spoczywa odpowiedzialność za inne Kościoły i Wspólno
ty kościelne oraz do ich członków, gdy zapowiadałem Jubileusz Odkupienia wszyst
kim wiernym świata katolickiego” (Przemówienie do kardynałów i członków Kurii 
Rzymskiej, 9; „L’Osservatore Romano”, 24 grudnia 1982). Wskazując na wartości 
tego Jubileuszu podkreślałem, że jest on „wielką posługą na rzecz ekumenizmu. 
Świętując Odkupienie przechodzimy ponad dziejowymi niezrozumieniami i przypad
kowymi kontrowersjami, aby znaleźć się na wspólnym gruncie bycia chrześcijanami,



Jedność chrześcijan rękojmią wiarygodności Ewangelii 479

czyli odkupionymi. Odkupienie jednoczy nas wszystkich w jednej miłości Chrystusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego” (tamże). Dlatego proszę was, Drodzy Bracia, 
abyście razem z Kościołami i Wspólnotami „towarzyszyli obchodom Roku Jubileu
szowego swoją modlitwą, swoją wiarą w Chrystusa Odkupiciela, swoją miłością, 
która niech stanie się w nas coraz gorliwszym pragnieniem realizacji modlitwy Jezu
sa poprzedzającej, Jego odkupieńczą Mękę: «aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 
21)” (tamże).

Złączeni więzią braterskiej miłości i pokoju módlmy się wspólnie słowami mo
dlitwy, której nauczył nas sam Chrystus: „Ojcze nasz ...”.

Jedność chrześcijan rękojmią wiarygodności Ewangelii. 
Do delegacji Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola

-  30 czerwca 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 7-8, s. 32.

Eminencjo,
Drodzy Bracia w Chrystusie!
Obecność w Rzymie delegacji siostrzanego Kościoła Konstantynopola powiększa 914 

jeszcze naszą radość w dniu, kiedy składamy cześć świętym Apostołom Piotrowi
i Pawłowi. Przyjmijcie wyrazy mojej żywej wdzięczności. Ta nowa tradycja wspólne
go oddawania czci, tutaj w Rzymie, świętym Piotrowi i Pawłowi, a w Patriarchacie 
ekumenicznym świętemu Andrzejowi, bratu Piotra, wypełnia w pewien sposób pustkę 
między naszymi Kościołami, którą wytworzył brak pełnej komunii. Wypełnia ją  po
przez pragnienie, które wyraża nadzieję, którą niesie, nadzieję, że nastąpi dzień, 
w którym wreszcie będziemy mogli razem sprawować Eucharystię jako wierni ucznio
wie zebrani wokół ich wspólnego Pana. Owo wzajemne uczestniczenie w obchodach 
świąt Apostołów wyraża to, że w jedności i miłości razem jesteśmy zaangażowani 
w przygotowanie owej wieczerzy wspólnoty, która jest pamiątką jego śmierci i zmar
twychwstania oraz rękojmią życia wiecznego i którą sprawować mamy z woli Pana.

Liturgia tego dnia przypomina nam powołanie pierwszych uczniów: „Gdy Jezus 
przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Pio
trem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich «Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4, 18-20). Odtąd Piotr i Andrzej są związani ze 
sobą silniej aniżeli więzami krwi -  powołaniem, które przewyższa przypadkowe, 
a jednocześnie nie cierpiące zwłoki wymogi ich codziennej pracy.
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Pan wezwał ich do pójścia za sobą, aby powierzyć im misję wśród ludzi; mieli 
sprawić, że narody przyjmą naukę Chrystusa (por. Mt 28, 19). To powołanie i ta 
misja trwają nieustannie w naszych czasach i odnoszą się do tych wszystkich, którzy 
powołują się na apostołów i uważają się za ich następców w nieprzerwanej sukcesji 
na przestrzeni wieków. Nasze czasy, bogate w różnorodne dynamizmy, w nowe
i nieprzewidziane zdobycze ludzkiego umysłu, ale również przesycone głębokimi 
wewnętrznymi niepokojami i wstrząsane tragicznymi pokusami śmierci, bardziej niż 
jakiekolwiek inne potrzebują żywego świadectwa wiary, jedności i miłości. Spodzie
wają się owego świadectwa od nas, którzy wierzymy w Tego, który ofiarował swoje 
życie za zbawienie świata. Rzeczywiście jedność między naszymi dwoma Kościo
łami, którą posłuszni woli Pana pragniemy przywrócić, zgodna jest z zapowiedzią tej 
dobrej nowiny dla całej ludzkości; „aby świat uwierzył” (J 17, 21), aby żył w pokoju
i aby radość jego była pełna. Jedność wierzących w Chrystusa jest warunkiem praw
dziwości naszego przepowiadania Ewangelii w dzisiejszych czasach.

Zapewne, wspólnie obchodzone każdego roku uroczystości apostołów pozwalają 
nam pogłębić wzajemną znajomość i ożywiającą nas braterską miłość, lecz równo
cześnie dają nam okazję do wspólnego dziękczynienia Panu, który sprawia, że wolno, 
lecz pewnie postępujemy ku pełnej wspólnocie kościelnej.

Między naszymi Kościołami rozwija się również uważna solidarność, owoc poczu
cia komunii między katolikami i prawosławnymi, dający się odczuć na każdym po
ziomie. Te uczucia winny się coraz bardziej konkretyzować we współpracy tak 
w dziedzinie studiów, jak i na niektórych odcinkach działań duszpasterskich, tam, 
gdzie katolicy i prawosławni mieszkają razem na jednym terytorium.

W tym zespole inicjatyw dążących do przywrócenia między nami ducha, jaki 
winien panować między braćmi, postępuje naprzód dialog teologiczny. Z radością 
dowiaduję się, że po drugiej sesji plenarnej mieszanej komisji dialogu, która odbyła 
się dokładnie przed rokiem, podkomisje badawcze już zakończyły swoje prace, 
a mieszana komisja koordynacyjna zebrała się, aby przygotować zwołanie trzeciej 
sesji. Z poświęceniem i kompetencją biskupi oraz specjaliści -  katoliccy i prawo
sławni -  ożywieni tą samą gorliwością zaangażowali w ten dialog wszystkie siły 
swych umysłów i serc. Wielokrotnie wzywałem wszystkich do modlitwy w intencji 
tego dialogu, aby Pan uczynił go owocnym, albowiem Tym, który daje wzrost, jest 
Bóg (por. 1 Kor 3, 7). Konieczna jest modlitwa wszystkich, aby usunąć te rozpow
szechnione wahania, które gdzieniegdzie mogą istnieć, a szczególnie, by pokonać 
wszelkie trudności doktrynalne, którym dialog będzie musiał w nieunikniony sposób 
stawić czoło.

W duchu radości i komunii, zaangażowania i nadziei witamy Was, Eminencjo, 
oraz delegację, którą Patriarcha Dymitrios zechciał również i w tym roku przysłać 
do Rzymu.

Proszę, aby Eminencja zaniósł Jego Świątobliwości wyrazy mojej braterskiej 
wdzięczności oraz zapewnienie o żywej pamięci, którą zachowuję z wizyty złożonej 
właśnie z okazji uroczystości Świętego Andrzeja. Oby Bóg sprawił, że jeszcze raz 
będziemy mogli połączyć się w odmawianiu wspólnej modlitwy. Ja sam i Kościół



Pewnego dnia jednym językiem sławić będziemy naszego Ojca 481

Rzymski bylibyśmy głęboko szczęśliwi, gdyby to mogło nastąpić w Rzymie, na 
grobach świętych apostołów Piotra i Pawła.

Pewnego dnia jednym językiem 
sławić będziemy naszego Ojca w Duchu i Prawdzie. 

Spotkanie ekumeniczne -  11 września 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 9, s. 7.

Czcigodni Bracia w jednym Panu!
| |  W tej porannej godzinie modliliśmy się wspólnie do Boga, naszego Ojca, 917 

a zarazem uświadomiliśmy sobie, jak głęboko łączy nas jeden i ten sam chrzest oraz 
jedna wiara chrześcijańska w jednego Pana Jezusa Chrystusa; jak wszyscy czerpiemy 
z tych samych źródeł. Dlatego z tą świadomością zwracam się do was jako do mych 
Braci.

Z wielką radością i wdzięcznością skorzystałem z okazji, by dzisiaj spotkać się 
z wami, zwierzchnikami Kościołów chrześcijańskich w Austrii.

Szczególne słowa podziękowania należą się najczcigodniejszemu Metropolicie dr. 
Tsiterowi oraz Biskupowi Knallowi za uprzejme słowa powitania i wyrażone w nich 
sugestie. Możemy się cieszyć, że na różnych poziomach są one szeroko dyskutowa
nym przedmiotem dialogu ekumenicznego.

Nasze uwielbienie i dziękczynienie wznosi się ponad wszelkie słowa i znaki 
braterstwa do Dawcy wszystkich darów, który swoim pozwolił się spotkać dzisiaj we 
wspólnocie jednego Ducha.

2. Z okazji tego spotkania wszyscy, z głębokim wzruszeniem, spoglądamy wstecz 918 
poprzez wieki, w których Austria -  jak i wiele innych krajów Europy -  ogarnięta 
była wstrząsami konfliktów wyznaniowych. Podziały religijne, co więcej -  wroga 
nietolerancja, ucisk i prześladowania wywarły piętno na ówczesnym kościelnym, 
kulturalnym i społecznym życiu kraju. Właśnie jako chrześcijanie wiemy o ograni
czoności i słabości człowieka, jesteśmy świadomi, że może on zawieść w obliczu 
wysokich i wyraźnych wymagań Ewangelii. Nie wolno wypierać się win, które 
rzeczywiście obciążają chrześcijan. Wymagają one wciąż nowego wyznawania i prze
baczenia. W ten sposób nie sprawujemy sądu nad przeszłością, której jesteśmy spad
kobiercami i której wydarzenia można zrozumieć tylko w kontekście ich uwarunko
wań historycznych.

Kościół nasz -  zgodnie z wolą Soboru Watykańskiego II -  łączy z bolesną pa
mięcią i z prośbą o przebaczenie -  szczere pragnienie przezwyciężenia nieszczęsnych 
skutków przeszłości. Deklaracja o wolności religijnej i Dekret o ekumenizmie wyty-
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czają drogę w przyszłość; drogę, która ukazuje nowy horyzont nadziei na rosnącą 
jedność i wspólnotę chrześcijan.

Zasiew, rzucony przez Sobór Watykański II, zapuścił w tym kraju dostrzegalne 
korzenie. Proces pojednania pomiędzy chrześcijanami różnych tradycji osiągnął już 
widoczne rezultaty, które nie tylko wiele obiecują, ale mogą być uznane za wzór do 
naśladowania. Pragnę zachęcić was, abyście nie ustawali w swych wysiłkach.

919 3. Szczególnie cieszy mnie, że od lat Kościół katolicki w Austrii ma świadomość
swej odpowiedzialności ekumenicznej, wykraczającej daleko poza granice kraju. 
Próbuje wznieść most, na którym spotykają się Wschód i Zachód, Północ i Południe. 
Arcybiskupa Wiednia, którego błogosławiony wkład w Kościół Powszechny i w eku
menizm szeroko jest znany, wspomaga praca zaangażowanych teologów, kapłanów
i świeckich, usiłujących -  każdy w sobie właściwy sposób g  odpowiedzieć na powo
łanie Chrystusa. Z radością dowiaduję się również o tym, że od lat tworzą oni 
wspólnotę modlitwy. Zwłaszcza „Poranne Nabożeństwo Ekumeniczne” stało się już 
chwalebną tradycją.

Za pośrednictwem fundacji „Pro Oriente” Kościół katolicki wniósł istotny wkład 
w dialog z Kościołem prawosławnym, a dzięki Colloąuium „Koinonia” pomógł 
w utorowaniu drogi dla oficjalnego dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem pra
wosławnym a Kościołem rzymskokatolickim. Również dzięki tak zwanym Lainzer 
Gesprachen (Rozmowom w Linz) zostały nawiązane braterskie kontakty z opartymi
o najstarszą tradycję Kościołami wschodnimi. Oby wszystkie te prace mogły być 
nadal skutecznie prowadzone w duchu głębokiego zaufania, z należytym obustronnym 
szacunkiem i miłością.

Także rozmowy pomiędzy teologami katolickimi i ewangelickimi przyczyniły się 
do zmniejszenia tradycyjnych uprzedzeń, wytworzyły klimat współpracy i otworzyły 
drogi realizacji wspólnych programów pastoralnych. Takie kroki podejmowane na 
skalę krajową stanowią nieodzowny element szerokiego ruchu ekumenicznego. Pod
trzymują oraz inspirują one życie i rozwój całego Ludu Bożego. Tylko tak może 
wzrastać wspólnota wszystkich, którzy naznaczeni są znakiem Chrystusa. Dziękuję 
wszystkim członkom i doradcom oficjalnych komisji do spraw dialogu. Wasza praca 
interesuje także Papieski Sekretariat Jedności Chrześcijan i znajduje jego uznanie.

920 4. Szczególnym zadowoleniem i ufnością napełnia nas myśl, że w tych dniach
Kościół katolicki Austrii zgromadził się na Katholikentag, który otworzył drzwi dla 
wszystkich gości, będących -  dzięki jednoczącej więzi chrztu w Imię Boga Trójjedy- 
nego -  w prawdziwej, choć nie pełnej jeszcze wspólnocie z naszym Kościołem. 
Duch tego wielkiego spotkania i jego formy zewnętrzne są nacechowane świadomym 
pragnieniem chrześcijańskiego otwarcia się na siebie, pragnieniem wzajemnego du
chowego umocnienia, by spotkać się w dawaniu wspólnego świadectwa i wypełnianiu 
swego posłannictwa w udręczonym świecie w atmosferze ludzkiej serdeczności.

To nastawienie obecnego Katholikentagu odpowiada istotnemu zobowiązaniu, 
które zostało proklamowane przez Sobór Watykański II w Dekrecie o ekumenizmie. 
Sobór zachęca w nim „wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozeznając 
znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym” (n. 5). I dalej mówi z na
ciskiem: „O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak
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i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijań
skim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych” (tamże).

5. Drodzy Bracia! Nasze spotkanie odbywa się w chwili, gdy chrześcijanie Koś
cioła ewangelickiego na różne sposoby obchodzą pięćsetną rocznicę urodzin Marcina 
Lutra i Ulricha Zwingliego. Daty te należą do naszej wspólnej historii. Jesteśmy 
spadkobiercami wydarzeń z okresu Reformacji, posiadających wielkie znaczenie 
historyczne; wydarzeń, których konsekwencje musimy ponosić także i dziś. Po wie
kach sporów i polemik bądź też chłodnego współistnienia, w prawdziwym sensie 
tego słowa, ponownie „odkryliśmy siebie nawzajem” na wspólnym fundamencie 
wiary w jednego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a także -  w poszukiwaniu 
pełnej treści objawienia.

Ze względu na gotowość do porozumienia pragnę właśnie tu, w Wiedniu, przy
pomnieć postać owego wielkiego świadka Ewangelii, który słowem i czynem ukazy
wał ludziom jednoczącą moc zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Myślę tu o Patronie 
miasta, świętym Klemensie Marii Hofbauerze. Dzięki swemu zaangażowaniu w roz
wijanie szczerej gotowości porozumienia z chrześcijanami reformowanymi w duchu 
prawdy i miłości pozostawił on w Kościele świetlisty ślad. Święty Klemens pokazał 
nam, że ciężar historii naszych podziałów można pokonać tylko przechodząc ponad 
polemikami i ponad fałszywymi wyobrażeniami o sobie nawzajem: w pokornym 
słuchaniu i spotkaniu braterskim. ’

6 . We wszystkich naszych poczynaniach pamiętajmy o ważnej zasadzie historii 
zbawienia: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy 
ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost -  Bóg |IB  My 
bowiem jesteśmy pomocnikami Boga” (1 Kor 3, 6  nn.).

Skoro jedność Kościoła ma swoje ostateczne i absolutne uzasadnienie w Tajemni
cy Boga w Trójcy Świętej, w jedności i we wspólnocie Trzech Osób Boskich, to Lud 
powołany przez Boga pragnie czerpać z mocy, która płynie z tej Tajemnicy, i która 
ogarnia nas wszystkich: w wielości darów Ducha Świętego realizuje Koinonia; 
w wyznawaniu Pana (Kyrios) Jezusa Chrystusa widzi fundament i źródło każdego 
wspólnego powołania.

Niedawno chrześcijanie obecni na plenarnym zebraniu Ekumenicznej Rady Koś
ciołów w Vancouver podczas wspólnych modlitw i medytacji zgłębiali tę nieogarnio
ną Tajemnicę i mogli, w duchowej jedności, wyznawać i sławić Jezusa -  życie 
świata.

Dzięki niech będą Panu, który w tym czasie zbawienia powołał nas na drodze 
pielgrzymki u schyłku drugiego tysiąclecia Odkupienia do pokornej służby sprawie 
jedności swego Ludu. Prowadzi nas przeto niezachwiana nadzieja, że pewnego dnia 
jednym językiem sławić będziemy naszego Ojca w Duchu i Prawdzie (por. J 4, 24).

921

922
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Wszyscy jesteśmy objęci łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Przemówienie w zborze ewangelicko-luterańskim 

w Rzymie -  11 grudnia 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 12, s. 7.

Szanowni Bracia i Siostry w Chrystusie,
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8 ). Taki napis 

umieszczony jest pod wizerunkiem Chrystusa Pantokratora w absydzie tego kościoła 
Chrystusa. Tymi słowami pozdrawiam wspólnotę ewangelicko-luterańską w Rzymie 
i wszystkich obecnych. Dziękuję przedstawicielom wspólnoty za braterskie zaprosze
nie. W imię Jezusa Chrystusa i wsłuchani w Jego Słowo, zgromadziliśmy się tutaj, 
aby w jedności serc i jednym głosem wyznawać, wysławiać i wielbić naszego wspól
nego Odkupiciela i Kyriosa.

Odwieczne Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (por. J j l  14). 
W tę pamiętną godzinę trzeciej niedzieli adwentu pragnę wraz z wami dać świadec
two naszemu jedynemu Panu i Odkupicielowi, który jest wczoraj, dziś i na wieki. 
Z wdzięcznością wspominamy nasze wspólne pochodzenie, dar naszego odkupienia 
i wspólny cel naszej pielgrzymiej drogi. Wszyscy jesteśmy objęci łaską naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. On jest ośrodkiem i podstawą, w Nim zawiera się całe istnienie, 
sens i zbawienie tego świata oraz naszego życia.

W tym adwentowym czasie zbawienia uszy nasze i serca pilnie nasłuchują; słyszą 
i odbierają radosną nowinę o Tym, który już przyszedł i który powróci ostatecznie. 
W codziennym życiu często doświadczamy niepokojącej prawdy o tym przejściowym 
okresie. Czyż nie mamy stale w pamięci sytuacji Jana Chrzciciela? Znajdował się on, 
powiada Ewangelia, w sytuacji decydującej. Musiał rozwiązać sprzeczność pomiędzy 
obrazem Mesjasza, jaki nosił w sobie, a własną sytuacją, którą określało więzienie 
i groźba śmierci. Pytanie Jana było więc poważne i pochodziło z naglącej koniecz
ności: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”
(Mt 2, 3).

Jezus wychodzi naprzeciw dręczącemu swego Poprzednika pytaniu i wiarę jego 
przemienia w pewność: nadszedł czas zbawienia, nadeszło Królestwo Boże. Mesjasz 
jest tutaj. Niewątpliwie, znaki i cuda nie mają charakteru zobowiązującego, lecz kto 
potrafi odczytać ukazane w nich wypełnienie się dziś starotestamentalnych proroctw, 
ten może radować się, że jest mieszkańcem eschatologicznego królestwa Bożego.

Jezus daje się rozpoznać Poprzednikowi, który zapowiada Jego przyjście. „Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” -  stwierdza Pan. 
„Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on” (Mt 11, 11). Jezus 
ma na myśli człowieka pod każdym względem ubogiego i potrzebującego, który 
wierzy w zbawienie w Jezusie Chrystusie. Taki człowiek może otworzyć serce i usta,
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ażeby przyłączyć się do pochwalnej pieśni Maryi: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje 
się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46 i n.).

Szanowni Bracia i Siostry w Chrystusie. Dar, jakim jest to spotkanie, przepełnia 
me serce głębokim wzruszeniem. Pragnąłem, aby nastąpiło ono właśnie w Adwencie. 
Jest ono nadzwyczajną okazją do tego, by wspólnie zwrócić oczy ku Panu i oczeki
wać Boga naszego odkupienia.

Jesteśmy u progu dwutysięcznego roku. „Jesteśmy poniekąd w okresie nowego 
Adwentu, w okresie oczekiwania” (Encyklika Redemptor hominis, 1). I dlatego uda
łem się, rzec można, do naszych sąsiadów, do obywateli tego miasta, z którymi łączy 
nas „szczególny związek i powinowactwo” (Dekret o ekumenizmie, n. 19). Przyby
łem tu, by wspólnie z wami, w modlitwie i w medytacji, obchodzić pamięć wspólnej 
nam tajemnicy wiary -  Adwentu, oraz jego głębokiego i różnorodnego bogactwa. 
Przybyłem, albowiem Duch Boży skierował nas w tych dniach, poprzez dialog eku
meniczny, ku poszukiwaniu pełnej jedności chrześcijan. Znamy trudną historię wspól
noty ewangelicko-luterańskiej w Rzymie, jej trudne początki oraz blaski i cienie jej 
rozwoju w tym mieście. Tym uporczywiej więc staje przed nami pytanie: „Czy wol
no nam nie zaufać -  przy całej słabości ludzkiej, przy wszystkich obciążeniach 
wiekowej przeszłości -  łasce naszego Pana, która się objawiła w ostatnim czasie 
poprzez tę mowę Ducha Świętego, którą usłyszeliśmy na Soborze? (Redemptor homi
nis, 6 ).

Czujemy się zatem -  pośród wszystkich podziałów wyraźnie i nadal istniejących 
w nauce i w życiu — głęboko zjednoczeni solidarnością wszystkich chrześcijan 
Adwentu. Gorąco pragniemy jedności i staramy się usilnie postępować drogą tej 
jedności, nie zrażając się trudnościami, jakie mogą na tej drodze stanąć (Redemptor 
hominis, 6 ). A wreszcie, w tę 500 rocznicę urodzin Marcina Lutra, zda się nam 
jawić, niby daleki brzask, adwent odbudowy naszej jedności i naszej wspólnoty. 
Jedność ta jest owocem dokonujących się każdego dnia w życiu chrześcijan odnowy, 
nawrócenia i pokuty w świetle odwiecznego Słowa Bożego. To także jest najlepszym 
przygotowaniem na przyjście Boga na nasz świat.

Idźmy za wielką postacią czasu adwentowego, idźmy śladem Jana Chrzciciela, za 
głosem wołającym na pustyni: „Prostujcie drogę Pańską” (J 1, 23). Słuchajmy zachę
ty do pojednania z Bogiem i pojednania wśród nas. Chrystus, nasz Pan, jest nie tylko 
ponad nami, lecz także wśród nas; On, Kyrios, jest Tym, który był, który jest i który 
będzie na wieki.

Już teraz życzę z całego serca wam i waszym rodzinom błogosławionych świąt 
Bożego Narodzenia.

925
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Na drodze ku jedności. 
Przemówienie do Światowej Rady Kościołów

-  12 czerwca 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 6, s. 1, 7-8.

Drodzy Bracia i Siostry,
„Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa” 

(Ef |  2).
1. Dziękuję za zaproszenie do odwiedzenia was tu, w Centrum Ekumenicznym, 

w czasie mojej pasterskiej wizyty u katolików Szwajcarii. Szczególną wymowę po
siada fakt, że na wspólną modlitwę i braterską rozmowę spotykamy się w tym okre
sie roku, w którym chrześcijanie na całym świecie obchodzą pamiątkę Zesłania 
Ducha Świętego. Jak mówi św. Ireneusz: „W dniu Pięćdziesiątnicy Duch zstąpił na 
uczniów, dając im władzę nad wszystkimi narodami, aby wprowadzili je do życia 
i otworzyli przed nimi Nowy Testament, a także po to, by ożywieni jednym duchem 
uczniowie sprawowali chwałę Bożą we wszystkich językach, podczas gdy Duch 
zgromadzał w jedno podzielone plemiona i składał Ojcu pierwociny ze wszystkich 
narodów” (Adv. Haer. III, 17, 2). Pięćdziesiątnica, dar Ducha, jest dla Kościoła 
wciąż żywym źródłem jedności i punktem wyjścia jego misji. Nasze spotkanie przy
pada w tym właśnie dniu.

Sam fakt mojej obecności wśród was, gdy jako Biskup Rzymu składam braterską 
wizytę Światowej Radzie Jedności. Od początku spełniania posługi Biskupa Rzymu 
podkreślałem, że zaangażowanie Kościoła katolickiego w ruch ekumeniczny jest 
nieodwracalne i że poszukiwanie jedności jest jednym z jego pierwszoplanowych 
zadań duszpasterskich (por. na przykład wezwanie do modlitwy w intencji VI Zgro
madzenia Ś.R.K., 24 lipca 1983 [,,L’Osservatore Romano”, 25 lipca 1983]). Nowy 
Kodeks Prawa Kanonicznego określa zresztą bardzo jasno spoczywający na biskupach 
katolickich obowiązek popierania, zgodnie z wolą Chrystusa, ruchu ekumenicznego 
(kan. 755, par. 1).

2. Oczywiście, gdy Kościół katolicki wkracza w poważną i najeżoną trudnościami 
pracę ekumeniczną, jest przekonany, że pomimo moralnego ubóstwa, które w ciągu 
historii znaczyło życie jego członków, a nawet osób nim kierujących, zachował -  
wierny tradycji apostolskiej i wierze Ojców -  widzialny ośrodek i gwarancję jedności 
w posłudze Biskupa Rzymu. Czyż święty Ignacy Antiocheński nie zwracał się już 
do Kościoła, „który zajmuje pierwsze miejsce w okolicy zamieszkałej przez Rzy
mian” jako do tego, który „przoduje w miłości”, w komunii? W rzeczy samej, Koś
ciół katolicki wierzy, że biskup kierujący życiem Kościoła lokalnego, użyźnionego 
krwią Piotra i Pawła, otrzymuje od Pana misję bycia świadkiem wiary wyznawanej 
przez tych dwóch wielkich mężów wspólnoty apostolskiej i dzięki łasce Ducha Świę
tego buduje jedność ludzi wierzących. Pozostawać w jedności z Biskupem Rzymu,
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znaczy potwierdzać w sposób widomy, że trwa się w komunii z tymi wszystkimi, 
którzy wyznają tę samą wiarę, którzy wyznawali ją  od Pięćdziesiątnicy i tymi, którzy 
będą ją  wyznawać „aż przyjdzie” dzień Pana. Takie jest nasze przekonanie jako kato
lików i wierność Chrystusowi nie pozwala nam z niego zrezygnować. Wiemy też, 
że dla większości z was -  których pamięć jest może naznaczona wspomnieniami do
znanych cierpień, o wybaczenie których błagał mój poprzednik Paweł VI -  stanowi 
to trudność. Trzeba jednak, abyśmy o tym szczerze i przyjaźnie dyskutowali z ową 
wiele obiecującą powagą, która ujawniła się już w pracy nad przygotowaniem doku
mentów: „Wiara i Ustrój” oraz „Chrzest, Eucharystia i Kapłaństwo”. Jeśli ruch eku
meniczny jest rzeczywiście ożywiany przez Ducha Świętego, ten moment nadejdzie.

3. Kościół katolicki i Kościoły należące do Światowej Rady Kościołów mają 
długą wspólną historię; wspólne są bolesne wspomnienia dramatycznych podziałów 
i obustronnych polemik, które zadały jedności głębokie rany. Jest to historia, w ciągu 
której zawsze istniały elementy i dobra wspólne, które wzięte razem tworzą Kościół 
i go ożywiają (zob. Unitatis redintegratio, 3). Historia ta staje się teraz odkrywaniem 
na nowo istniejącej między nami komunii, komunii niepełnej, ale rzeczywistej; 
wszystkie elementy, które się składają lub które powinny się składać na tę jedność, 
umieszcza się obecnie w ich prawdziwych perspektywach, ze wszystkimi następstwa
mi tego nowego sposobu widzenia dla naszej współpracy i naszego wspólnego świa
dectwa.

4. Najpierw uświadomiliśmy sobie wspólny chrzest i jego znaczenie. Oświadcze
nie Zgromadzeń w New Delhi czy Evanston wyrażają w tej kwestii to samo przeko
nanie, co Dekret Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie: „Poprzez sakrament 
chrztu, ilekroć się go udziela należycie, stosownie do Pańskiego ustanowienia, 
i przyjmuje w odpowiednim usposobieniu duszy, człowiek zostaje prawdziwie wcielo
ny w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego [...]. Wobec tego chrzest stanowi 
sakramentalny węzeł jedności trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi” 
(Unitatis redintegratio, 22). Oczywiście „chrzest sam przez się jest jedynie pierw
szym zaczątkiem, jako że całkowicie zmierza do osiągnięcia pełni życia w Chrystu
sie” (tamże). Jednakże my wszyscy, którzy otrzymaliśmy prawdziwy chrzest, jesteś
my ogarnięci tą samą i niepodzielną miłością Ojca, ożywieni przez tego samego 
i niepodzielnego Ducha Bożego i włączeni w jednorodzonego Syna. Jeśli jesteśmy 
między sobą podzieleni, to i tak ogarniają nas jednym uściskiem -  jak to określił 
święty Ireneusz -  „dwie ręce Ojca” (Syn i Duch). To właśnie każe nam na nowo 
zacieśniać więzy wzajemnej komunii. Chodzi o to, abyśmy się zgodzili być tym, 
czym jesteśmy dla Boga ze względu na „jeden chrzest”, dlatego, że „jeden jest Bóg 
i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich” (Ef 4, 6 ). Jeśli jeszcze jesteśmy podzieleni, to tym niemniej wszyscy 
jesteśmy zanurzeni w tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, które obala wieżę Babel. 
Nasze podziały zatem pozostają w sprzeczności z istniejącą już jednością i właśnie 
ze względu na nią są tym bardziej gorszące.

5. Razem nauczyliśmy się jednoczyć w szacunku dla Słowa Bożego. Dzięki odno
wie studiów biblijnych, nad którą pracowali ramię przy ramieniu egzegeci wszystkich 
wyznań chrześcijańskich, niektóre stare, dzielące nas od wieków polemiki, okazały
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się bezprzedmiotowe. Jakże tu nie wspomnieć kardynała Bea, który poświęcił służbie 
jedności dziesięć lat długiego życia wypełnionego całkowicie badaniem i nauczaniem 
Pisma Świętego? Gdy Sobór Watykański II stwierdza, że „trzeba, aby całe nauczanie 
kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem Świę
tym” (Dei verbumy 21), to wyraża on nasze wspólne przekonanie. Coraz bardziej 
także zaczynamy pojmować Słowo Boże w jego odniesieniu do życia i świadectwa 
wspólnoty kościelnej, ożywionej tym Duchem, o którym Jezus mówił: „On was 
wszystkiego nauczy”, „doprowadzi was do całej prawdy” (J 14, 26; 16, 13). Nawet 
jeśli nie jesteśmy jeszcze całkowicie zgodni co do interpretacji niektórych ważnych 
punktów Słowa Bożego, to trudno nie podkreślić pozytywnego znaczenia tej wzras
tającej zgodności.

932 6 . Jest inny jeszcze aspekt tajemnicy chrześcijaństwa, który łączy nas obecnie
bardziej, aniżeli miało to miejsce w przeszłości. Wspólnie nauczyliśmy się lepiej 
rozumieć całość roli Ducha Świętego. A to nowe odkrycie, które wycisnęło swój ślad 
na odnowie liturgii katolickiej -  sprawiło, że staliśmy się bardziej wrażliwi na nowe 
wymiary naszego życia kościelnego. Duch jest źródłem wolności, która pozwala nam 
odnawiać bez naruszania wierności to, co dziedziczymy po poprzednich pokoleniach. 
Umie On wynajdywać nowe drogi, gdy chodzi o to, by razem postępować ku jednoś
ci, która oparta jest na prawdzie, a jednocześnie szanuje bogatą różnorodność praw
dziwie chrześcijańskich wartości, które mają swe źródło we wspólnym dziedzictwie
(por. Unitatis redintegratio, 4).

933 7 . Dzięki owemu nowemu uwrażliwieniu na obecność Ducha, nasza modlitwa
zyskała szczególną cechę. Jest ona bardziej otwarta na działanie łaski; odrywamy się 
w niej od własnych problemów, aby zwrócić spojrzenie na to, czego dokonał Bóg 
i na wspaniałe dzieła Jego łaski. Takie spojrzenie pozwala nam lepiej sobie uświado
mić zamiar Boga w stosunku do swego ludu, zachowując pewność co do prymatu 
inicjatywy Bożej. Nie poprzestajemy już teraz na wspólnym błaganiu i wstawien
nictwie, lecz bardziej jesteśmy skłonni błogosławić Boga za dzieło Jego łaski.

Modlitwa jest jednym z głównych przedmiotów naszej troski. Mimo że nie może
my jeszcze razem sprawować Eucharystii Pańskiej i przystępować do Komunii przy 
jednym stole, coraz bardziej zależy nam na tym, aby modlitwa stawała się ośrodkiem 
naszych spotkań, nawet wówczas, gdy są to proste zebrania robocze. I z tego punktu 
widzenia jest rzeczą znamienną, że Zgromadzenie w Vancouver, które miało miejsce 
zeszłego lata, odbywało się pod znakiem tej właśnie rzeczywistości wspólnej modli
twy, odprawianej codziennie z godnością i żarliwością, i że symbolem tego tak 
ważnego spotkania ekumenicznego stał się Namiot Modlitwy. A dziś, czyż znów nie 
spotykamy się na modlitwie? Ten wspólny postęp w wiernym wypełnianiu wskazania 
Apostoła: „nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie”(l Tes 5, 17-18) 
jest niewątpliwym znakiem obecności Ducha Pańskiego w naszych poszukiwaniach. 
Ta obecność wskazuje, że jesteśmy na właściwej drodze.

934 8 . Gdy w ten sposób postępujemy wspólnie naprzód, gdy zbliżamy się do siebie
w doświadczeniu modlitwy, możliwe staje się wytworzenie owej rzeczywistej „soli
darności braterskiej” ze Światową Radą Kościołów i należącymi doń Kościołami,
o której mówił Papież Paweł VI (Orędzie do Zgromadzenia w Nairobi, 1975). W ten
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sposób rozwinęła się wieloraka współpraca. Przede wszystkim w dziedzinie poważ
nych i wytrwałych badań teologicznych, prowadzonych w ramach Komisji „Wiara 
i Ustrój”. Jest to praca ekumeniczna o podstawowym znaczeniu, ponieważ jedność 
w wyznawaniu wiary warunkuje osiągnięcie celu wszystkich wspólnych wysiłków, 
ale z drugiej strony i one same są ważnym środkiem osiągnięcia postępu na drodze 
dążenia do tej właśnie jedności w wierze.

9. W rzeczy samej wspólna służba ludzkości w imię Ewangelii jest koniecznym 
sposobem czynienia prawdy i zbliżania się w ten sposób do światła (por. J 3, 21). 
To nie przypadek, że Deklaracje Zgromadzenia Uppsalskiego o służbie stworzeniu 
i stwierdzenia Konstytucji duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II o Kościele 
w świecie współczesnym pokrywają się w wielu punktach. Poszukiwania Światowej 
Rady Kościołów dotyczące sprawiedliwości i pokoju, jej zaangażowanie w służbie 
ludziom biednym i nieszczęśliwym, jej nieustanne wysiłki na rzecz obrony wolności 
i praw ludzkich zbiegają się ze stałą troską wspólnot katolickich.

10. W rzeczy samej obrona człowieka, jego godności, jego wolności, jego praw, 
pełnego sensu jego życia, jest bardzo istotną troską Kościoła katolickiego, który stara 
się -  wszędzie, gdzie tylko może -  przyczyniać się do tworzenia warunków koniecz
nych dla rozwoju człowieka w pełnej prawdzie jego istnienia jako bytu stworzonego 
i odkupionego przez Boga, w przekonaniu, że „ten człowiek jest pierwszą drogą, po 
której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa"(Redemptor 
hominis, 14). Występując na rzecz człowieka, niezależnie od ustroju politycznego 
danego kraju, chce on jednocześnie zaznaczyć istnienie rozdziału między Kościołem 
a Państwem i ich wzajemną autonomię. Kościół szanuje szlachetne i trudne zadanie 
tych, którzy przyjęli na siebie ciężar troski o wspólne dobro, utrzymuje z nimi dia
log, a nawet uzgodnione przez obie strony stałe stosunki, mające na celu przyczy
nianie się do postępu pokoju i sprawiedliwości, uważając przy tym, że nie należy do 
niego ingerowanie w przyjmowane przez ludzi sposoby rządzenia w zakresie spraw 
doczesnych, ani też zalecanie używania przemocy dla osiągnięcia ich zmiany. Zachę
ca on jednak swych świeckich członków do czynnego udziału w rządzeniu i do 
wpływania na jego orientację zgodnie z zasadami Ewangelii oraz zastrzega sobie 
prawo swobody osądzania, z punktu widzenia etycznego, warunków życia, które bądź 
sprzyjają rozwojowi osób i społeczności, bądź -  przeciwnie -  poważnie zagrażają 
prawom jednostek, swobodom obywatelskim i wolności religijnej (por. Gaudium et 
spes, 42, 75).

Co się odnosi do tego ostatniego punktu, Kościół katolicki chciałby, aby inne 
Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie razem z nim zabrały głos w sprawie zapewnie
nia rzeczywistej wolności sumienia i wyznania obywateli oraz wolności Kościołów 
w zakresie formowania duchownych i dysponowania środkami potrzebnymi do roz
woju wiary swoich wyznawców. Obecnie wielu ludzi dobrej woli oraz instytucji 
międzynarodowych rozumie znaczenie tego podstawowego prawa; jednakże, wobec 
powagi sytuacji, wydaje mi się konieczne, aby wszyscy chrześcijanie i wszystkie 
wspólnoty chrześcijańskie -  gdy tylko mają swobodę wypowiadania się -  złożyły 
wspólne świadectwo w sprawie, która dla nich jest kwestią życiową.
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937 1 1. Powinniśmy zresztą coraz bardziej łączyć swe wysiłki wszędzie tam, gdzie
człowiekowi przytłoczonemu swym środowiskiem jest bardzo trudno żyć na miarę 
godności jego powołania, w płaszczyźnie społecznej, etycznej i religijnej. Tak wiele 
wartości ludzkich uległo osłabieniu w życiu poszczególnych ludzi i rodzin: równość 
we wzajemnych stosunkach, autentyczność miłości, braterskie i wielkoduszne otwar
cie na innych ludzi. Mimo naszych podziałów i naszych różnych nieraz metod działa
nia, często spotykamy się na płaszczyźnie myśli i działań społecznych, dajemy świa
dectwo tej samej wizji opartej na tym samym odczytaniu Ewangelii. Zdarzają się, 
rzecz jasna, rozbieżności w sferze środków. Nasze stanowiska w kwestiach etycznych 
też nie zawsze są identyczne. Ale to, co już nas łączy, pozwala mieć nadzieję, że 
kiedyś dojdziemy do zbieżności w tej podstawowej dziedzinie.

Tak, wola „naśladowania Chrystusa” w Jego miłości dla potrzebujących prowadzi 
do wspólnego działania. Nawet najbardziej ograniczone w czasie zjednoczenie się 
w służbie ewangelicznej pozwala nam przez chwilę dostrzegać to, czym mogłoby być 
i czym będzie, nasze całkowite i doskonałe zjednoczenie: w wierze, w miłości, 
w Eucharystii. Nie jest to więc spotkanie czysto przypadkowe, spowodowane jedynie 
litością wobec nieszczęścia czy będące reakcją na niesprawiedliwość. Takie spotkanie 
jest częścią naszej wspólnej drogi ku jedności.

938 12. Łączy nas także niepokój o przyszłe losy ludzkości. Nasza wiara w Chrystusa
sprawia, że jednoczymy się w nadziei, którą przeciwstawiamy destrukcyjnym siłom, 
które osaczają ludzkość, niszczą jej podwaliny duchowe, prowadzą ją  na skraj prze
paści. Boże dzieło stworzenia i odkupienia nie może zostać pochłonięte przez to 
wszystko, co grzech roznieca w ludzkim sercu, ani też nie może być ostatecznie 
zaprzepaszczone. Ale to ukazuje nam wyraźnie naszą własną odpowiedzialność jako 
chrześcijan za przyszłość człowieka, a także konieczność uświadomienia sobie wagi 
naszych podziałów. Ponieważ rzucają one cień na nasze świadectwo w świecie, który 
szybkimi krokami zmierza ku samounicestwieniu, i stanowią przeszkodę w głoszeniu 
Dobrej Nowiny zbawienia w Jezusie Chrystusie.

939 13. Nasze jednoczenie się w działaniu opiera się w istocie na wspólnej trosce
o ewangelizację. Nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności, że Pan, Panie Doktorze 
Potter, został zaproszony, aby przemawiać do biskupów zgromadzonych w 1974 roku 
w Rzymie na Synodzie, którego głęboka refleksja na temat ewangelizacji w świecie 
współczesnym zawarta jest w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi. Wyłożył 
Pan wobec Synodu biskupów, jak Światowa Rada Kościołów pojmuje swe zadania 
misyjne. Już wówczas okazało się, że zasadnicze i naglące pytania dotyczące ewan
gelizacji oraz jej metod, dialogu z innymi religiami, relacji Ewangelii i kultury stoją 
przed wszystkimi chrześcijanami, zachęcając ich do odnowionej wierności swemu 
posłannictwu.

Nasze spotkania i wymiana poglądów na ten temat wykazały, że „nie ma prawdzi
wej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic, Królestwa i tajem
nicy Jezusa Nazaretańskiego, Syna Bożego” (Evangelii nuntiandi, 22). Ale przyznaje
my także, „że jest rzeczą niedopuszczalną, aby w ewangelizacji można było lub 
należało lekceważyć najwyższą wagę [...] owych problemów tak dziś nabrzmiałych, 
które dotyczą sprawiedliwości, wyzwolenia, postępu i pokoju na świecie. Bo gdyby
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się tak działo, to zapomni się także naukę Ewangelii o miłości względem bliźniego, 
cierpiącego i potrzebującego” (tamże, 31).

14. W Kościele katolickim obowiązek kierowania pracą ewangelizacyjną i koordy- 940 
nowania wszystkich jej aspektów spoczywa na biskupach; oni mają być pomocą
w zachowaniu jej autentycznej inspiracji, w poszanowaniu podstawowej swobody 
przyjęcia wiary, tak aby praca ewangelizacyjna nie została zdegradowana do poziomu 
prozelityzmu albo też nie zmieniła się w służenie chwilowym ideologiom. Harmonij
ny rozwój współpracy z Kościołem katolickim wymaga, aby brano pod uwagę to 
przekonanie odnoszące się do misji biskupa; przekonanie, które zresztą podziela 
wiele Kościołów należących do Światowej Rady.

15. Mija dokładnie piętnaście lat od chwili, gdy mój poprzednik Papież Paweł VI 941 
złożył wam wizytę i wyraził radość z powodu rozwoju stosunków między Światową 
Radą Kościołów a Kościołem katolickim. Zależy mi na tym, aby także wobec was 
wyrazić tu moje pragnienie -  któremu wielekroć dawałem wyraz -  by nasza współ
praca wzrastała i nasilała się tam wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Mieszana 
Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów ma do spełnienia 
ważną misję. Musi ona wykazać inwencję i znaleźć takie drogi, które pozwolą nam
jak najszybciej „zjednoczyć się w poczuciu wielkiej misji okazywania światu Chrys
tusa” (Redemptor hominis, 11). Czyniąc razem Jego prawdę, ukażemy Jego światło.
Ta praca zmierzająca do dania wspólnego świadectwa jest pierwszym z zadań stoją
cych przed Mieszaną Grupą Roboczą. Będzie to wymagało nowego wysiłku w zakre
sie formacji ekumenicznej i pogłębiania zagadnień doktrynalnych. Nasze świadectwo 
bowiem będzie prawdziwe i w pełni wspólne dopiero wtedy, gdy dojdziemy do 
jedności w wyznawaniu wiary apostolskiej.

16. Dzisiaj, wobec Boga i Chrystusa Jezusa, silni mocą Ducha Świętego, możemy 942 
złożyć dziękczynienie za postępy, które wspólnie poczyniliśmy na drodze ku jednoś
ci. Nie pozwalają nam one się cofać. Dziękując wam za wszystko, co od swego 
powstania uczyniła ze swej strony Światowa Rada, aby pomóc nam wspólnie wzras
tać, przypomnę jedynie zdecydowaną wolę Kościoła katolickiego, który chce uczynić 
wszystko, co tylko możliwe, aby kiedyś zajaśniało światło odzyskanej koinonia.
A jakże byśmy mogli to osiągnąć, gdybyśmy nadal nie starali się wzrastać we wza
jemnym szacunku, we wzajemnym zaufaniu, we wspólnym poszukiwaniu jedynej 
prawdy? Droga jest długa. Trzeba się liczyć z kolejnością pokonywania jej etapów.
Ale duch nasz ożywiony jest wiarą.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, chciałbym, tak jak mój czcigodny poprzed
nik Paweł VI na początku II sesji Yaticanum U (29 września 1963), w momencie, 
gdy właśnie podejmował ważki problem jedności, stanąć wśród was jako pokorny 
czciciel i sługa Chrystusa, Chrystusa w majestacie, jak jest On przedstawiany w na
szych wspaniałych kościołach na Wschodzie i na Zachodzie! To On w chwale, którą 
dzieli z Ojcem, pochyla się teraz nad tym zgromadzeniem wiernych i błogosławi mu.
My, którym powierzono tyle kościelnych obowiązków, zwracamy się do Niego i do 
Jego Ojca, błagając o światło i moc Ducha Świętego, abyśmy lepiej umieli dawać 
świadectwo i służyć zbawieniu ludzi. Trochę tak jak Apostołowie i pierwsi uczniowie 
zgromadzeni w pierwszym Wieczerniku z Maryją, matką Jezusa. To Chrystus Odku-
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piciel jest naszą zasadą, naszą drogą i naszym przewodnikiem, naszą nadzieją i na
szym celem. Niech On sprawi, aby Jego Kościół na ziemi w swej tajemnicy i w swej 
widzialnej jedności, stawał się coraz bardziej epifanią Miłości, która jednoczy Ojca, 
Syna i Ducha Świętego!

Nasze rozważania koncentrują się na przyjęciu Ducha Świętego. 
Przemówienie w Ośrodku Ekumenicznym patriarchatu prawosławnego

w Chambesy (Szwajcaria) -  12 czerwca 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 8, s. 13.

Eminencjo, Drodzy Bracia w Chrystusie!
Każde spotkanie się braci w imię Pana Jezusa jest źródłem radości. Wasze brater

skie przyjęcie powiększa moją radość z tego, że jestem wśród was. Dziękuję wam 
za nie z całego serca.

W dniach, które następują po święcie Zesłania Ducha Świętego, obchodzonym 
w tym roku w tę samą niedzielę zarówno przez katolików, jak i prawosławnych, 
nasze rozważanie koncentruje się na przyjściu Ducha Świętego i na nadzwyczajnych 
dziełach, których dokonuje On pośród ludzi. Tak właśnie jawi się nam pierwsza 
chrześcijańska wspólnota napełniona Duchem Świętym: „Trwali oni w nauce Aposto
łów i we Wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Apostołowie 
i pierwsi uczniowie czekali na przyjście Ducha Świętego: „Wszyscy oni trwali jedno
myślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” 
(Dz 1, 14). Dlatego właśnie w oczekiwaniu na pełną komunię naszych Kościołów, 
nie przestajemy z nadzieją oglądać owego daru, wzywając Tego, który tworzy jed
ność: „Pocieszyciela, Ducha prawdy, wszechobecnego i napełniającego wszystko”.

Ten Prawosławny Ośrodek Patriarchatu Ekumenicznego, poprzez swą wieloraką 
działalność, spełnia braterską posługę na rzecz wszystkich Kościołów prawosławnych 
i ułatwia wzajemne poznanie się Wschodu i Zachodu. To poznanie wymaga jeszcze 
pogłębienia i oczyszczenia z wszelkich przesądów czy błędnych przekonań, tak by 
prawda uczyniła nas wolnymi. Dlatego właśnie, w celu przygotowania nowych poko
leń, ukształtowanych w dialogu i poprzez dialog, są tutaj regularnie podejmowane 
rozmowy. Życzę, by Pan im błogosławił i by przynosiły owoce.

Za waszym pośrednictwem pozdrawiam wszystkie Kościoły prawosławne, które 
tutaj mają swój Sekretariat, przygotowujący „wielki i święty Sobór”. W okresie 
przygotowań, podobnie jak w okresie realizacji i wprowadzania w życie uchwalonych 
zasad, doświadczenie soborowe jest niezwykle płodne dla życia Kościoła i jego misji. 
Głęboko łącząc się z wami, życzę, aby przygotowania do Soboru odbywały się w jak
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najlepszych warunkach, by ubogacił on wasze doświadczenia i mógł odpowiedzieć 
na potrzeby Kościołów prawosławnych w różnych sytuacjach, w jakich Kościoły te 
żyją i poprzez głoszenie niezmiennego Słowa Bożego dają świadectwo Chrystusowi, 
który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia wszystkich ludzi.

Sobór Watykański II wniósł decydujący wkład w poszukiwanie pełnej jedności 944 
chrześcijan, ponieważ odnowa Kościołów jest ściśle związana z wielką sprawą jedno
ści. Pamiętam aulę soborową. Już sama obecność obserwatorów -  delegatów innych 
Kościołów, także Kościołów prawosławnych, była wyrazem głębokiego i wspólnego 
pragnienia odnalezienia pełnej jedności. Było to źródłem prawdziwej radości, a nie
kiedy nawet entuzjazmu. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięcza 
refleksja Ojców soborowych obecności obserwatorów-delegatów.

Modlę się o pomyślność Kościołów prawosławnych, bogatych w tradycje teolo
giczne, duchowe i kanoniczne, które wywodzą się ze wspólnego dziedzictwa pierwot
nego Kościoła; ożywiała je w każdym czasie nieprzerwana obecność świętych męż
czyzn i kobiet, którzy oddawali swe życie na służbę Panu naszemu Jezusowi Chrys
tusowi.

Dopóki nasze Kościoły z uwagą słuchają tego, co dzisiaj mówi im Duch Święty, 
nasze dziękczynne modlitwy wznoszą się ku Panu, który pozwala nam zmierzać do 
pełnej jedności. Nasze Kościoły angażują się obecnie w dialog, który wyrażają za
równo badania teologiczne, jak coraz intensywniejsze braterskie stosunki, wzajemna 
uwaga i duch solidarności, które nie przestają wzrastać z powodu istniejącej między 
nami prawie całkowitej jedności wiary. To zaangażowanie oraz podjęte już kroki 
pozwalają nam żywić nadzieję, że trudności, na które jeszcze natrafiamy, będą stop
niowo pokonywane i że niedługo nadejdzie błogosławiony dzień, w którym podzielimy 
się tym samym Chlebem Eucharystycznym i będziemy pić z tego samego kielicha.

Raz jeszcze dziękuję wam za tak serdeczne przyjęcie, i z tego miejsca pragnę
*

skierować gorące pozdrowienie dla mojego umiłowanego Brata, Jego Świątobliwości 
Patriarchy Dimitriosa I; zachowuję w sercu cenne wspomnienie naszego spotkania 
i mam nadzieję, że Pan pozwoli je nam powtórzyć.

Proszę Boga o błogosławieństwo dla was wszystkich, którzy w tutejszym Ośrodku 
służycie Kościołom prawosławnym.

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym 
niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13, 13).
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Wszyscy jesteśmy powołani do wspólnego dawania świadectwa Ewangelii 
Spotkanie z Zespołem Roboczym Kościołów Chrześcijańskich

w Kehrsatz (Szwajcaria) -  14 czerwca 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 8, s. 13.

Szanowny Panie Przewodniczący,
Ekscelencjo,
Bracia i Siostry w Chrystusie!

945 |;| „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem
na tym samym miejscu” (Dz 2, 1). Ten właśnie obraz mam przed oczyma, kiedy 
spotykam się dzisiejszego rana z wami, by dzielić wasze troski i nadzieje i by w mo
cy Ducha Świętego złączyć się z wami w modlitwie. Dziękuję wam, przedstawicie
lom Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w tym kraju, za dar, jakim jest to spotka
nie: szczególnie dziękuję członkom tej wspólnoty, którzy żywym słowem lub swymi 
pismami przyczynili się do owocnej wymiany opinii i postulatów.

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich 
w Chrystusie” (Ef 1, 3). Tak rozpoczyna autor Listu do Efezjan swą pochwałę Boże
go planu zbawienia. Bogu w Trójcy Świętej „chwała w Kościele i w Chrystusie 
Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen”.

946 2. Słusznie podkreślił Pan, Panie Przewodniczący, w zgodzie ze wszystkimi tu
obecnymi, znaczenie naszego dialogu o naturze i posłannictwie Kościoła. Rozważamy 
ciągle na nowo wielką tajemnicę Kościoła i modlimy się nieustannie, by Bóg ze
chciał zgromadzić nas razem w widzialnej postaci jednego, świętego, katolickiego 
i apostolskiego Kościoła. Pan, drogi pastorze Kuster, wskazał dobitnie w swoim 
wystąpieniu na rosnące wyzwanie dla wszystkich chrześcijan, zawierające się w fak
cie, że znacznej części naszego społeczeństwa, poprzez utratę wiary i wartości moral
nych, grozi zagubienie się w immanentyzmie i bezradności. Stoimy bowiem przed 
wielką, historyczną odpowiedzialnością, w obliczu której żadna wspólnota chrześci
jańska nie może pozostać na uboczu, lecz jest w najwyższym stopniu powołana do 
wspólnego dawania świadectwa Ewangelii we wszystkich dziedzinach życia. Jako 
uczniowie jednego Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy zobowiązani, na podstawie Pisma 
Świętego i poprzez najstarsze wyznania wiary, nasze wspólne dziedzictwo, aby pójść 
za tym wołaniem zgodnie z naszym sumieniem, jeśli nie chcemy wziąć na siebie 
jeszcze większej winy.

Szanowna pani Stucky-Schaller, wyrażone przez panią pragnienie zobowiązuje 
również nas. Wystarczy przejrzeć tylko Pismo Święte, by dostrzec, jak ważna jest 
misja kobiety w zbawczym dziele Boga. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testa
mencie Bóg czynił kobiety narzędziami swego planu zbawienia. Potrzebował ich 
zawsze, tak jak potrzebuje ich dziś i będzie potrzebował jutro. Dlatego musimy sobie
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poważnie zadać pytanie, czy dzisiaj kobieta zajmuje już w Kościele i społeczeństwie 
przeznaczoną jej przez Stwórcę i Zbawiciela pozycję i czy jej godność i prawa są 
należycie uznawane. Jak wiadomo, sprawy te znajdują się wśród tematów codzien
nych rozmów między naszymi Kościołami; mamy też nadzieję, że doprowadzą one 
do wyjaśnienia tej kwestii i do określenia wspólnego stanowiska.

Jest jeszcze wiele myśli, odpowiedzi i pytań, które chętnie wypowiedziałbym 
podczas tego spotkania. Myślę o wspólnej deklaracji Kościoła katolickiego i Związku 
Gmin Baptystów, mam też przed oczyma „Oświadczenie” i postulaty Armii Zbawie
nia. Ufam, że duch i problematyka tych naszych spotkań znajdą swą kontynuację 
również w innych, nie mniej obiecujących formach. Moi współpracownicy w Rzymie 
zawsze są w tych sprawach do dyspozycji.

3. Wspólnota ekumeniczna, która z biegiem lat rozwinęła się w Szwajcarii, zaczę- 947 
ła wydawać owoce. Już od roku 1971 Bóg dał jej zespołowi roboczemu łaskę zajmo
wania się w duchu wzorowego braterstwa i gotowości do pojednania problemami
i dylematami stanowiącymi przedmiot troski chrześcijan w tym kraju. Usiłują oni 
poznać pełną prawdę w szczerości, w pokornym słuchaniu Słowa Bożego, w wiernoś
ci apostolskim przekazom i w duchu prawdziwej solidarności. Z wdzięcznością musi
my przyznać, że za sprawą Bożej Opatrzności nasze podzielone wspólnoty są równo
cześnie zdolne i gotowe do obalenia trwających setki lat uprzedzeń i do uwolnienia 
się z przesądów w przedstawianiu -  często w sposób niesprawiedliwy lub wręcz 
polemiczny -  innych wyznań. Poza tym żąda tego od nas Duch Boży, byśmy na 
powrót w pełnej wspólnocie dawali świadectwo w prawdzie i miłości.

4. Czyż to nie Duch Święty wpływa na taką różnorodność darów i posługiwania, 948 
a przy tym tak łączy wiernych w Chrystusie, że stanowi zasadę życia i jedności 
Kościoła (por. Dekret o ekumenizmie, 2, 2)1 We wszystkich naszych staraniach, 
zmierzających do lepszego wzajemnego zrozumienia w prawdzie, powracamy do 
tajemnicy Ducha Świętego. Jak mówi Pismo, działa On nie tylko jako ciągle nowa
i aktualna „Moc Boża” , ale także ujawnił się w Jezusie Chrystusie, który służąc 
swemu Kościołowi stał się człowiekiem i został uwielbiony. Tę tajemnicę wiary 
należy wciąż na nowo z pokorą rozważać i czcić w modlitwie.

Trzeba wreszcie dodać, że nikt nie może prawdziwie miłować, jeśli nie otrzymał 
od Boga ducha siły i miłości. Tylko moc Bożej miłości może zburzyć bariery po
wstające przez wieki i po części nadal istniejące; może ona przemieniać spory wśród 
uczniów Chrystusa w szlachetne duchowe współzawodnictwo i uczynić z nas wszyst
kich wysłanników Jego miłości, „aby świat uwierzył” (J 17, 21).

5. Zachęcam was do kontynuowania i rozwijania w prawdzie i miłości dialogu 949 
teologicznego. Zachęcam was do umacniania starań o wspólne wysiłki duszpasterskie
tam, gdzie jest to możliwe, zwłaszcza wśród małżeństw mieszanych wyznaniowo 
i cudzoziemców w tym kraju. Wzywam was do ścisłej współpracy w kwestiach 
społeczno-politycznych i w upragnionym przez cały świat urzeczywistnieniu praw 
człowieka oraz w zaangażowaniu na rzecz pokoju. Duch Boży dał nam możliwość 
spełniania uczynków chrześcijańskiej miłości i wypełniania w ten sposób Prawa (por.
Rz 13, 10). „Niech trwa braterska miłość” (Hbr 13, 1).
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i

Nie zniechęcajmy się, gdy ogarnia nas niepokój, gdy myślimy o tym, co już 
osiągnęliśmy i o tym, co pragniemy osiągnąć, gdy pragnienie musimy godzić z cierp
liwością; niepokój, który często jest wynikiem „życia prawdziwie w miłości” (por. 
Ef 4, 15).

Przede wszystkim czyńmy to, co najważniejsze: módlmy się nieustannie (por. Łk 
18, 1). Chciałbym teraz zaprosić was do wspólnej modlitwy, z której wszystko po
winno brać swój początek, i na której wszystko powinno się kończyć dla większej 
chwały Bożej i dla zbawienia świata.

Oczyszczenie pamięci.
Spotkanie z Radą Federalną Kościołów Ewangelickich 

w Kehrsatz (Szwajcaria) -  14 czerwca 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 8, s. 16.

Panie Przewodniczący,
Bracia i Siostry w Chrystusie,
1. Modliliśmy się razem. Ta wspólna modlitwa była dla mnie wielką łaską, którą 

mogłem dzielić z wami. Kiedy razem odmawiamy „Ojcze nasz”, zgromadzeni jesteś
my w imię Pana, ponieważ to Duch Boży, który pozwala nam mówić „Ojcze”, wkła
da w nas uczucia Syna (por. Rz 8 , 15); zatem Duch Boży pozwala nam również 
mówić „bracia” i „siostry”. Jestem szczęśliwy, że mogłem do was przybyć. Dziękuję 
wam za zaproszenie. Panie Przewodniczący, nie zapomniałem szlachetnych słów, 
jakie skierował Pan do mnie przed trzema laty, kiedy z wiadomych powodów musia
łem zrezygnować z podróży do was. Doceniam wzniosłość uczuć Pana, jego szcze
rość, wiarę i ufność. Wyraził je Pan teraz ponownie, za co z całego serca dziękuję.

Jestem u was z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Niech wspomaga 
mnie łaska Pana, abym w duchowej jedności ze wszystkimi chrześcijanami tego kraju 
mógł sprostać temu zamysłowi! Podstawowa jedność, dana nam przez Ducha Bożego 
na chrzcie, przez swą naturę zmierza ku „jednemu i widzialnemu Kościołowi Boże
mu, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, aby 
ten świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą” 
(Unitatis redintegratio, n. 1). Z wdzięcznością dostrzegamy to wszystko, czego doko
nał Pan w mocy Ducha -  poprzez braterski dialog i współpracę ekumeniczną -  na 
świecie, a zwłaszcza w waszym kraju, by nas uzdolnić do wspólnego świadczenia
o pojednaniu, które zostało nam dane przez Jezusa Chrystusa.

2. W tym roku przywołujemy w duchu wspomnienie gorliwości, jaka ożywiała 
dwie ważne w historii Szwajcarii indywidualności religijne: Ulricha Zwingliego,
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którego pięćsetlecie urodzin obchodzicie teraz organizując różne obchody poświęcone 
jego osobie i jego dziełu, oraz Jana Kalwina, który urodził się przed 475 laty.

Historyczny wpływ ich świadectwa dostrzegamy nie tylko w sferze teologii 
i struktur kościelnych, ale także w dziedzinie życia kulturalnego, społecznego i poli
tycznego. Dziedzictwo myśli i wyborów etycznych właściwych każdemu z tych 
mężów jest nadal obecne, silne i żywotne w różnych odłamach chrześcijaństwa. 
Z jednej strony nie możemy zapominać, że dzieło ich reformy pozostaje dla nas 
nieustannym wyzwaniem i sprawia, że podziały kościelne pomiędzy nami są wciąż 
aktualne; z drugiej jednak, nikt nie może zaprzeczyć, że elementy teologii i ducho
wości każdego z nich utrzymują między nami głębokie więzy. Fakt, że odmiennie 
oceniamy złożone wydarzenia ówczesnej historii, a także utrzymujące się różnice 
w zasadniczych kwestiach naszej wiary, nie powinny dzielić nas na zawsze. Zwła
szcza pamięć o minionych wydarzeniach nie powinna ograniczać swobody naszych 
obecnych wysiłków, które mają na celu naprawienie szkód wyrządzonych przez owe 
wydarzenia. Oczyszczenie pamięci jest zasadniczym elementem ekumenicznego postę
pu. Niesie ono szczere uznanie obustronnych win i błędów w sposobie reagowania 
jednych wobec drugich, którym wszak towarzyszyło u wszystkich dążenie do tego, 
by Kościół stawał się bardziej wierny woli swego Pana. Nadejdzie może dzień, jak 
ufam jest on już bliski, kiedy katolicy i członkowie Kościoła Reformowanego Szwaj
carii będą mogli razem napisać historię tej burzliwej i złożonej epoki z obiektywiz
mem, który jest możliwy dzięki głębokiej braterskiej miłości. Takie osiągnięcie 
pozwoli bez zastrzeżeń powierzyć przeszłość Bożemu Miłosierdziu i w duchu pełnej 
wolności zwrócić się ku przyszłości, aby uczynić ją  bardziej zgodną z Jego wolą 
(por. Flp 3, 13), według której jeden duch i jedno serce winny ożywiać wszystkich 
wierzących (por. Dz 4, 32), łącząc ich w modlitwie pochwalnej i głoszeniu chwały 
Jego łaski (por. Ef 1, 6 ).

3. Chodzi wszak o to, by każdy chrześcijanin głęboko i nieustannie przeżywał 
nawrócenie serca i by każda wspólnota starała się odnawiać siebie w coraz głębszej 
wierności. Jestem przekonany, że to właśnie są nieodzowne fundamenty każdego 
zaangażowania ekumenicznego, zarówno indywidualnego, jak i wspólnotowego (por. 
Unitatis redintegratio, n. 6 ). Jednakże wszystkie nasze ludzkie wysiłki, niejednokrot
nie nazbyt ludzkie, winny być nieustannie pobudzane, ukierunkowywane, prowadzone 
i oczyszczane w modlitwie przyczynnej, poprzez którą okazujemy głębokie w nas 
przekonanie, że tylko Bóg daje wzrost (por. 1 Kor 3, 6 ). Bardzo słusznie powiedział 
Pan: modląc się jedni za drugich, otwieramy się na Ducha, który pragnie nas pojed
nać, dokonuje się w nas przemiana naszego stosunku do drugich, odnajdujemy się 
wzajemnie w uświadomieniu identycznej, uznanej i ukochanej zależności od jedynego 
Pana naszego.

4. Jest rzeczą oczywistą, że spotykając się na tym poziomie, będziemy gorąco 
pragnęli, dzięki mocy płynącej z naszego wspólnego chrztu, by razem przyjmować 
Ciało i Krew Pana, bez którego nie ma w nas życia (por. J 6 , 53). To pragnienie, 
wyrażone przez Pana, Panie Pastorze, jest również moim najgłębszym pragnieniem. 
Zawiera ono cały sens dialogu, w który zaangażowaliśmy się tak na płaszczyźnie 
narodowej -  między waszą Federacją a Kościołem katolickim w Szwajcarii, jak
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i międzynarodowej -  między Unią Kościołów Reformowanych i Sekretariatem Jedno
ści, a także w ramach Komisji „Wiara i Konstytucja” Ekumenicznej Rady Kościołów. 
Eucharystia jest istotnie dla Kościoła czynnym wyznaniem wiary, a całkowita zgod
ność w wierze jest założeniem wspólnego, rzeczywiście wiernego i prawdziwego 
sprawowania Eucharystii. Nie wolno nam dawać mylących znaków. Cały nasz dialog 
zmierza do takiego wspólnego nabożeństwa. Na nic zdałoby się likwidowanie cier
pień wynikających z podziału, gdybyśmy nie usunęli najpierw przyczyny tego cier
pienia, jaką jest sam podział. Oby sprawił Pan, że nadejdzie dzień, w którym nasze 
wspólne pragnienia zostaną spełnione.

954 5 . Aby ów dzień przygotować, trzeba, byśmy od zaraz starali się wspólnie czynić
to wszystko, co możemy uczynić wspólnie. Czyniąc prawdę, zbliżamy się do światła 
(por. J 3, 21). Wielka i nagląca jest potrzeba tego wspólnego i skutecznego świadec
twa wszystkich chrześcijan.

Nie traćmy czasu, ponieważ w kraju, gdzie wraz z innymi chrześcijanami dajecie 
świadectwo Ewangelii zbawienia, znajdują się mężczyźni i kobiety, dla których Bóg 
już nic nie znaczy, dla których Jezus jest nikim -  On, który jest największym darem, 
jaki Bóg ofiarował światu. Podkreśla to jeszcze palącą konieczność nowej ewangeli
zacji. Z drugiej strony, oblicze tego świata zbawionego przez Jezusa jest dzisiaj 
w niezliczonych punktach globu w sposób straszliwy zeszpecone przez wojnę, głód, 
niesprawiedliwość i niezliczone zamachy na godność osoby ludzkiej. Jeśli wobec 
takich zjawisk i działań, które przeciwstawiają się Bożemu zamysłowi pojednania 
wszystkich w Chrystusie i połączenia ludzi w miłości, nie zaangażujemy się wspólnie 
i coraz głębiej, wraz z mężczyznami i kobietami dobrej woli, tak by każdy i każda 
z nich, tak by wszyscy oni spotykali się dziś z poszanowaniem ich godności, by 
mogli cieszyć się pokojem i wolnością, nie będziemy zasługiwali na miano chrześci
jan. Któryż z chrześcijan ośmieli się twierdzić, że uczynił już wszystko, co tylko 
mógł, by osiągnąć ten cel? Potrzeby są niezmierzone, „albowiem miłość Chrystusa 
przynagla nas” (2 Kor 5, 14). Nie wolno nam się zniechęcać, lecz winniśmy jedni 
drugich podtrzymywać w pokorze, czujności i ufności w łaskę Chrystusa. Dzieło 
nasze jest tylko współpracą z dziełem Pana, z Miłością, rozlaną w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który został nam dany (por. Rz 5, 5).

Pozwólcie mi podziękować wam w imię Boże, a wraz z wami podziękować Bogu, 
który wezwał nas na trudne drogi ekumenizmu. Ten, który zapoczątkował w nas to 
dzieło, będzie je umiał doprowadzić do końca (por. Flp 1, 6 ). Pragnienie osiągnięcia 
owego końca nie może nam przesłonić wspaniałych darów, jakich nam udzielił i nie 
przestaje udzielać na tej drodze. Winniśmy Mu za to dziękczynienie. Niech nam 
pomaga wybaczać wszystko to, co mamy sobie do wybaczenia! Niech pomaga nam 
w wytrwaniu w wierności Jego Słowu i niech nas obdarzy łaską pełnej i widzialnej 
jedności!
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Razem dążymy do jedności, jakiej pragnie Chrystus. 
Spotkanie ekumeniczne w Utrechcie -  13 maja 1985 r.

Przekład: OR 1985. Numer nadzwyczajny I, s. 12-13.

Moi Drodzy Bracia i Siostry,
1. „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!” (2 Tes 3, 18). 955
Podczas wizyt pasterskich w różnych krajach świata zawsze z wielką radością

spotykam się z moimi braćmi i siostrami, należącymi do Kościołów chrześcijańskich 
i Wspólnot kościelnych. Wprawdzie w sprawach wiary i życia sakramentalnego nie 
pozostają one w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, są z nami prawdziwie 
złączone w Duchu Świętym, który działa wśród nich swoją uświęcającą mocą (por.
Lumen gentium, 15; Unitatis redintegratio, 3). Z nadzieją modlę się o to, aby obecna 
wizyta umocniła więzi, jakie już pomiędzy nami istnieją, na nowo obudziła w nas 
żal z powodu dzielących nas rozbieżności i jeszcze głębsze pragnienie jedności. Owo 
pragnienie jest w nas prawdziwą odpowiedzią na wolę Chrystusa, jasno wyrażoną 
w Jego modlitwie: aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Pragnienie to zawiera 
się w naszych słowach, ilekroć mówimy: Fiat voluntas tua, „bądź wola Twoja”, 
codziennie powtarzając tę modlitwę, której Jezus nauczył nas wszystkich, abyśmy 
mogli ofiarowywać ją  naszemu wspólnemu Ojcu w niebie.

2. Słuchając waszych głęboko chrześcijańskich słów, rozmyślałem o tym, jak 956 
daleką drogę przebyliśmy razem we wspólnej wędrówce ku jedności. Spotykamy się,
jak powiedzieliście, zjednoczeni z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Nasze spot
kanie podsumowuje i wyraża bardzo wiele z tej modlitwy i dialogu, które od tylu 
lat są cechą życia chrześcijan zarówno w skali międzynarodowej, jak lokalnej. Mo
dlitwa i dialog doprowadziły nas do wspólnych studiów nad nauką Pisma Świętego 
i Kościoła w zasadniczych sprawach wiary, zwłaszcza w sprawie Chrztu; już przez 
to samo osiągnęliśmy jako chrześcijanie podstawową jedność.

Poprzez modlitwę i dialog rozpoczęliśmy współpracę na polu tych wielkich pro
blemów, które stanowią wyzwanie dla chrześcijańskiego sumienia w dawaniu świa
dectwa Ewangelii, zwłaszcza w obliczu zeświecczenia dzisiejszego świata. Jest to fakt 
szczególnie godny uwagi, gdy chodzi o prawa człowieka, sprawiedliwość i pokój.

Rozpoczęliśmy więc dzieło wspólnego świadectwa wiary, świadectwa które jest 
czymś pozytywnym, nawet jeśli musi pozostać ograniczone tak długo, jak długo nie 
w pełni stanowimy jedno w wierze i we wspólnocie. Nawet w tym ograniczeniu 
trzeba widzieć bodziec do niestrudzonego kontynuowania dzieła zjednoczenia. Dąży
my do jedności, ponieważ pragnie jej Chrystus, dążymy także do takiej jedności, 
jakiej On pragnie. Ograniczenia naszego wspólnego świadectwa wiary wynikają 
w swej istocie z istniejących jeszcze rozbieżności w kwestii pełnego określenia 
wymagań, jakie stawia przed nami wola Chrystusa. Owo wspólne świadectwo nie
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będzie w pełni wiarygodne przed światem, dopóki nie stanie się wiarygodne 
w oczach samego Chrystusa (por. Ewangelii nuntiandi, 77).

3. Mówiliście o rozbieżnościach i problemach. W przeszłości gdy nasze kontakty 
nie były tak częste, zwracaliśmy mniejszą uwagę na problemy odłączonych Kościołów 
i poszczególnych chrześcijan. Byliśmy w znacznej mierze skłonni podkreślać to, co 
nas dzieli, mało uwagi poświęcając temu, co jest nam wspólne. Teraz, kiedy staramy 
się odpowiadać na natchnienie Jego łaski i obudziliśmy w sobie nową świadomość 
naszej podstawowej jedności opartej na Chrzcie, właśnie owa bliskość przynosi nam 
bardziej bezpośrednią wiedzę o życiu wewnętrznym naszych poszczególnych społecz
ności. To właśnie nasza bliskość w Jezusie Chrystusie umożliwia nam tak żywe od
czuwanie obecności nie rozwiązanych jeszcze, poważnych trudności, które nie pozwa
lają nam rzeczywiście zjednoczyć się w pełnej wspólnocie wiary. Przypomnieliście 
mi, że wielu ludzi, nierzadko młodych, odczuwa przygnębienie i rozczarowanie z po
wodu tych problemów. Ale czyż nie potrafimy w nich dostrzec także bodźca do posu
wania naprzód dzieła, które już rozpoczęliśmy -  z niezachwianą nadzieją, że Bóg, 
który doprowadził nas tak daleko, poprowadzi nas o wiele dalej? Wiemy zarazem, że 
nie wolno nam podsuwać płytkich i powierzchownych rozwiązań tym milionom mło
dych ludzi, którzy usilnie pragną prawdziwej jedności w pełni wiary.

4. Wspomnieliście o niektórych, szczególnych i boleśnie odczuwanych proble
mach: o problemach związanych z faktem, że wszyscy dążymy do tych samych ce
lów. Łączy nas wspólna troska o ideał chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijań
skiej rodziny, o przekazywanie wiary następnemu pokoleniu, o wzrastanie w świętoś
ci wszystkich chrześcijańskich par małżeńskich. Wszyscy tęsknimy do sprawowania 
jednej Eucharystii i wszyscy pragniemy być posłuszni nakazowi Chrystusa „to czyń
cie na moją pamiątkę”; uważamy bowiem ten sakrament samego Chrystusa za Jego 
największy dar dla Kościoła. Wszyscy wierzymy w jeden Chrzest, poprzez który 
wszyscy stają się równi w oczach Boga; stąd łączy nas wspólna troska o to, by ko
biety mogły w pełni wypełniać w Kościele Bożym tę posługę, która do nich należy.

I właśnie na tym tle chciałbym nieco dokładniej rozważyć poszczególne kwestie, 
które poruszyliście. Wiecie jednak równie dobrze jak ja, że tak delikatnych proble
mów nie da się rozwiązać poprzez wymianę przemówień. Są to problemy, które 
rodzą się z właściwych każdemu z nas przekonań w sprawach wiary, zwłaszcza zaś 
ze sposobu pojmowania Kościoła i jego posługi w realizowaniu zbawczego dzieła 
Chrystusa w życiu wszystkich kobiet i mężczyzn, wszędzie i w każdej epoce. Roz
wiązanie owych problemów w duchu szczerości i prawdy wymaga wytrwałego zwra
cania się do Boga, długich i starannych studiów i dialogu, długotrwałych kontaktów 
i współdziałania w pracy i modlitwie. Dlatego też dziękuję Bogu za prowadzony 
w skali międzynarodowej dialog pomiędzy światowym Aliansem Kościołów Reformo
wanych i Kościołem katolickim. Mam nadzieję, że dialog ten znajdzie swoje przedłu
żenie, odbicie i echo w Kościołach lokalnych.

5. Mówiliście na początku o chrześcijanach należących do różnych wspólnot, 
którzy zawarli chrześcijańskie małżeństwo. Przede wszystkim jest sprawą najwyższej 
wagi, aby pamiętać o tym, że jeśli ich małżeństwo zostało zawarte w sposób godzi
wy, jest ono, zgodnie z nauką katolicką, sakramentem, a zatem jest też rzeczywistym
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odbiciem miłości Chrystusa do Jego Oblubienicy, do Kościoła. Jest więc rzeczywis
tością świętą i błogosławioną, znakiem obecności Chrystusa w Kościele i w świecie.
O takich parach mówi się, że są „twórcami jedności” (Evangelii nuntiandi, 71). 
Podobnie jak wszyscy twórcy jedności, winny one w pierwszym rzędzie uświadomić 
sobie istniejące trudności; w małżeństwach mieszanych trudności te wypływają z roz
bieżności w wierze, którą małżonkowie wyznają jako członkowie odrębnych Kościo
łów lub Wspólnot kościelnych. Ale jak powiedziałem takim małżonkom trzy lata 
temu w Anglii, „w waszym życiu małżeńskim przeżywacie te nadzieje i trudności, 
które charakteryzują drogę ku jedności chrześcijan. Wyrażajcie tę nadzieję we wspól
nej modlitwie, we wspólnocie miłości. Wspólnie zaproście Ducha Świętego miłości 
do waszych serc i domów. On pomoże wam wzrastać w wierze i zrozumieniu” (Ho
milia w Yorku, 31 maja 1982: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 1982, nr 6 ).

Szczególne potrzeby takich rodzin musimy rzeczywiście traktować z głęboką 
pasterską troską. Jak powiedzieliście, małżeństwa mieszane często tracą kontakt ze 
swymi Kościołami. Właśnie troska o ten aspekt ich życia skłania Kościół katolicki 
do tego, że od małżonka, który wyznaje wiarę katolicką, wymaga określonych gwa
rancji związanych z gotowością czynienia wszystkiego, co możliwe w ramach mał
żeńskiej jedności, aby żyć wedle nakazów własnej wiary i wiernie przekazywać ją 
potomstwu. Strona katolicka wezwana jest do lojalności wobec tradycji swej wiary, 
do życia w duchu wiary i do jej przekazywania innym. Jest to poważny i niełatwy 
obowiązek. Ci, którzy zastanawiają się nad problemem mieszanego małżeństwa, 
winni starannie rozważyć jego specyficzny charakter oraz wszelkie wynikające stąd 
trudności i możliwości.

Pasterska troska skłoniła Papieża Pawła VI do ogłoszenia w Matrimonia mixta 
(1970) zrewidowanych przepisów, które w zasadniczych zarysach znalazły się w no
wym Kodeksie Prawa Kanonicznego. W duchu realizmu i ewangelicznej szczerości 
Papież Paweł VI zajął się trudnościami właściwymi małżeństwom mieszanym, stwier
dzając, że ich całkowite rozwiązanie będzie możliwe dopiero wówczas, gdy zostanie 
przywrócona jedność chrześcijan. Stwierdził też, że konieczne jest, by katoliccy 
duszpasterze nawiązywali nacechowane szczerą otwartością i rozumnym zaufaniem 
kontakty z duchownymi innych wspólnot religijnych, mające na celu niesienie pomo
cy tego rodzaju parom małżeńskim (por. par. 14). Jest to zadanie, w wypełnianiu 
którego winny uczestniczyć również wspólnoty lokalne, nie tylko w ważnym okresie 
przygotowawczym, ale także na przestrzeni równie ważnych, pierwszych lat pożycia 
małżeńskiego, kiedy małżonkowie coraz pełniej nawzajem się poznają i razem doj
rzewają żyjąc wiarą, która może być wyrazem nie tylko uzgodnionego minimum, ale 
także autentycznego rozumienia wszystkiego, co w duchowych tradycjach i sposobie 
życia partnera każde z małżonków uznaje za wartościowe. Modlę się za te małżeń
stwa, aby mogły one wnosić istotny wkład w dzieło pojednania. Modlę się także za 
duchownych, za wspólnoty i stowarzyszenia, które starają się sprawować duszpaster
ską opiekę i nieść wsparcie, jakiego małżeństwa te mają prawo oczekiwać.

6 . W życiu małżeństw mieszanych -  a także w wielu innych formach bliskich 960 
kontaktów ekumenicznych -  szczególnie dotkliwie odczuwana jest niemożność 
wspólnego przystępowania do Stołu Pańskiego. Dzieje się tak dlatego, że ów sakra-
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ment paschalnej Tajemnicy Chrystusa dla nas wszystkich jest ośrodkiem życia Koś
cioła i życia chrześcijanina. W sakramencie tym oddajemy cześć tajemnicy wiary, 
ponieważ Bóg wzywa nas do wyznawania jednej wiary (por. Ef 4, 5); wzywa nas, 
abyśmy „uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6 , 29). Ten powszechnie znany, 
wyróżniany szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana jest dla nas wezwaniem 
do uwierzenia słowom Jezusa, które są chlebem życia, abyśmy mogli dojść do wiary 
w Sakrament Jego Ciała i Krwi. Sakramenty zawsze były przez Kościół rozumiane 
jako sakramenty wiary -  zakładają one istnienie wiary, utrzymują ją, umacniają 
i wyrażają (por. Sacrosanctum concilium, 59). W swej modlitwie arcykapłańskiej
Jezus modlił się do Ojca za tych, którzy dochodzić mieli do wiary w Niego za po
średnictwem apostolskiego słowa, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Właśnie 
do tej jedności w wierze i uczestnictwie w sakramentach Bóg wzywa swych wyznaw
ców. Czyżby trudności miały rzeczywiście zniknąć, gdyby, mimo wciąż trwających 
rozbieżności, chrześcijanie należący do różnych Kościołów zostali dopuszczeni do 
pełnej wspólnoty w uczestnictwie w Eucharystii, czyli w Wieczerzy Pańskiej? Czy 
rzeczywiście do takiej właśnie jedności wzywa nas Pan? Czyż nie jest tak, że gdy 
wiara kruszy się, wtedy świat zaczyna mniej poważnie traktować dzielące nas roz
bieżności w sprawach sakramentalnego charakteru Kościoła, kapłaństwa i samej 
Eucharystii? Czy owe rozbieżności, które są przedmiotem dialogu pomiędzy naszymi 
Kościołami, zostałyby przezwyciężone, kiedy przestano by je traktować poważnie? 
Czyż nie oznaczałoby to raczej próby kojenia bólu niż leczenia choroby rozłamu, 
istniejącego wbrew woli Chrystusa?

Oby dialog, który podjęliśmy, wspierany wspólną modlitwą, doprowadził nas do 
takiej pełnej wspólnoty wiary, która znajdzie swój wyraz w sakramentalnej wspólno
cie, we wspólnym oddawaniu czci w Duchu i w prawdzie. Do takiej pełni wspólnoty 
w swoim Kościele zachęca nas i nawołuje Bóg -  my zaś szczerze pragniemy wypeł
niać Jego wolę. Uznajemy i dzielimy z wami ból z powodu braku zgody, zwłaszcza 
gdy chodzi o uczestnictwo w tym sakramencie. Winniśmy jednak dziękować Bogu 
za to, że dał nam poczucie żalu z powodu naszych podziałów, obdarzył pragnieniem 
jedności (por. Unitatis redintegratio, 1) i umożliwił rzeczywisty postęp w dialogu 
dotyczącym spraw wiary. Powinno nas to napełniać nadzieją w oczekiwaniu na na
dejście czasu, gdy możliwe stanie się wspólne sprawowanie Eucharystii.

7. Sakramentalną podstawą naszej nadziei jest jeden Chrzest, który wszyscy otrzy
maliśmy, dzięki któremu „nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy 
kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28); są to słowa, które cytowaliście mó
wiąc o roli kobiet w Kościele. W każdym niemal społeczeństwie rola kobiet ulega 
dzisiaj przewartościowaniu i na nowo rozważa się ich pozycję. Nas, chrześcijan, fakt 
ten powinien skłonić do zadania sobie pytania, czy we właściwy sposób wypełniamy 
wolę Pana. Chociaż stanowisko, jakie społeczeństwo zajmuje w określonym punkcie 
historii, nie stanowi kryterium prawdy, może ono stać się dla nas bodźcem do tym 
pilniejszego poszukiwania, według kryteriów Kościoła, pełni tej prawdy, która jest 
zgodna z Objawieniem Boga. Kobiety, dzięki swym zaletom, zdolnościom i cechom 
charakteru, mają bardzo dużo do zaoferowania całemu posłannictwu i dziełu Kościo-
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ła. Nie powinniśmy nigdy zapominać o tym, jak wiele dokonały na przestrzeni dzie
jów Kościoła niezliczone święte kobiety, poczynając od Maryi, Matki Boga. Dużo 
jednak trzeba jeszcze uczynić, aby w pełni umożliwić kobietom odgrywanie ich roli 
we współczesnych warunkach, tak aby mogły wypełniać wszystkie należne im zada
nia w życiu Kościoła.

Kościół katolicki, podobnie jak Kościoły prawosławne, czuje się zobowiązany 
przez wierność Słowu Bożemu, które pojmuje w oparciu o przykład Pana, świade
ctwo Pisma Świętego i liczącą niemal dwa tysiące lat tradycję, do niedopuszczania 
kobiet do urzędowego kapłaństwa -  to zaś może także przywodzić na myśl utrzymu
jące się pomiędzy nami rozbieżności co do sposobu pojmowania samych święceń 
kapłańskich. Stanowisko takie nie zmierza jednak bynajmniej do wyłączenia kobiet 
z życia Kościoła, a tym bardziej do ograniczania czy utrudniania rozważań nad 
właściwą im rolą i jej urzeczywistnianiem. Problem roli kobiet jest doniosłym zagad
nieniem, które stanowi dzisiaj przedmiot zainteresowania każdej chrześcijańskiej 
społeczności. Wiele aspektów tego zagadnienia z pewnością możemy wspólnie prze
śledzić, byłoby wszak rzeczą smutną, gdyby owa szczególna kwestia, jaką jest pro
blem święceń kapłańskich, miała nas tak dalece zaślepić, że nie dostrzegalibyśmy 
tego wszystkiego, co pozytywne i czego się od nas istotnie wymaga.

8 . Uważałem za swój obowiązek wypowiedzieć się dość obszernie na temat 962 
wspomnianych przez was problemów, w obliczu których wciąż jeszcze stoimy. Mam 
jednak nadzieję, że mimo nacisku, z jakim mówiłem o tych sprawach, dałem wyraz 
temu, iż głęboko doceniam wszystko, czego razem dokonujemy. Mówiłem o wspól
nym świadectwie, jakie w dzisiejszych niespokojnych i pełnych zagrożeń czasach 
możemy dawać w tak wielu istotnych dziedzinach życia, ponieważ celem jedności 
chrześcijan winno być zawsze głoszenie światu Ewangelii pojednania. I już to samo
w sobie jest znakiem naszego ekumenicznego zaangażowania, tak jak są nim podej
mowane na płaszczyźnie narodowej i lokalnej różne formy dialogu, o których mówi
liście i w których, pod przewodnictwem biskupów i zgodnie z dyrektywami Dekretu
o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II, katolicy odegrali swą rolę, uczestnicząc 
w dyskusji na temat Chrztu, Wieczerzy Pańskiej i posługiwania w Kościele. Należy 
się cieszyć, że w modlitwie i dialogu okazujemy się sobie bliżsi niż kiedykolwiek 
dotąd. Powołanie ekumeniczne jest nieodwołalnym zobowiązaniem Kościoła katoli
ckiego. Niech nie będzie co do tego żadnych wątpliwości. Z całym naciskiem pragnę 
was zapewnić, tak jak to wielokrotnie czyniłem od dnia mego wyboru na Najwyższe
go Pasterza Kościoła katolickiego, że ekumenizm jest i pozostanie sprawą pierwszo
rzędnej wagi w życiu naszego Kościoła. Chciałbym was prosić, abyście wszelkie 
poszczególne decyzje, które mogłyby się wydawać sprzeczne z tym zobowiązaniem 
Kościoła katolickiego do wierności Słowu Bożemu, interpretowali właśnie w świetle 
tego zapewnienia. Tam, gdzie istnieje wzajemne zaufanie, pozorne trudności nie 
muszą stanowić przeszkody, mogą się natomiast stać okazją do pogłębienia wzajem
nego zrozumienia.

9. Spotykamy się w domu papieża Hadriana VI, który po swym wyborze na urząd 963 
papieski stanął w obliczu wielkich problemów i walk swoich czasów: walk w łonie 
społeczeństwa świeckiego, walk w łonie Kościoła epoki reformacji, kiedy przeciw-
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stawne obozy zwolenników książąt i przywódców Kościoła ścierały się z sobą w du
chu wrogości raczej niż pojednania. Napis na jego grobie w kościele Santa Maria del
1’Anima w Rzymie świadczy o tym w sposób wymowny: Pr oh dolor, ąuantum refert 
in ąuae tempora optimi cuiusąue virtus incidat. Dzięki wychowaniu w atmosferze 
wielkich duchowych mistrzów Niderlandów -  mistyka Jana van Ruysbroecka, założy
ciela Zgromadzenia Braci Wspólnego Życia, Geerta Grotę i wielkiego pisarza asce
tycznego Tomasza ś Kempis, papież Hadrian był dobrze przygotowany do tego, by 
rozumieć religijne potrzeby swoich czasów i do napisania słynnego Brewe, zawierają
cego instrukcje dla sejmu w Norymberdze (1522-1523), które dzisiaj nazwalibyśmy 
dokumentem ekumenicznym. Tutaj, w jego domu i w jego rodzinnym mieście spotka
liśmy się w duchu ekumenizmu, zdecydowani wspólnie wypełniać -  z pomocą Ducha 
Świętego -  wolę Chrystusa. Dziękuję za to Bogu.

Byłem głęboko wzruszony, gdy na zakończenie waszego wystąpienia prosiliście 
mnie, abym w swych modlitwach o jedność pamiętał o waszych Kościołach. Drodzy 
bracia i siostry, naprawdę pamiętam i nadal będę pamiętał o was w modlitwie. Jes
tem przekonany, że zatryumfuje potęga Boga, który doprowadzi swoje dzieło w nas 
do końca. Mówiąc słowami świętego Pawła: „nie zaprzestaję dziękczynienia, wspomi
nając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym pozna
niu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym 
jest... przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących” (Ef 1, 16-19). Oby 
Jego wola wypełniała się w nas ku chwale Jego Imienia i dla przybliżenia się Jego 
Królestwa. Amen.

Szczególne słowa podziękowania pragnę skierować do drogiego brata w Chrystusie, 
arcybiskupa Glazemakera, przewodniczącego Unii Utrechckiej, za to, co powiedział 
w imieniu Kościoła starokatolickiego w tym kraju. Jego słowa wyrażają troskę o jed
ność Kościoła, a zwłaszcza o więź ze Stolicą Apostolską w Rzymie. Radość i wdzięcz
ność budzi fakt, że Sobór Watykański II ożywił wśród nas świadomość wspólnoty 
kościelnej. W Holandii doprowadziło to do bliższego wyjaśnienia kwestii teologicznych 
i do ściślejszej współpracy duszpasterskiej. Oby Pan Kościoła pozwolił nam odnaleźć 
drogę do przezwyciężenia trudności, jakie występują jeszcze w stosunkach między 
naszymi Kościołami, tak abyśmy mogli wspólnie dawać głębsze i pewniejsze świadec
two temu, co nas jednoczy: veritatem facientes in caritate (por. Ef 4, 15).
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Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. 
Słowo podczas nabożeństwa ekumenicznego 

w kościele św. Piotra w Utrechcie -  13 maja 1985 r.

Przekład: OR 1985. Numer nadzwyczajny I, s. 12.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W krótkim czasie, jakim dysponowaliśmy, rozmawialiśmy z sobą, wspólnie modli

liśmy się do Pana. Jakie jest znaczenie tego wydarzenia? Wyraziliśmy sobie nawza
jem nasz niepokój o sprawy posiadające duże znaczenie ekumeniczne i pasterskie,
0 sprawy, które podjęliśmy jako bracia i siostry pragnący wspólnie przywrócić tę 
jedność, o jaką modlił się Pan. Znaczenie temu, co się czyni, nadaje nie mniej lub 
bardziej długi czas, lecz Duch.

Przed chwilą zakończyliśmy nasze modły modlitwą „Ojcze nasz”. Modlitwa ta zo
stała wybrana jako motyw przewodni wizyty pasterskiej w Holandii. Wybrano ją  ce
lowo. Czyż nie odmawiają jej każdego dnia wszyscy uczniowie Chrystusa?

Modlitwa ta jest również krótka, Pan nie potrzebował wielu słów. Cała tradycja 
modlitwy, wspierająca się na Przymierzu, które Bóg zawarł najpierw z ludem Izraela, 
a potem wypełnił w Nowym Przymierzu w Jezusie Chrystusie, żyje w tej modlitwie.

Mówimy: „Bądź wola Twoja”. W tych słowach zawiera się całe życie Jezusa. Przy
chodząc na świat, mówi: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10, 7). 
Śmierć przyjmuje słowami: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42). 
Wszystko to dokonało się dla nas. Czy zapoznał nas również ze swoją wolą względem 
nas, czy pozostawił nam swoją wolę? W modlitwie arcykapłańskiej modlił się za nas, 
za wszystkich, którzy dzięki słowu Apostołów wierzą w Niego: „Aby wszyscy stanowi
li jedno”. Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. „Aby wszyscy zespolili się w jedno
1 aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał”.

Oby od teraz, za każdym razem, kiedy mówimy: „Bądź wola Twoja”, mogła za
wierać się w tej modlitwie nasza troska, nasze pragnienie, by została przywrócona 
jedność.

964
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Święta sprawa jedności.
Przemówienie do Kurii Rzymskiej -  28 czerwca 1985 r.

Przekład: OR 1985, nr 6-7, s. 1.5.

Czcigodni Bracia, drodzy Synowie i Córki Kurii Rzymskiej!
965 i. Także w tym roku zaprosiłem was tutaj, w wigilię uroczystości świętych Apos

tołów Piotra i Pawła, abyśmy wszyscy razem mogli przygotować się duchowo do 
liturgicznych obchodów ku czci tych dwóch filarów Kościoła Rzymu.

Tu, od tego Grobu, Piotr nieustannie przemawia do nas i do świata, składając 
przed Chrystusem wyznanie wiary, które nas wszystkich ożywia. Tu przemawia doń 
sam Chrystus, powtarzając słowa przed chwilą odczytanej Ewangelii, wypisane na 
złotej mozaice, wieńczącej architektoniczną strukturę tej Bazyliki: „Paś baranki moje, 
paś owce moje”. Głos Chrystusa i głos Piotra ogarniają nas bez reszty i przypomina
ją  o misji, którą Pan powierza nam wszystkim, dając każdemu z nas odmienną funk
cję. Następcy Piotra i wam, którzy wspomagacie mnie z oddaniem i z poczuciem 
odpowiedzialności.

W tym roku pragnę poświęcić tę chwilę, sprzyjającą refleksji i pozwalającą spoj
rzeć na całokształt naszej pracy, omówieniu z wami szczególnego aspektu życia 
Kościoła w chwili obecnej: działalności ekumenicznej na rzecz zjednoczenia chrześci
jan. Co roku, 25 stycznia, to znaczy w święto Nawrócenia świętego Pawła, w Bazyli
ce wzniesionej przy via Ostiense, modląc się na grobie Apostoła Narodów, kończymy 
Oktawę modlitw o jedność. Dziś szczególna przyczyna skłania mnie do tego, by 
zastanowić się z wami nad rzeczywistością, postępem i problemami jedności wśród 
chrześcijan, do której mamy dążyć z polecenia Chrystusa: jest to dwudziesta piąta 
rocznica utworzenia Sekretariatu Jedności Chrześcijan, który powstał z woli mojego 
Poprzednika Jana XXIII, w kontekście przygotowań do Soboru Watykańskiego II.

5 czerwca 1960 roku, w dniu Pięćdziesiątnicy, Jan XXIII poprzez motu proprio 
Superno Dei nutus utworzył jedenaście komisji, które miały zająć się przygotowa
niem Soboru, a wraz z nimi Sekretariat dla promocji jedności pośród chrześcijan. 
W ten sposób Jan XXIII znalazł środek na to, by przygotowaniom do Soboru i jego 
pracom stale towarzyszyła troska o przywrócenie jedności, a także o to, by do tych 
starań przyłączyli się przedstawiciele innych Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz 
by Sobór stał się niejako wydarzeniem „ku zbudowaniu i radości całego ludu chrześ
cijańskiego”.

966 2. W wigilię święta Apostołów Piotra i Pawła wspominamy to, co wydarzyło się
w dniu Pięćdziesiątnicy. Wysłuchaliśmy właśnie fragmentu z Dziejów Apostolskich, 
który opisuje wydarzenia tego niezwykłego dnia.

W dniu Pięćdziesiątnicy, gdy wszyscy Apostołowie „zostali napełnieni Duchem 
Świętym” (Dz 2, 4), Piotr przemówił do nich i w ich imieniu, i ogłosił „pełnym 
zdumienia i podziwu” tłumom (por. tamże, 2, 7), że Jezus z Nazaretu, człowiek,
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którego posłannictwo Bóg potwierdził dokonanymi przezeń cudami i znakami, ukrzy
żowany, zmarły i pogrzebany (por. tamże, 2, 22-24), „ten właśnie Jezus został 
wskrzeszony przez Boga, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na 
prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go” (tamże, 2, 
32-33). Podczas owego pierwszego objawienia się Kościoła Piotr otrzymał wraz 
z innymi dar od Boga i w imieniu wszystkich ogłosił, że w zmartwychwstałym 
Chrystusie i przez Niego wypełnia się obietnica. Nadszedł dzień zapowiedziany przez 
Ezechiela (por. Ez 32, 25-27). Wyniesiony ponad ziemię, Jezus zsyła Ducha Święte
go i gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże. „Aby stanowili jedno, tak jak My 
jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” -  ta pełna mocy modlitwa, z którą 
Jezus zwraca się do Ojca w przeddzień swej Męki, otrzymuje odpowiedź w dniu 
Pięćdziesiątnicy. W tym bowiem dniu został nam dany początek jedności; jej głębo
kim źródłem jest Duch Święty, który składa w nas uczucia Syna i łączy z przejściem 
Syna do Ojca, ten Duch, który czyni nas synami i córkami Syna, a więc sprawia, że 
stajemy się dla siebie braćmi i siostrami. Eschatologiczny dar Ducha Świętego i jego 
ogłoszenie, które pojęli ludzie mówiący różnymi językami (por. Dz 2, 5-11), pokazu
ją  jednoznacznie, że podział wieży Babel (Rdz 11, 1-2) -  archetyp wszelkiego po
działu, dobiegł końca. Od tej chwili została dana tajemnicza jedność, która jest ponad 
wszelkie ludzkie przyczyny podziału. Ale ta jedność musi być stale urzeczywistniana 
przez wspólnotę powołaną do tego, by miała „jedno serce i jedną duszę” (por. Dz
1, 14; 2, 46; 4, 24; 5, 12; 8 , 6 ; 15, 25). Wspólnota wie, że ten dar „przechowywany 
jest w naczyniach glinianych” (por. 2 Kor 4, 7) i że Kościół przez całe swoje dzieje 
nigdy nie może przestać nad nim czuwać; musi go strzec przed nieustannym zagroże
niem grzechu; musi leczyć rany zadawane mu przez grzech. To właśnie jest misją 
Dwunastu i ich następców, misją, którą wśród nich i z nimi ma pełnić przede 
wszystkim Piotr i jego następcy.

3. W dniu pierwszej Pięćdziesiątnicy, wraz z owym obwieszczeniem, Piotr rozpo- 967 
czyna swoją misję. Cierpi z powodu bolesnego doświadczenia swej ludzkiej słabości. 
Otrzymawszy przebaczenie Jezusa i zapewniwszy Go trzykrotnie o swojej miłości, 
otrzymuje zadanie „pasienia owiec” (por. J 21, 15-17; 10, 14). Nawróciwszy się, sam 
musi teraz utwierdzać swych braci (por. Łk 22, 31). Będzie szedł śladem Jezusa aż 
do śmierci podobnej do Jego śmierci (por. J 21, 18-19). Tekst Ewangelii ukazuje -  
i stale trzeba to podkreślać -  jak bardzo posłannictwo powierzone Piotrowi łączy się 
z nadzwyczajną miłością i z wolą naśladowania Jezusa, posuniętą aż do okazania naj
wyższego dowodu miłości (por. J 15, 13; 1 J 3, 16). Za sprawą tajemniczego planu 
Opatrzności Piotr, idąc śladem Jezusa, kończy swą drogę właśnie tu, w Rzymie, tu 
także składa ów najwyższy dowód miłości i wierności. Również Paweł, Apostoł 
Narodów, właśnie w Rzymie składa swe najwyższe świadectwo. I tak, Kościół Rzy
mu staje się Kościołem Piotra i Pawła. Jego Biskup zaś otrzymuje w dziedzictwie 
misję utwierdzania swoich braci (Łk 22, 31) i pasienia owiec całego Kościoła.

Wszystko to pozwala nam lepiej zrozumieć cały profetyzm wizji Papieża Jana 
XXIII, Biskupa Rzymu, podejmującego decyzję o utworzeniu właśnie w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego komisji przygotowujących Sobór oraz Sekretariatu Jedności 
Chrześcijan. Równie znamienny wydaje mi się fakt, że my, po dwudziestu pięciu
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latach, wspominamy wspólnie to wydarzenie w wigilię uroczystości świętych Piotra 
i Pawia, aby podziękować Bogu za przebytą drogę, potwierdzić nasze postanowienie 
postępowania tą drogą aż do jej kresu, do którego wzywa nas nieustannie modlitwa 
Chrystusa i by nadać nową energię naszym krokom zmierzającym ku widzialnej 
jedności tych wszystkich, którzy poprzez chrzest umarli wraz z Nim, aby zmartwych
wstać do nowego życia w Duchu Świętym.

4. Właśnie dlatego uważam za rzecz szczególnie właściwą przypomnienie tych 
wydarzeń w waszym gronie, drodzy bracia i siostry, synowie i córki Kurii Rzym
skiej, którzy będąc współpracownikami Papieża, jesteście tym samym zaangażowani 
w posługę na rzecz jedności Kościoła, posługę w sposób szczególny Biskupa Rzymu. 
Każdy Kościół partykularny, każdy biskup winien troszczyć się o jedność i o rozwój 
ruchu ekumenicznego: zatwierdzony niedawno nowy Kodeks Prawa Kanonicznego 
przypomina o tym bardzo wyraźnie, chodzi bowiem o wolę Chrystusa (kan. 755). Ale 
Kościół Rzymu i jego Biskup winien troszczyć się o to w sposób zupełnie specjalny. 
W Kurii Rzymskiej istnieje instytucja, która może pracować na rzecz jedności tylko 
wspólnie z innymi dykasteriami.

Dążenie do jedności i troska ekumeniczna stanowią niezbędny wymiar całego 
życia Kościoła. Wszystko może i musi się do tego przyczyniać. Już przy wielu okaz
jach prosiłem, by przywrócenie jedności wszystkich chrześcijan było rzeczywiście 
uważane za jeden z priorytetów duszpasterstwa. Angażując się wspólnie z braćmi 
z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych w ruch ekumeniczny, to znaczy w całą 
„działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześcijan” (Unitatis 
redintegratio, n. 4), winniśmy ukazywać w każdej sprawie, że staramy się wyjść 
naprzeciw temu, czego nasi bracia chrześcijanie słusznie pragną i czego od nas 
oczekują, w tym też celu poznawać ich sposób myślenia i wrażliwość. Trzeba więc 
tym bardziej rozwinąć współpracę, by móc skuteczniej służyć sprawie jedności. 
Trzeba, żeby dary, które każdy posiada, rozwijały się z pożytkiem.

W dwudziestą piątą rocznicę utworzenia Sekretariatu Jedności Chrześcijan pragną
łem poświęcić chwilę uwagi sprawie szczególnej odpowiedzialności, jaka w dążeniu 
do jedności spoczywa na was wszystkich jako na członkach Kurii Rzymskiej. To, że 
zatrzymaliśmy się dzisiaj przy temacie ekumenizmu, nabiera jeszcze większego zna
czenia w chwili, gdy zbliża się nadzwyczajny Synod Biskupów, ogłoszony w dwa
dzieścia lat po zakończeniu Soboru, w tym celu, by z nową siłą kontynuować realiza
cję postanowień soborowych w duchu, z którego się one zrodziły.

5. Spośród inicjatyw podjętych w Kościele katolickim przypomnę przede wszyst
kim „Dyrektorium ekumeniczne”, którego wskazania zostały dobrze przyjęte przez 
liczne Konferencje Episkopatów i wykorzystane przy tworzeniu odnośnych komisji, 
prowadzących swą działalność na rzecz jedności przy uwzględnieniu własnych, spe
cyficznych potrzeb i warunków; również w obrębie diecezji zostały wyznaczone 
osoby odpowiedzialne za sprawę ekumenizmu. Każda Konferencja Episkopatu mogła 
w ten sposób zapewnić sobie narzędzie służące rozwijaniu stosunków z innymi 
chrześcijanami, uznające tym samym istnienie owych więzów komunii, które łączą 
nas z nimi przede wszystkim poprzez wiarę i chrzest -  ową wiarę wspólną wszyst
kim chrześcijanom, która głosi, że możemy być zbawieni tylko i wyłącznie „w imię
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Jezusa Chrystusa”. Wszystko to określa charakter stosunków, które winniśmy utrzy
mywać i rozwijać z innymi chrześcijanami, zgodnie ze wskazaniami Soboru, który 
podkreślił, że „o odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, 
jak ich pasterze, każdy wedle własnych sił” (Unitatis redintegratio, n. 5).

Komisje ekumeniczne, krajowe i regionalne, rozwinęły ścisłą współpracę z Sekre
tariatem Jedności. Jednym z ostatnich dowodów tej współpracy jest zebranie ich 
przedstawicieli w Rzymie, w kwietniu bieżącego roku. Komisje ekumeniczne oraz 
stosunki, jakie nas z nimi łączą, pozwalają na harmonijne wprowadzanie w życie 
przepisów zawartych we wspomnianym już kanonie 755. Dla realizacji tego celu 
niezbędne jest nowe zaangażowanie w zakresie formacji ekumenicznej. Zakłada ona 
dokładne zrozumienie katolickich zasad ekumenizmu i przyswojenie ich sobie (por. 
Unitatis redintegratio, n. 2-4), a także poznanie innych Kościołów i Wspólnot koś
cielnych (tamże, n. 9) oraz historii ruchu ekumenicznego.

Miło mi podziękować przy tej okazji Kościołom lokalnym i Konferencjom Epis
kopatów za to, co czynią na rzecz jedności i za dobrą wolę, z jaką przyjęły i zasto
sowały normy „Dyrektorium ekumenicznego”. W najbliższych miesiącach do tego 
dokumentu zostaną stopniowo wprowadzone pewne zmiany, uwzględniające przepisy 
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz postęp w dziedzinie ruchu ekumeniczne
go, któremu ma on bezpośrednio służyć. Przewodnik zawsze prowadzi pielgrzymkę 
do celu, nawet jeśli czasem zmuszony jest ostrzec przed fałszywą drogą czy ślepą 
uliczką. Nasze gorące pragnienie osiągnięcia jedności, nasz szczery ból spowodowany 
niemożliwością wspólnego sprawowania Eucharystii winny być dla nas bodźcem do 
wyjaśnienia wszystkich kwestii, które jeszcze nas dzielą w wyznawaniu wiary.

6 . Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy pomijanie tych kwestii lub zachowywa- 970 
nie się tak, jakby były już rozwiązane, podczas gdy wciąż jeszcze istnieją, można 
nazwać prawdziwym postępem? Jedność wyznawania wiary jest podstawowym ele
mentem, w którym wyraża się komunia kościelna: a jedność wiary urzeczywistnia 
się w każdej Eucharystii. Jako „czynność w najwyższym stopniu święta” (Sacrosan- 
ctum concilium, n. 7), „szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześ
nie źródło, z którego wypływa cała jego moc” (tamże, n. 10), sprawowanie Eucha
rystii „w pełnym i czynnym uczestnictwie” całego wiernego ludu, jest najważniej
szym „ujawnieniem się Kościoła” (tamże, n. 41) i dlatego nie może pomijać podsta
wowej jedności wyznawania wiary, która jest sercem komunii kościelnej. Podważyło
by to samą koncepcję Kościoła i Eucharystii, która została nam przekazana przez 
Tradycję tak zachodnią, jak wschodnią.

Dawanie świadectwa tej prawdzie i jej wymaganiom nie oznacza jednak zahamo
wania ruchu ekumenicznego. Wprost przeciwnie, strzeże go od przyjmowania wygod
nych rozwiązań, które nie prowadzą do niczego, co trwałe i mocne. Musimy bowiem 
budować naszą odnalezioną jedność na podstawach wspólnego pogłębiania „wiary raz 
tylko przekazanej świętym” (Jud 3); musimy wspólnie odkrywać wszystkie aspekty 
i wszystkie wymogi prawdy; musimy je przyjąć i wspólnie się im poddać.

Nie jest to prawda abstrakcyjna czy akademicka, lecz prawda zbawcza. Prawda, 
która została nam bezinteresownie dana, abyśmy mogli ją  urzeczywistniać. Prawda, 
która jest zarazem i nieodłącznie drogą i życiem (por. J 14, 6 ).
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7. Inną ważną cechą naszych wspólnych poszukiwań całej prawdy prowadzących 
do jedności jest to, że trzeba jej szukać w miłości: bez niej bowiem nie można 
przyjąć prawdy chrześcijańskiej. Tylko wtedy, gdy stworzymy prawdziwą atmosferę 
wzajemnej braterskiej miłości, stale ją  pogłębiając, będziemy mogli razem postępo
wać w prawdzie. Co więcej, prawdę, która została nam objawiona, możemy zrozu
mieć w tym stopniu, w jakim kieruje nami duch prawdy (por. J 15, 26), który jest 
źródłem wszelkiej braterskiej miłości (por. Ga 5, 22) i w niej znajduje swój wyraz 
(por. 1 J 3, 23-24). Tylko jego światło „może doprowadzić nas do całej prawdy” 
(J 16, 13). Tym właśnie kierował się Sobór, gdy wskazując drogę ekumenizmu mó-
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wił o nawróceniu serca i podkreślił, że: „musimy upraszać u Ducha Świętego łaskę 
prawdziwego umartwienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha braterskiej wspa
niałomyślności w stosunku do drugich” (Unitatis redintegratio, n. 7).

Wzajemna pokora, inspirowana miłością i poszanowaniem prawdy, winna przy
świecać naszym ciągłym poszukiwaniom najwłaściwszych dróg prowadzących do 
jedności wśród braci.

Jednym z głównych aspektów chrześcijańskiej prawdy, który Sobór Watykań
ski II ukazał w pełnym świetle, jest głęboka, choć jeszcze niedoskonała komunia, 
jaka istnieje wśród wszystkich tych, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa, którzy zostali w Niego włączeni przez chrzest i których ożywia 
Duch Święty. Właśnie dlatego słusznie uznajemy ich za naszych braci w Panu (por. 
Unitatis redintegratio, n. 8 ). Już przed Soborem Jan XXIII wyczuwał to doskonale: 
wszyscy ci bracia należą do chrześcijańskiej rodziny i powinni być na Soborze razem 
z nami. A ponieważ nie mogli w pełni uczestniczyć w Soborze, chciał by byli na 
nim obecni przynajmniej poprzez obserwatorów oddelegowanych przez ich Kościoły 
i Wspólnoty kościelne. Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie dla Soboru miała owa 
obecność, która przypominała w sposób konkretny całemu zgromadzeniu o potrzebie 
przywrócenia jedności, a także przyczyniała się do nawiązania stosunków, które 
rozwinęły się później w różnych formach dialogu.

Dziękuję innym Kościołom i Wspólnotom kościelnym za to, że podjęły ów dialog 
i że zechciały odnowić nasze wzajemne stosunki i kontakty; dziękuję im za to, czego 
dokonały na rzecz ruchu ekumenicznego, który pobudza Duch Święty (por. Unitatis 
redintegratio, n.4). Oby Pan sprawił, abyśmy -  zarówno oni, jak i my -  odważnie 
stosowali się do Jego woli, tak by mógł doprowadzić do końca dzieło, które pośród 
nas rozpoczął.

Uznanie głębokiej komunii, która, choć jeszcze nie w pełni, istnieje pomiędzy 
nami -  w miłosierdziu, w pokorze, w miłości, w modlitwie -  jest podstawą każdego 
dialogu, założeniem, które czyni go możliwym i nadaje mu zasadniczy kierunek.

Trzeba również uznać, że dążenie ku jedności, ponieważ opiera się na pokorze 
i miłości, wymaga od wszystkich, dużej cierpliwości. Wydać się może, że początko
wy zapał już wygasł. Ktoś mógł pomyśleć może, że po zakończeniu Soboru, gdy 
stosunki pomiędzy Kościołem katolickim a chrześcijańskimi Kościołami i Wspólnota
mi kościelnymi zacieśniły się, stały się silniejsze niż kiedykolwiek i bardziej ożywio
ne, jedność została osiągnięta, podczas gdy ona jest owocem nieustannego posuwania 
się naprzód. Nie ulega wątpliwości, ze ruch ten postępuje. Cierpliwość nie oznacza
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bierności czy rezygnacji, ale sprzyja wytrwałym, podejmowanym nieustannie wysił
kom: nawet jeśli czasem jest to spem contra spem, nadzieja, która nigdy nie ulega 
zniechęceniu, ale wciąż rozwija się w świetle ewangelicznej nauki o ziarnie, które 
rośnie i kiełkuje zgodnie z rytmem ustalonym przez Boga.

8 . Świadectwem tej cierpliwej i niestrudzonej wytrwałości jest dialog teologiczny, 972 
prowadzony zarówno z Kościołami Wschodu, jak i z reformowanymi Wspólnotami 
Zachodu. Dialog ten naznaczyły w ostatnich latach niezapomniane przeżycia ducho
we. Przypominam tu profetyczne gesty Pawła VI: przede wszystkim zniesienie daw
nych ekskomunik Kościoła Rzymu wobec Kościoła Konstantynopolitańskiego, doko
nane 7 grudnia 1965 roku, a następnie, w dziesięć lat później, ucałowanie stóp Me
tropolity Melitona jako świadectwo pokornej służby na rzecz jedności, pełnionej 
przez Następcę Piotra.

Pragnę także wspomnieć przy tej okazji o różnych spotkaniach, które odbyłem 
w ostatnich latach, podczas moich podróży apostolskich, z przedstawicielami Kościo
łów chrześcijańskich Wschodu i Wspólnot kościelnych Zachodu: począwszy od wizy
ty w Fanarze w listopadzie 1979 roku po wszystkie zgromadzenia uwieńczone mo
dlitwą z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich, na przykład podczas 
wizyty w Canterbury oraz w Niemczech; o kontaktach z biskupami luterańskimi 
Stanów Zjednoczonych, a także Kościoła Reformowanego w Szwajcarii, aż po nie
dawne spotkanie w Utrechcie podczas pielgrzymki do krajów Beneluxu. Mam też 
w pamięci wizytę u wspólnoty luterańskiej w Rzymie w Christus-Kirche, złożoną 
w grudniu 1983. Ten nieprzerwany ciąg kontaktów sprzyja umocnieniu wzajemnego 
szacunku na płaszczyźnie obustronnego poznania oraz zbliżeniu we właściwym miej
scu i określonym czasie na płaszczyźnie ściśle teologicznej.

Kościół katolicki prowadzi dialog miłości i zawierający się w nim dialog teolo
giczny przede wszystkim z czcigodnymi Kościołami prawosławnymi -  Kościołami 
siostrzanymi, jak zwykł mawiać Papież Paweł VI (por. Tomos Agapis, 176, 283 
i nn.) -  z którymi łączą nas bardzo ścisłe więzy komunii. Pierwszym rezultatem 
dialogu teologicznego jest wpólnie opracowany dokument na temat tajemnicy Kościo
ła i Eucharystii w świetle tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. Świadczy on o tym, jak 
owocne może być spotkanie tradycji Wschodu i Zachodu w coraz bogatszym wyraża
niu naszej wiary, która, gdy chodzi o te właśnie tajemnice, jest naprawdę wspólna, 
pomimo konieczności większego pogłębienia dzielących nas jeszcze kwestii doktry
nalnych.

Mówiłem już wielokrotnie, że Kościół musi nauczyć się na nowo oddychać swoi
mi dwoma płucami, zarówno wschodnim, jak zachodnim. Powtarzam to dzisiaj z tym 
większą radością, że jest tutaj obecna delegacja Jego Świątobliwości Patriarchy 
Ekumenicznego Dimitriosa I, która przybyła do Rzymu na uroczystość świętych 
Piotra i Pawła. W imieniu wszystkich kieruję do dostojnych przedstawicieli Patriar
chatu Konstantynopola pełne szacunku i miłości pozdrowienie.

Równocześnie wyrażam wobec was moją radość z tego, że Jego Świątobliwość 
Papież Shenouda III, Patriarcha Kościoła koptyjskiego, mógł podjąć na nowo wszyst
kie obowiązki jako zwierzchnik swojego Kościoła. Pozwoli nam to wznowić dialog 
i z obustronną determinacją kontynuować go bez dalszej zwłoki w celu przezwycię-
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żenią w pełnej prawdzie istniejących wciąż podziałów doktrynalnych. Musimy także 
oddalić pamięć przeszłych sporów i oskarżeń, powierzając je Bożemu miłosierdziu. 
Winniśmy wspólnie budować teraźniejszość i przyszłość, bardziej odpowiadające woli 
Chrystusa, który pragnie jedności wszystkich swoich uczniów.

Przypomnę jeszcze mieszczącą się w tym zaangażowaniu wspólną deklarację, 
którą w ubiegłym roku podpisywałem z Patriarchą Antiochii, Jego Świątobliwością 
Marem Ignatiusem Zakka Iwas. Deklaracja ta stanowi doniosły krok na drodze ku 
jedności.

9. Utrzymując obiektywnie bardzo bliskie stosunki z Kościołami Wschodu i pra
starymi Kościołami wschodnimi, możliwe dzięki ścisłej komunii, która nas łączy, 
staramy się oczywiście z nie mniejszą troską o przywrócenie jedności z Kościołami 
i Wspólnotami kościelnymi Zachodu. Łączą je bowiem z Kościołem Rzymu szczegól
ne więzy w zakresie początków i historycznego rozwoju ich chrześcijańskiego życia. 
Więzy, które nigdy nie zostały całkowicie zerwane i którym ruch ekumeniczny nada
je nową moc poprzez rozwijający się dialog teologiczny i dialog miłości, w miarę 
jak zabliźniają się rany zadawane sobie wzajemnie w przeszłości, na drodze prze
ciwieństw i polemik. Odnowa tych wszystkich relacji jest bardzo ważna. Trzeba 
bowiem niestrudzenie dążyć do jedności wszystkich chrześcijan.

Wspomniałem już o Szwajcarii i o moich szczerych i braterskich kontaktach 
z Federacją Kościołów Reformowanych tego kraju. Chciałbym także przypomnieć 
moje bardzo ważne spotkanie ze Światową Radą Kościołów, z którą od 1965 roku 
rozwija się owocna współpraca w różnych dziedzinach: na polu społecznym oraz 
w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju; w zakresie misji i ewangelizacji, a także 
dialogu z innymi religiami. Wkrótce zostaną podjęte wspólne badania nad wolnością 
religijną i jej wymogami. Katoliccy teologowie, za pośrednictwem Sekretariatu Jed
ności, angażują się w pełni w badania teologiczne prowadzone przez Komisję „Wiara 
i Ustrój”, a Kościół katolicki z uwagą studiuje dokument opracowany przez tę Ko
misję na temat Chrztu, Eucharystii i posługiwania duchowego. W odpowiednim 
czasie przedstawi on swoją opinię o tym pierwszym rezultacie wspólnych badań.

Nie mogę omówić tutaj szczegółowo wyników, jakie zostały osiągnięte poprzez 
różne formy dialogu. Historia nagromadziła wiele kontrowersji, dla których trzeba 
cierpliwie szukać wspólnych rozwiązań. Należy czynić to konsekwentnie i -  powie
działbym -  w pełnym poczuciu współzależności, jaka istnieje w dialogu pomiędzy 
dwoma Kościołami czy Wspólnotami kościelnymi, a także na płaszczyźnie dialogu 
wielostronnego, prowadzonego na forum Komisji „Wiara i Ustrój”. Potrzebna jest 
przede wszystkim coraz większa uległość wobec tego, co mówi On dzisiaj Kościołom 
(por. Ap 2, 7). Należy wykazywać w każdej sprawie i gdziekolwiek jest to możliwe 
troskę o wspólne dawanie świadectwa Chrystusowi i Jego Ewangelii w naszym świe
cie tak bogatym w możliwości, ale tak bardzo nękanym przez różnego rodzaju zło, 
które szerzy w nim deprawację i zepsucie: pomyślmy tylko o głodzie, o narkotykach,
o młodych ludziach pozbawionych pracy. Istnieje ponadto wiele dziedzin, w których 
chrześcijanie mogą wspólnie, jako wspólnota, dużo powiedzieć i dokonać na rzecz 
utwierdzenia szacunku dla człowieka, dla jego moralnej wielkości, której zagraża
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dzisiaj z różnych stron tyle niebezpieczeństw, dla jego stałego wzrostu w wolności, 
postępie i pokoju.

10. Tylko Chrystus -  wszyscy o tym wiemy i w to wierzymy -  tylko Chrystus 974 
może nas zbawić. Tylko Chrystus -  wszyscy o tym wiemy i w to wierzymy -  nadaje
sens życiu człowieka i jego wysiłkom. Musimy mówić o tym wspólnie: „w porę, nie 
w porę” (2 Tm 4, 2), musimy mówić o tym w każdy możliwy sposób. Już w mojej 
pierwszej encyklice stwierdziłem, że „winniśmy już teraz osiągnąć i ujawnić światu 
naszą jedność: w głoszeniu tajemnicy Chrystusa, w ujawnianiu Boskiego a równo
cześnie ludzkiego wymiaru Odkupienia, w zmaganiu się wytrwałym i niestrudzonym
0 tę godność, jaką każdy człowiek osiągnął i stale osiąga w Chrystusie” (Redemptor
hominis, n. 11).

Wypełniając moje posługiwanie Piotrowe, które jest służbą jedności w prawdzie
1 miłości, nigdy nie przestanę tego podkreślać i będę popierał każdy wysiłek podej
mowany w tym kierunku na wszystkich płaszczyznach, w których spotykamy naszych 
braci chrześcijan. To wspólne świadectwo często jest, niestety, ograniczone, ponie
waż nie doszliśmy jeszcze do pełnego porozumienia w sprawie jego treści. Ale nie 
może nas to ani powstrzymywać, ani tym bardziej zniechęcić. Realizując już od tej 
chwili wszystko, co możliwe, i starając się równocześnie dążyć do tego, by już dziś 
wspólnie wyznawać wiarę apostolską, będziemy razem głosili Chrystusa i zbliżali się 
do jedności.

Pragnę zapewnić, że Kościół katolicki angażuje się w ruch ekumeniczny z nieza
chwianą stanowczością i że chce w nim uczestniczyć czyniąc wszystko, co leży 
w jego możliwościach. Dla mnie, Biskupa Rzymu, jest to jedna z priorytetowych 
spraw duszpasterstwa. Jest to obowiązek, który muszę wypełniać w sposób szczegól
ny, właśnie ze względu na pasterską odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa. Ten 
ruch pobudzany jest przez Ducha Świętego, wobec którego czuję się głęboko odpo
wiedzialny. Z pokorą proszę Ducha Świętego o Jego światło i siłę, by jak najlepiej 
służyć świętej sprawie jedności. Proszę was, abyście błagali Go o to razem ze mną; 
abyście błagali go o to dla mnie, dla każdego i dla każdej z was. Dziękujmy Bogu 
za to, czego już dokonał za pośrednictwem Sekretariatu Jedności w ciągu tych dwu
dziestu pięciu lat; za to czego dokonał w innych Kościołach i Wspólnotach kościel
nych oraz za ich pośrednictwem (por. Unitatis redintegratio, n. 3).

11. Drodzy bracia, synowie i córki Kurii Rzymskiej, wiem, że mogę na was 975 
polegać w wypełnianiu tego szczególnego zadania mojego urzędu. Dziękuję wam za 
wasze wsparcie, i dziękuję Panu za waszą pracę. To dla Niego, tylko dla Niego 
wszyscy pracujemy, albowiem „jedno jest Ciało i jeden Duch [...] Jeden jest Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] 
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 4-6). W Jego imię 
wszystkich was z serca błogosławię.
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Zjednoczeni w modlitwie o pokój.
Przemówienie na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

-  25 stycznia 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 1, sj 1.

„Nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba” (Dz 22, 6 ).
976 l. Bracia i siostry, pasterze i wierni różnych Wspólnot kościelnych zebrani przy

grobie Pawła Apostoła, wysławiajmy wspólnie tę „wielką jasność z nieba”. Jasność 
ta była tak silna, że oślepiła oczy Szawła, lecz na zawsze oświeciła jego ducha. 
Z prześladowcy stał się apostołem; z bluźniercy -  „narzędziem wybranym, by nieść 
imię Pana do pogan i królów, i do synów Izraela” (por. Dz 9, 15).

Można powiedzieć, że to światło zajaśniało także tutaj, przy grobie św. Pawła, 
kiedy 25 stycznia 1959 roku Papież Jan XXIII zapowiedział całemu światu zwołanie 
ekumenicznego Soboru Watykańskiego II.

To światło kierowało różnymi fazami prac Soboru oraz przygotowaniem jego 
głównych dokumentów; dzisiaj zaś prowadzi nasze Kościoły na drodze realizacji jego 
wskazań. Dlatego w ubiegłym roku, w tej świątyni został zapowiedziany Nadzwy
czajny Synod Biskupów, za którego pomyślny przebieg teraz dziękujemy Panu, odna
wiając zobowiązanie, że będziemy wiernie iść drogą wyznaczoną przez Sobór.

977 2. Zgromadziliśmy się tutaj dziś w wieczór, ażeby prosić Pana, by Jego światło
jaśniało przed oczyma naszego pokolenia. Umacnia nas w tym obietnica, którą sły
szymy w słowach proroka Izajasza: Pan „zedrze na tej górze zasłonę, zapuszczoną 
na twarzy wszystkich ludów” (Iz 25, 7). Poprzez całe ludzkie dzieje zasłona utrud
niała pełne dotarcie światła Bożego do człowieka. Z powodu owej „zasłony”, która 
przyćmiewa wewnętrzny wzrok, człowiek często jest w stanie dostrzec jedynie nie
jasne i zniekształcone odbicie Bożej prawdy: jak w lustrze lub -  stosując znane 
porównanie -  jak w głębi jaskini.

Ale Pan w słowach swej obietnicy wyznacza wszystkim ludziom spotkanie na 
górze (Iz 25, 6 ): na tej górze zedrze zasłonę. Światło chwały rozleje się wszędzie, 
rozpraszając wszelkie ciemności i pomnażając radość.

„Na tej górze” -  mówi prorok Izajasz. Co wyobraża owa „góra”? Dla nas, którzy 
jesteśmy świadkami spełnienia proroctwa, odpowiedź jest prosta: owa góra jest sym
bolem Kościoła. Czyż nie w Kościele Pan przygotował „ucztę” eucharystyczną? Czyż 
nie w nim światłem Ewangelii „zdarł zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich 
ludów”? I czyż nie Kościół jest doczesnym zadatkiem tego, co ma nastąpić po zmar
twychwstaniu, gdy Bóg „raz na zawsze zniszczy śmierć” (Iz 25, 8 )?

Skoro tym jest Kościół, winno w nim jaśnieć Boże światło, ażeby ludzi do siebie 
przyciągał i aby zbliżając się ku niemu (i znajdowali zbawienie. Boże światło jaśnie
je w sile orędzia, którego Kościół jest heroldem, i w świętości życia, w którym daje 
świadectwo wobec świata.
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3. To światło jaśniało żywym blaskiem w Kościele pierwszych wieków -  
w Kościele Szawła z Tarsu, który stał się Pawłem i który w drugim czytaniu przypo
mina nam historię swego nawrócenia.

U samych początków chrześcijaństwa Bóg dokonuje cudów w sercach mężczyzn 
i kobiet należących do ludu Jezusa. Z wciąż nowym zdumieniem odkrywamy w tym 
początek spełniania się Izajaszowego proroctwa: Bóg zaczyna zdzierać zasłonę, za
puszczoną na twarzy wszystkich ludów.

Zdziera ją  z twarzy Pawła: w teofanii na drodze do Damaszku człowiek z Tarsu 
w Cylicji poznaje to, w co będzie wpatrywał się przez resztę swoich dni i co będzie 
głosił całemu światu: Tajemnicę Chrystusa żyjącego w Kościele. W tej „wielkiej 
jasności”, która powala go na ziemię i przemawia doń po imieniu, rozpoznaje dojrza
łą pełnię tego światła, którego brzask jaśniał już w rodzącym się Kościele.

Stawszy się apostołem, Paweł poświęci całe swe owocne życie wzywaniu wszyst
kich ludów, zgodnie ze słowami proroka, na ową górę, gdzie Bóg ostatecznie zdarł 
zasłonę, i w uświadomieniu sobie i doświadczeniu miłości Chrystusa pozwolił zaznać 
człowiekowi radości obiecanej na wieczną ucztę.

4. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). 
Polecenie Chrystusa, które Paweł z Tarsu przyjął tak wielkodusznie, wciąż roz
brzmiewa w Kościele i, na przestrzeni stuleci, porywa do działania rzesze apostołów, 
gotowych znosić niewygody i trudy, aby nieść ludziom słowo zbawienia.

Również dzisiaj Kościół jest wewnętrznie przynaglany przez poczucie misyjnej 
powinności. Chce on ze wszystkich swych sił służyć człowiekowi, pierwszą zaś 
i podstawową służbą wpisaną w rację jego istnienia pozostaje głoszenie Ewangelii 
wszelkiemu stworzeniu.

Ale wierność nakazowi misyjnemu Pana Jezusa wymaga, aby Kościół jeszcze 
wyraźniej ukazywał własnym swoim życiem tajemnicę, która go tworzy, tak ażeby 
jej blask mógł pociągnąć także człowieka współczesnego.

W tej perspektywie można łatwo zrozumieć dlaczego ekumeniczne zadanie przy
wrócenia widzialnej jedności wszystkich chrześcijan jest dzisiaj jedną z największych 
trosk: bardziej dojrzałe i pełniejsze realizowanie natury Kościoła jako sakramentalne
go znaku jedności jest światłem, którego świat współczesny oczekuje w sposób 
szczególny.

5. Doświadczenie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów ukazało, jak żywe jest 
dzisiaj pragnienie -  będące wyrazem posłuszeństwa głosowi Ducha Świętego -  aby 
znów żyć tak, jak Kościół, który oglądamy w jerozolimskim wieczerniku, w poranek 
dnia Pięćdziesiątnicy.

Niepodzielna pełnia otrzymana wówczas przez rodzący się Kościół miała w ciągu 
stuleci osiągnąć wielorakie formy historyczne, różniące się od siebie i zarazem wza
jemnie się uzupełniające.

Działalność ekumeniczna zmierza właśnie do tego celu, do realizowania Kościoła 
jako sakramentu współbrzmiącej jedności wielorakich form jedynej pełni, na obraz 
Tajemnicy trynitarnej, będącej źródłem i fundamentem wszelkiej jedności.

O tę, tak szlachetną sprawę modliliśmy się w ciągu tego tygodnia, który był 
z wielką gorliwością obchodzony w Kościele całego świata. Teraz, kończąc Tydzień
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Modlitw o Jedność Chrześcijan w tej zabytkowej Bazylice, pragnę pozdrowić i po
dziękować szczególnie serdecznie przedstawicielom Kościołów prawosławnych, angli
kańskich i ewangelickich, którzy są tu obecni i wraz z nami tworzą jeden chór
uwielbienia i modlitwy.

Niech chwała tej liturgii stanie się culmen et fons nowego zrywu w działalności 
ekumenicznej o zasięgu światowym i w Kościołach lokalnych, a zwłaszcza w Koście
le Rzymu, w którym, dzięki Bogu, podejmuje się wiele inicjatyw w dziedzinie dialo
gu, słuchania Słowa i współpracy w różnych dziełach charytatywnych. Kościoły, 
które są we Włoszech, z radością przyjęły międzywyznaniowy przekład całej Biblii, 
który w ubiegłym roku, w święto Apostołów Piotra i Pawła, został uroczyście zapre
zentowany młodzieży właśnie w tej Bazylice.

Chciałbym, aby nowemu zainteresowaniu lekturą i rozważaniom Słowa Bożego 
towarzyszył duch braterstwa oraz wdzięczność za to, co Bóg uczynił w naszym 
stuleciu, zbliżając do siebie rozproszonych chrześcijan.

6 . Niech na owej drodze modlitwy i wspólnej służby braci z różnych Wspólnot 
kościelnych prowadzi nas skuteczne w swej jasności światło, które padło na duszę 
Pawła, a zapał nasz niech wspiera wstawiennictwo i przykład świętych. Prośmy
0 opiekę św. Pawła, a także papieża, który przybywał tutaj jako mnich, a następnie 
jako opat, Grzegorza VII, czyli Hildebranda z Salerno, którego dziewięćsetlecie 
śmierci niedawno obchodziliśmy. W odpowiedzi na „list przepełniony miłością
1 wielkim przywiązaniem dla świętego Kościoła Rzymskiego”, przesłany przez cesa
rza Michała z Konstantynopola za pośrednictwem dwóch mnichów, św. Grzegorz VII 
deleguje patriarchę Wenecji, ażeby był wyrazicielem jego uczuć: „My bowiem prag
niemy nie tylko przywrócić zgodę pomiędzy Kościołem Rzymskim i pradawnym 
Kościołem Konstantynopolitańskim, ale także, jeśli i na ile to możliwe, żyć w pokoju 
ze wszystkimi ludźmi” (List z roku 1073; PL 148, 300-301).

7. Pokój wewnątrz Kościoła, pokój pośród wszystkich ludzi.
Słowa Papieża Grzegorza VII nabierają szczególnej aktualności w 1986 roku, 

ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem 
Pokoju. Żaden chrześcijanin ani żaden człowiek, wierzący w Boga, Stworzyciela 
świata i Pana historii, nie może pozostawać obojętny wobec problemu, który tak 
ściśle dotyczy ludzkości dziś oraz w przyszłości. Trzeba, aby każdy się mobilizował, 
by wnieść własny wkład w sprawę pokoju. O rozpoczęciu wojny może zdecydować 
niewiele osób, pokój wymaga solidarnego zaangażowania wszystkich.

Biorąc to wszystko pod uwagę zwracam się z usilnym apelem do wszystkich braci 
i sióstr chrześcijan i do wszystkich ludzi dobrej woli, aby podczas tego roku łączyli 
się w nieustannej i żarliwej modlitwie, błagając Boga o wielki dar pokoju. Stolica 
Apostolska pragnie przyczynić się do powstania światowego ruchu modlitwy o pokój, 
który przekraczając granice państw i angażując wiernych wszystkich wyznań, ogarnie 
cały świat. Niektóre Kościoły Wschodu i Zachodu oraz niektóre organizacje religijne 
podjęły już na tym polu interesujące inicjatywy. Jest moim życzeniem, aby to ducho
we zaangażowanie i solidarna modlitwa rozszerzały się coraz bardziej, ogarniając 
coraz większe rzesze ludzi całego świata.
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Korzystając z tej uroczystej okazji pragnę poinformować, że jestem w trakcie 
konsultacji z przywódcami nie tylko różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, 
ale także innych religii świata w sprawie wspólnych przygotowań do spotkania na 
modlitwie o pokój w Asyżu, miejscu, które osoba św. Franciszka serafickiego prze
mieniła w ośrodek powszechnego braterstwa. Będzie to dzień modlitwy, w którym 
wspomniany ruch duchowy przeżyje jedną z najdonioślejszych i najwznioślejszych 
chwil. Data i program tego spotkania zostaną ustalone -  jak tylko będzie to możliwe
-  w porozumieniu ze wszystkimi, którzy zechcą przyjąć zaproszenie do wzięcia 
w nim udziału.

Oby Pan zechciał wysłuchać naszych próśb i sprawić, aby rok, który niedawno 
się rozpoczął, mógł przynieść istotny postęp w dziedzinie porozumienia ekumeniczne
go i powiększyć pragnienie pokoju.

Uczniowie jednego Pana.
Spotkanie z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich

w Kalkucie -  3 lutego 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 1, s. 23.

Drodzy bracia w Chrystusie,
„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 1, 7).
Cieszę się, że mogę was powitać, moi bracia chrześcijanie, w czasie tej pierwszej 

wizyty w naszym kraju. Dziękuję Bogu za to, że wizyta ta stała się możliwa oraz 
za związane z nią braterstwo i wzajemne uznawanie się za uczniów jednego Pana.

Istnieje w Indiach tradycja podejmowania cennych inicjatyw na rzecz jedności. 
Z waszego narodu wywodzą się przywódcy ruchu ekumenicznego nie tylko w In
diach, ale na całym świecie. Wszystko to budzi w moim sercu życzliwość, bowiem, 
jak powiedziałem już w przeszłości, „posługa na rzecz jedności Kościoła jest w spo
sób szczególny posługą Biskupa Rzymu” (Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 28 VI 
1985; „L’Osservatore Romano” wyd. polskie, 1985, n. 6-7). Dlatego staram się nie
ustannie pobudzać poczucie odpowiedzialności ekumenicznej w synach i córkach 
Kościoła katolickiego, podkreślając z naciskiem, że przywrócenie jedności winno być 
jednym z priorytetów duszpasterskich Kościoła katolickiego. Ufam, że w Indiach 
będzie można „rozwinąć współpracę, by móc skuteczniej służyć sprawie jedności” 
(tamże).

Taka współpraca nie jest samowystarczalna. Jej kierunek i cel wyznacza dialog 
teologiczny, zmierzający do szukania rozwiązania wszystkich tych kwestii, które 
wciąż nas dzielą w wyznawaniu wiary. W tym dialogu wypowiada się prawdę w mi-
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łości i wspólnie podejmuje pogłębianie „wiary raz tylko przekazanej świętym” 
(Jud 3). Jest to zadanie konieczne, jeśli mamy traktować ruch ekumeniczny poważ
nie. „Jedność wyznawania wiary jest podstawowym elementem, w którym wyraża się 
komunia kościelna” (tamże).

Oczywiście, dialog ten musi być zawsze podsycany i wyrażany przez wysiłki na 
rzecz współpracy, przez wspólne świadectwo, gdzie tylko jest to możliwe, a przede 
wszystkim przez gorliwą modlitwę i przemianę serca. Modlę się, aby wszyscy chrze
ścijanie Indii mogli być pobudzeni przez Świętego Ducha Bożego do pracy na rzecz 
jedności, z wielkodusznością i mądrością.

Dziękuję wam, że przyszliście tu, aby mnie powitać. Z całą życzliwością odwza
jemniam wasze życzenia i zachęcam was do dalszej służby Jezusowi Chrystusowi 
i światu, któremu przyniósł On zbawczą miłość Boga. Niech On błogosławi wam, 
waszym rodzinom, tym, których kochacie i wszystkim tym, którym służycie.

Zjednoczeni w posłudze miłości. 
Spotkanie z katolikami i przedstawicielami 

innych wyznań chrześcijańskich 
w Mangalur -  6 lutego 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 2, s. 11.

Drodzy bracia w biskupstwie, dostojni przedstawiciele władz cywilnych, bracia 
i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy przyjaciele,

984 Jestem niezmiernie rad, że mogę odwiedzić wasz region w czasie pielgrzymki do
Indii, tego ogromnego i starożytnego kraju, tak żywego i tak pełnego obietnic. 
Wdzięczny jestem wam wszystkim za gorące przyjęcie. Ze szczególnym uznaniem 
odnotowuję obecność wszystkich tych, którzy zaangażowani są w kulturalne, społecz
ne i polityczne życie tego regionu.

Wyrażam mój głęboki szacunek dla członków różnych Kościołów chrześcijańskich 
i wspólnot kościelnych oraz dla naszych przyjaciół hindusów, muzułmanów, sikhów, 
dżinistów, buddystów i parsów. Zjednoczmy się w szczerym pragnieniu służenia 
sprawie pokoju i postępu wśród wszystkich narodów, bez wyjątków i dyskryminacji, 
wyznajemy bowiem wspólną wiarę w Boga, naszego Stwórcę i Ojca.

Zwracam się do członków społeczności katolickiej, do pasterzy i wiernych, do 
kapłanów i kleryków, do zakonników i zakonnic, do katechetów, do wszystkich, 
którzy uczestniczą w kapłańskiej, proroczej i królewskiej posłudze Chrystusowej, 
i pozdrawiam was słowami św. Pawła skierowanymi do Filipian: „Łaska Pana nasze
go Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym” (Flp 4, 23).
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1. Wysłuchane właśnie czytanie z Ewangelii św. Łukasza proponuje nam jako 
przedmiot rozważań Nawiedzenie przez Maryję, „służebnicę Pańską” (Łk m 38), 
Elżbiety, jej krewnej. Owo tak bardzo ludzkie spotkanie ukazuje nie tylko wartość 
i piękno miłości łączącej obie kobiety. Przede wszystkim wprowadza nas ono w ta
jemnicę Wcielenia, Boskiej inicjatywy, która jest rzeczywistym wyrazem nieskończo
nej miłości Boga do człowieka i początkiem drogi ku naszemu wiecznemu przezna
czeniu.

Maryja w akcie wolności wyraża zgodę na przedstawiony Jej plan Boży, po czym 
udaje się do domu swej krewnej, Elżbiety, aby jej pomóc. Pragnie również podzielić 
się z nią Dobrą Nowiną o tym, że wkrótce wypełni się uczyniona ich przodkom 
przez Pana obietnica zbawienia, która pozostała żywa w Izraelu dzięki nauczaniu 
proroków i Pisma Świętego.

Elżbieta napełniona Duchem Świętym, rozpoznaje obecność długo wyczekiwanego 
Zbawiciela w łonie Maryi i pozdrawia ją jako „Matkę swojego Pana”. Nie narodzony 
syn Elżbiety również odczuwa zbawczą obecność Mesjasza. Obecność ta może być 
w pełni doświadczona jedynie poprzez wiarę, jedynie w Duchu.

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła...”
Błogosławieństwo to odnosi się w pełni do Maryi, „która uwierzyła, że spełnią 

się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1, 45). Ale jednocześnie ogarnia ono także 
tych, którzy naśladują Maryję na drodze wiary, gdyż jest ona „członkiem Kościoła 
i jego typicznym wyrażeniem oraz najdoskonalszym wzorem wiary i miłości” (Lumen 
gentium, 53).

Dzisiaj to błogosławieństwo spływa na nas, zgromadzonych w tym miejscu, aby 
oddać Jej cześć. Nasza wspólna modlitwa świadczy o prawdzie Jej słów: „Wielbi 
dusza moja Pana, /  i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy. / Bo wejrzał na 
uniżenie Służebnicy swojej. / Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię”
(Łk 1, 47-49).

2. Sobór Watykański II pragnął ukazać specjalne miejsce Maryi w historii zbawie
nia, w odniesieniu do tajemnicy Chrystusa i tajemnicy Kościoła. Dzięki niezwykłej 
roli, jaką spełniła w życiu i działalności Chrystusa, stała się wzorem dla życia i misji 
Kościoła. Dzisiaj to, czym była Maryja dla Jezusa, jest do końca świata powołaniem 
Kościoła, aby wypełniło się zbawcze dzieło Chrystusa.

Podobnie jak Maryja, która przyniosła Elżbiecie Dobrą Nowinę zbawienia i obec
ność Zbawiciela, tak i Kościół istnieje od wieków, aby głosić Słowo Boże wszystkim 
ludziom i obdarzać ich światłem, życiem i miłością Chrystusa Zbawiciela.

W ciągu tysiącleci Indie były kolebką wielkich religii i starożytnych cywilizacji. 
Przez prawie dwa tysiące lat chrześcijaństwo harmonijnie współistniało z tymi trady
cjami. Prawie pięć wieków temu Kościół wysłał zwiastunów Ewangelii do tego 
regionu rozległego Indyjskiego subkontynentu. Tak jak wszędzie rola Kościoła w In
diach polegała i polega na głoszeniu obietnicy życia w Chrystusie, „zechciał bowiem 
[Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać 
wszystko ze sobą: przez Niego jjg i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowa
dziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1, 19-20).

985

986
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Kościół powołany jest do wypełnienia misji pojednania i posługi w duchu same
go Jezusa. Jak przepowiedział prorok Izajasz, Jezus, przychodząc na świat miał „nie 
złamać trzciny nadłamanej, ani zgasić knotka o nikłym płomyku”, lecz być „przy
mierzem dla ludzi, światłością dla narodów” (por. Iz 42, 1-6). ]i

Podobnie jak w wiekach minionych, również dzisiaj Kościół w tym regionie Indii 
wypełnia misję Syna i sługi Bożego przez bezinteresowną posługę wielu mężczyzn 
i kobiet, pełnych wiary i niestrudzonej miłości.

987 3 . Po bliższym zapoznaniu się z działalnością Wspólnot chrześcijańskich na tym
pięknym Wybrzeżu Zachodnim, w całym regionie Karnataki, a nawet w całych In
diach, doznaję tej samej radości, która stała się udziałem Maryi: Pan uczynił wielkie 
rzeczy pomiędzy ludźmi! (por. Łk 1, 49).

Żarliwe wspólnoty wiary i miłości, które powstały w całym tym regionie; instytu
cje oświatowe, które przygotowały tylu młodych ludzi do odpowiedzialnego uczest
nictwa w rozwoju całego kraju; ośrodki zdrowia, które od ponad wieku opiekują się 
chorymi i potrzebującymi, bez wyjątków i dyskryminacji; a także wiele innych ini
cjatyw wspólnoty chrześcijańskiej na rzecz poprawy sytuacji i rozwoju ludzi zamiesz
kujących ten region: to wszystko jest żywym świadectwem służebnej misji Kościoła 
Chrystusowego.

988 4. Kościół to pielgrzymujący lud Boży, zmierzający ku swojemu celowi, jakim
jest eschatologiczne Królestwo w domu Ojca. Wędrując wśród innych wspólnot 
i tradycji religijnych, a także wspólnie z nimi, Kościół „ubogich i cierpiących odnaj
duje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela” (Lumen gentium, 8 ). Dlate
go też czuję się w sposób szczególny powołany do obrony i głoszenia niezbywalnej 
godności każdego człowieka, każdej kobiety i każdego dziecka, należących do 
wszystkich narodów i do wszystkich warstw społecznych.

Jako sługa Chrystusa i sługa Jego Kościoła, dziękuję Panu za dzieła wiary i mi
łości, które dokonują się pośród was w Jego imieniu. Nawiedzenie Elżbiety przez 
Maryję może być rozumiane także jako inspiracja miłosiernej posługi, którą niesiecie 
swoim współobywatelom. Pragnę umocnić was w wierze i zachęcić do jeszcze bar
dziej wielkodusznej służby waszemu krajowi. Apeluję do wszystkich synów i córek 
Kościoła: bądźcie wiernymi świadkami Zmartwychwstałego Pana, bądźcie światłem, 
które promieniuje miłością Boga wśród waszych bliźnich.

Do was, bracia w biskupstwie, których Duch Święty ustanowił strażnikami Koś
cioła Jezusa Chrystusa, kieruję słowa wezwania św. Piotra: „paście stado Boże, które 
jest przy was [...] jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy 
Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały” (1 P 5, 2-3). Obyście w komunii 
z Biskupem Rzymu i z Kościołem powszechnym odnaleźli wielką siłę dla waszej 
pasterskiej posługi.

Umiłowani kapłani, umiłowani zakonnicy, zakonnice i apostołowie świeccy: jes
teście mi bardzo bliscy. W was dostrzegam uczniów Jezusa, sługi Boga. W dzisiej
szym Kościele jesteście jego świadkami. Zostaliście wybrani przez Chrystusa i po
stanowiliście stać się Jego narzędziami w budowie Jego Ciała. Bądźcie godni swoje
go powołania i wielkoduszni w wypełnianiu swojej misji. Zjednoczcie się z waszymi 
Biskupami i oddajcie się bez reszty bezinteresownej i wytrwałej posłudze na rzecz
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waszych bliźnich. Bądźcie wierni Chrystusowi i Jego Kościołowi, będąc w sposób 
coraz bardziej autentyczny znakiem jego Królestwa.

5. Umiłowani bracia chrześcijanie obecni na tym spotkaniu, którzy otwarcie głosi
cie, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Panem, jedynym pośrednikiem między Bogiem 
a człowiekiem: wznieśmy wspólnie serca oddając chwałę naszemu boskiemu Ojcu. 
Podziękujmy mu za tę więź, która nas łączy przez Chrzest w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Wola Chrystusowa skłania nas do ciągłego poszukiwania takiej 
pełni komunii i pokoju, która odpowiadałaby pragnieniu Chrystusa wyrażonemu 
podczas Ostatniej Wieczerzy: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we 
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 
Mnie posłał” (J 17, 21). Niech obrana przez nas droga ekumenizmu prowadzi nas ku 
jeszcze większej wierności Panu naszego życia!

6 . Raduję się widząc wielu naszych przyjaciół z innych wspólnot religijnych. 
Wasza obecność jest wymownym dowodem braterskich uczuć, jakimi darzycie swoich 
sąsiadów chrześcijan i z pewnością oznacza, iż dostrzegacie potrzebę zjednoczenia 
wszystkich tradycji religijnych w obliczu sił, które występują przeciwko ludzkiej 
i duchowej godności człowieka. Żyjąc w pluralistycznym świecie, pełnym napięć 
i konfliktów, wspólnoty religijne powinny jako pierwsze dać przykład współistnienia 
w pokoju i harmonii, we wzajemnej akceptacji i współdziałaniu. Niech błogosławień
stwo Boże spocznie na was wszystkich, na waszych wspólnotach i rodzinach, na 
waszych przedsięwzięciach i działaniach dla dobra kraju.

7. Proszę Wszechmocnego Boga, aby obdarzył mądrością i odwagą dostojnych 
przedstawicieli życia publicznego, aby mogli być oni skutecznymi „krzewicielami 
porządku i pokoju wśród ludzi” (Sobór Watykański II, Orędzie końcowe). Obyście 
zawsze pracowali na rzecz ideału wolności, sprawiedliwości i pokoju, godząc różnice 
kulturowe, językowe i religijne na drodze do uzyskania postępu społecznego i gospo
darczego i do zapewnienia społecznego poczucia braterstwa.

Z wielkim bólem dowiedziałem się, że w poważnej części stanu Karnataka panuje 
susza. W wielu regionach nie ma wody. Ludzie, podobnie jak zwierzęta, cierpią 
z powodu braku wody i żywności. Myślę ze współczuciem o wszystkich, którzy 
cierpią. Zwracam się z prośbą do Kościołów lokalnych Karnataka o współpracę 
z rządem i organizacjami ochotniczymi, o udzielenie wszelkiej pomocy w tym trud
nym momencie i pokazanie raz jeszcze, że ich powołaniem jest służba ludzkości. 
Proszę Boga, aby zesłał obfite deszcze na spragnioną ziemię Karnataka i by sprawił, 
że nakarmi ona głodnych i napoi spragnionych, aby pokrzepieni na ciele, mogli 
oddawać chwałę swemu niebieskiemu Ojcu.

W tym momencie pragnę przypomnieć również ofiary tragedii towarzyszących 
wysiłkom człowieka na rzecz postępu. Szczególnie powierzam Panu wielu ludzi, 
którzy stracili życie w Bhopalu w grudniu 1984 roku. Pragnę przypomnieć także 
tych, którzy za cenę wielkich cierpień zdołali przeżyć. Modlę się, aby doznali brater
skiej solidarności, której tak bardzo potrzebują.

8 . Do was wszystkich: do młodych, którzy w przyszłości pokładają wielkie na
dzieje; do starych, chorych i cierpiących, którzy zwracają się do Pana o pociechę 
i ulgę; do rolników i robotników, którzy przekształcają dane przez Boga bogactwa
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tego regionu w środki utrzymania i wzrostu; do rodzin biednych i bogatych; a szcze
gólnie do tysięcy emigrantów z tego regionu: do was wszystkich zwracam się ze 
słowem szacunku i braterskiej miłości.

Módlmy się razem o nastanie świata, w którym każdy człowiek traktowany będzie 
jak dziecko Żywego Boga! Poświęćmy nasze wysiłki budowaniu cywilizacji pokoju 
i miłości, w której wszyscy ludzie kierować się będą wielkim ideałem służenia Bogu 
i bliźnim!

Czyńmy wszystko, aby przyspieszyć nadejście dnia błogosławionego. 
Spotkanie z Katolikosem prawosławnego Kościoła maiankarskiego 

rytu syryjsko-jakobickiego w Koczin -  7 lutego 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 2, s. 22.

Wasza Świątobliwość, 
drodzy bracia w Chrystusie,
„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 

napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich -  
w Chrystusie” (Ef 1, 3).

993 Zwracam się do was słowami, które św. Paweł skierował do chrześcijan Efezu.
Czynię to w przekonaniu, że nasze dzisiejsze spotkanie jest błogosławieństwem, 
którym Bóg obdarzył nasze Kościoły, a zwłaszcza wiernych Kościoła katolickiego 
i syryjskiego Kościoła prawosławnego Indii.

To spotkanie, którego krótkość spowodowana jest wyłącznie tym, że program 
mojej wizyty pasterskiej w waszym wielkim kraju jest bardzo wypełniony, napełnia 
mnie radością i nadzieją.

Z radością spotykam ponownie i pozdrawiam Waszą Świątobliwość, Biskupów 
i wszystkie osoby towarzyszące. Zachowuję w pamięci nasze spotkanie w Rzymie 
przed dwoma laty, z okazji wizyty Jego Świątobliwości Ignatiusa Zakka Iwasa I, 
Patriarchy Syryjskiego Kościoła Prawosławnego w Antiochii. Wspólna Deklaracja, 
którą wówczas podpisaliśmy, i to wszystko, co wynika z niej w odniesieniu do dok
tryny i praktyki duszpasterskiej, stanowi w stosunkach między naszymi Kościołami 
poważny krok na drodze ku jedności. Wiem, że ta Deklaracja znalazła tu duży od
dźwięk, zarówno w waszym Kościele, jak i wśród katolików. Wiem też, że Wasza 
Świątobliwość pragnie podkreślić jej doniosłość, a także wysunął propozycje odno
szące się do zastosowania jej w praktyce. Propozycje te spotkały się z życzliwym 
przyjęciem ze strony katolików. Mam nadzieję, że nasze Kościoły wkrótce znajdą
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nowe, skuteczne sposoby rozwijania wspólnego dialogu teologicznego i duszpaster
skiej współpracy.

Wraz z Jego Świątobliwością Zakką Iwasem stwierdziliśmy w naszej Deklaracji 994 
Wspólnej: „Nie zapominamy, że musimy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, 
by osiągnąć pełną widzialną jedność między Kościołem Katolickim i Syryjskim 
Prawosławnym Kościołem Antiochii, oraz nieustannie błagać Pana, by przywrócił 
nam tę jedność, bo tylko ona pozwoli nam wobec świata dawać pełne i jednomyślne 
świadectwo Ewangelii”. Dalej powiedzieliśmy: „Zobowiązujemy się uroczyście uczy
nić wszystko, co leży w naszych możliwościach, dla usunięcia ostatnich przeszkód 
stojących jeszcze na drodze do osiągnięcia pełnej komunii między Kościołem Kato
lickim i Syryjskim Prawosławnym Kościołem Antiochii” (Rzym, 23 czerwca 1984, 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1984, nr 6).

Wasza Świątobliwość, jest dziełem łaski Bożej to, że możemy tu potwierdzić 
nasze zobowiązania i wezwać wszystkich naszych braci Biskupów i wszystkich wier
nych, aby w tym się z nami łączyli. Skoro zostaliśmy powołani do tego, aby być 
źródłem jedności i pojednania w łonie naszych Kościołów, między naszymi Kościo
łami i w świecie, musimy przywiązywać należytą wagę do poszukiwań jedności na 
poziomie lokalnym, wszelkie bowiem podziały stanowią przeszkodę w głoszeniu 
Ewangelii, a tym samym w spełnianiu przez Kościół jego misji. Wspólnie więc, 
w tym kościele, przed ołtarzem Boga, otwórzmy się na nowo na Jego wezwanie, aby 
czynić wszystko, co jest w naszej mocy, dla przyspieszenia nadejścia owego błogo
sławionego dnia, w którym będziemy mogli wspólnie sprawować Eucharystię.

To spotkanie -  poprzez Waszą Świątobliwość, poprzez obecnych tu Biskupów 
i inne towarzyszące Waszej Świątobliwości osoby -  jest dla mnie spotkaniem z ca
łym waszym Kościołem. Z braterską miłością dla mego brata, Jego Świątobliwości 
Patriarchy Zakka Iwasa I, upraszam Boga o obfite błogosławieństwo dla Niego, dla 
Waszej Świątobliwości, dla waszego duchowieństwa i ludu.

Spotkanie z Katolikosem prawosławnego Kościoła syro-malankarskiego
w Kottayam (Indie) -  8 lutego 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 2, s. 24.

Wasza Świątobliwość,
drodzy przyjaciele i bracia w Chrystusie,
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym 

niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13).
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1. Z radością witam was tymi słowami wiary i nadziei, które św. Paweł skierował 
do chrześcijan Koryntu. Niech będzie błogosławiony Duch Boży, który napełnił nas 
swoją miłością i który wiedzie nas do pełni prawdy.

Ten sam Duch zaszczepia w sercach ochrzczonych na całym świecie pragnienie 
zjednoczenia się w doskonałej jedności, aby spełnić wolę Jezusa wyrażoną w Jego 
modlitwie do Ojca: „aby wszyscy stanowili jedno [...] aby świat uwierzył” (J 17, 21). 
Przede wszystkim musimy dziękować Bogu za zbliżenie, które w ostatnich latach 
dokonało się między naszymi Kościołami.

2. Wizyta, którą Wasza Świątobliwość złożył mi przed trzema laty, wyznacza 
ważny etap na naszej drodze ku większej jedności między nami i jedności z Chrystu
sem. Z wdzięcznością wspominam nasze spotkanie i pielgrzymkę Waszej Świątobli
wości do grobów Apostołów Piotra i Pawła. Pamiętam także skierowane wtedy do 
mnie słowa pełne nadziei i braterskiej miłości: „Naszym zadaniem jest pokutować 
i na nowo odbudowywać historię w zgodzie z wolą Pana”. Właśnie teraz wypełniamy 
wolę Pana: z pewnością nasze dzisiejsze spotkanie, choć krótkie, jest oznaką tego 
procesu. Nie wolno nam zwlekać w drodze ku jedności; nasze podziały -  tak jak 
wszelkie podziały między wierzącymi w Chrystusa -  są przeszkodą w głoszeniu 
Ewangelii i w wypełnianiu naszego powołania.

Wiem, że Wasza Świątobliwość przy różnych okazjach dawał wyraz pragnieniu 
postępu na drodze braterskich stosunków między katolikami i wiernymi Syryjskiego 
Kościoła Prawosławnego Indii. Jak powiedziałem Waszej Świątobliwości w czasie 
historycznej wizyty złożonej Kościołowi Rzymskiemu: „Ekumenizm na poziomie 
lokalnym ma decydujące znaczenie dla ogólnego działania na rzecz zjednoczenia 
wszystkich chrześcijan. Jedność jest wyróżniającą cechą wspólnoty chrześcijańskiej. 
Rozłam, w swych różnych przejawach, zaciemnia ją, a niekiedy niszczy” (AAS 75 
[1983], s. 1029-1030).

3. Wraz z Waszą Świątobliwością pragnę, aby nasze Kościoły mogły szybko 
znaleźć skuteczne sposoby rozwiązania stojących przed nami pilnych problemów 
duszpasterskich, abyśmy wspólnie mogli postępować w braterskiej miłości i w dialo
gu teologicznym. Na tej bowiem drodze może się dokonać pojednanie chrześcijan 
i pojednanie świata. Mogę zapewnić, że Kościół katolicki, zgodnie z zobowiązaniem 
podjętym na Soborze Watykańskim II, jest gotów w pełni uczestniczyć w tym dziele.

Radość ze spotkania Waszej Świątobliwości i Jego delegacji tu, w tym świętym 
miejscu, ożywia naszą nadzieję i naszą modlitwę. Oby Pan zechciał przyspieszyć 
dzień, w którym po przezwyciężeniu istniejących różnic będziemy mogli przy tym 
świętym ołtarzu wspólnie sprawować Eucharystię.

Dziękuję za to spotkanie i proszę Wszechmogącego Boga o błogosławieństwo dla 
Waszej Świątobliwości, dla duchowieństwa i dla ludu waszego Kościoła. Przyjmijcie 
zapewnienie mojej miłości w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
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Co się stało z dziedzictwem waszych męczenników? 
Nabożeństwo ekumeniczne w amfiteatrze Trzech Galii 

w Lyonie -  4 października 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 10, s. 19.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
1. Pragnęliście, aby moją wizytę pasterską w tym regionie Francji rozpoczęło 

obecne spotkanie modlitewne w pełnym symbolicznej wymowy miejscu, gdzie 
w r. 177 duża grupa chrześcijan na skutek straszliwych tortur poniosła śmierć, dając 
świadectwo wierności Jezusowi Chrystusowi. To świadectwo i ta ofiara waszych 
pierwszych męczenników należą do wszystkich chrześcijan i wszystkich Kościołów, 
jak przypomniał przed chwilą mój drogi brat, kardynał Decourtray. Dziękuję wam 
za tę sposobność do rozmyślań nad owym wspólnym dziedzictwem i do modlitwy 
wraz z wami o to, abyśmy stali się godnymi spadkobiercami tych wielkich świadków 
Chrystusa.

„Jestem chrześcijaninem” -  prosto i zdecydowanie odpowiadał swoim katom 
jeden z owych męczenników, diakon Sanctus. I „ta odpowiedź wystarczyła mu za 
nazwisko, imię, miasto, ród i wszystko inne” -  wyjaśnia nam list chrześcijan 
z Lyonu i z Vienne (Euzebiusz, Hist. EccL V, I, 20). My również jesteśmy chrześci
janami i w tym słowie zawiera się całe nasze obecne i przyszłe istnienie, całe nasze 
powołanie i posłannictwo. Jesteśmy chrześcijanami, to znaczy należymy do Chrystusa
i w Nim powołał nas Bóg wszelkiej łaski (por. 1 P 5, 10), i „wierzymy, że będziemy 
zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni” (Dz 15, 11), w Jego też „Duchu 
wszyscyśmy zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało” (1 Kor 12, 13). To On 
rozsyła nas po świecie, abyśmy „głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 
15). Męczennicy z Lyonu i Vienne byli w pełni świadomi tego, że słowo „chrześcija
nin” oznacza wielkie bogactwo i wielką odpowiedzialność. Nie chcieli wyrzec się 
Tego, który udzielił im swego życia i wezwał ich, by stali się Jego świadkami. 
Wiemy, że również dziś, i to we wszystkich zakątkach świata, wielu jest ludzi, 
którzy z powodu trwania przy swej chrześcijańskiej wierze doznają krzywd, wygna
nia, a nawet tortur. To w nich Chrystus objawia swą potęgę. Męczennicy czasów 
obecnych i męczennicy przeszłości otaczają nas i wspierają, abyśmy zawsze patrzyli 
na Jezusa, Pana naszej wiary, który ją  wydoskonala (por. Hbr 12, 2).

2. Chrześcijanie z Lyonu, z Vienne, z całej Francji, co się stało z dziedzictwem 
waszych okrytych chwałą męczenników? Oczywiście, dziś nikt nie rzuca was na 
pastwę dzikim zwierzętom, nie wydaje was na śmierć za to, że wierzycie w Chrystu
sa; czyż jednak nie trzeba przyjąć, że niepostrzeżenie chrześcijanie poddawali się 
próbie w innej formie? Prądy myślowe, style życia, niekiedy nawet prawa sprzeczne 
z właściwym rozumieniem człowieka i Boga osłabiają wiarę chrześcijańską w życiu 
osób, rodzin i społeczeństwa. Chrześcijanie nie są już prześladowani, owszem, cieszą
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się wszelkimi swobodami; czyż jednak nie jest realne niebezpieczeństwo, że ich 
wiara zostanie jakby uwięziona przez otoczenie, usiłujące zepchnąć ją  w dziedzinę 
czysto prywatnego życia jednostki? Czyż zupełna obojętność wielu ludzi wobec 
Ewangelii i jej wymagań moralnych nie jest obecnie pewną formą składania ofiar 
bożkom, którymi są egoizm, luksus, użycie i poszukiwanie przyjemności za wszelką 
cenę i bez ograniczeń? Takie formy nacisku albo pokusy mogą zabić duszę nie 
uszkadzając ciała. Duch zła, który występował przeciwko naszym męczennikom, 
wciąż działa. Nadal usiłuje on innymi środkami odwrócić dusze od wiary. Chrześcija
nie Lyonu i Francji, nie poddawajcie się mu! Żyjąc w świecie oferującym człowieko
wi tyle możliwości urzeczywistnienia prawdziwej wolności i duchowego rozwoju, 
w świecie, który dokonał tak wielkiego postępu w służbie człowiekowi -  co robicie, 
aby zdemaskować tych bożków współczesności i uwolnić się od nich? Obyście zaw
sze mieli jasny sąd i odwagę wiary! Oto jest wasze wspólne zadanie. Jeden i ten sam 
chrzest uświęcił was w Chrystusie. W wierności jego Słowu i nie czyniąc osobno nic 
z tego, co możecie uczynić wspólnie, aby odpowiedzieć na potrzeby człowieka 
współczesnego, bądźcie „mocni w wierze” (1 P 5, 9).

1000 3. Na drodze do pełnej jedności wśród uczniów Chrystusa wysiłki ekumeniczne
chrześcijan z Lyonu -  w przeszłości i w chwili obecnej, w swych różnorodnych 
formach -  są dobrze znane, o czym przypomniał Jego Ekscelencja biskup Zakarian. 
W swym marszu ku jedności nasze Kościoły przebywają ciągle nowe etapy, ale dla 
wielu, zwłaszcza dla młodych pokoleń, jest on powolny, zbyt powolny wobec Chrys
tusa pragnącego jedności, „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Znalezienie wspólnego 
wyrazu wiary, podstawy organicznej jedności chrześcijan, wymaga rzecz jasna, wiele 
wysiłku, roztropności, kontaktów, a więc zabiera dużo czasu. Teraz, gdy odzyskaliś
my wzajemne zaufanie i nawiązaliśmy już współpracę pomiędzy naszymi Kościołami
1 wspólnotami chrześcijańskimi, lepiej dostrzegamy to, co jeszcze nas dzieli. Są to 
częstokroć sprawy delikatne i ważne, dotyczące właściwych nam sposobów pojmowa
nia Słowa Bożego, formułowania nauki odpowiadającej „dobremu depozytowi” (por.
2 Tm 1, 14), rozumienia tego, „co mówi Duch do Kościołów” (Ap 3, 22), przeżywa
nia tajemnic wiary, ujmowania roli i istoty Kościoła. Ruch ekumeniczny jest owocem 
Ducha Świętego. Nie należy ani się cofać, ani wyznaczać etapów. Na ludziach kieru
jących Kościołami i teologach spoczywa wielka odpowiedzialność za usuwanie prze
szkód na drodze ku pełnej jedności i za jednoczesne czuwanie nad tym, ażeby rze
czywiście była ona zgodna z prawdziwym planem Chrystusa co do Jego Kościoła, 
w poszanowaniu zarazem uzasadnionej różnorodności zwyczajów, kultur i rodzajów 
wrażliwości religijnej, które wielki biskup Ireneusz godził z konieczną jednością 
wiary i Kościołów. Jako Biskup Rzymu, Następca Piotra, mam głęboką świadomość 
spoczywającego na mnie w sposób szczególny obowiązku służenia jedności wiary 
i miłości.

Czyż jednak nie istnieje groźba, że postępy uzyskane przez tych, na których 
spoczywa największa odpowiedzialność, pozostaną bezskuteczne, ponieważ w niedo
statecznym stopniu zrozumie je i przyswoi lud chrześcijański? Musimy wciąż prosić 
Ducha Świętego, ażeby obdarzył nas wszystkich intuicją, odwagą i korną gotowością 
przyjęcia, z ufnością i z rozwagą w życiu codziennym naszych parafii i wszystkich
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naszych wspólnot -  pogłębionych rezultatów osiągniętego już postępu. Chodzi o to, 
aby z całą uczciwością wprowadzić je w życie, nie myląc ich wszakże z celem, bo 
to raczej powstrzymałoby nas w marszu niż zachęcało do jego kontynuowania.

Wszystko to wcale nie odwodzi od służby człowiekowi. Przeciwnie, chrześcijanie 
zbliżający się do siebie w poszukiwaniu wyrazu tej samej wiary powinni czerpać 
z tego nowe bodźce, by wspólnie dając świadectwo stanąć w pierwszych szeregach 
walki o sprawiedliwość i pokój, o poszanowanie i godność każdego człowieka. Nie 
trzeba specjalnie podkreślać tego aspektu wobec Kościoła liońskiego, w którym 
troska o najuboższych wzbudzała i nadal jeszcze wzbudza tyle wspaniałych inicjatyw.

4. Jeśli jednak chodzi o ten -  jak też o wszystkie inne -  aspekt służenia dziełu 
jedności, zawsze musimy pamiętać o tym, że niezbędna jest pomoc łaski Bożej. 
Duchowy ekumenizm modlitwy i nawrócenia serca -  oto królewski gościniec, jedyna 
droga, podstawa wszelkiego ekumenizmu. Kościół katolicki wskazał to jasno w de
krecie soborowym Unitatis redintegratio (n. 8). W ten sposób przyswoił on sobie 
wspaniałą intuicję księdza Pawła Couturier, owego apostoła jedności chrześcijan, 
który dokładnie osiemdziesiąt lat temu otrzymał święcenia kapłańskie w diecezji 
liońskiej. Pamiętam, że to właśnie on odnowił Tydzień Modlitw o Jedność i że to 
z jego inicjatywy powstała „Grupa z Dombes”, która ożywiana jest duchem modlitwy 
i pojednania, od niemal pięćdziesięciu lat kontynuuje kontakty i działania zmierzające 
do otwierania nowych dróg w naszych dążeniach do zjednoczenia w wierze. Ksiądz 
Couturier pragnął, aby cenne dziedzictwo, pozostawione temu Kościołowi przez 
męczenników z Lyonu i Vienne, stało się własnością całego Kościoła powszechnego: 
„W pokoju odeszli do Boga, nie pozostawiając swej Matce (Kościołowi) żadnej 
troski ani też braciom swoim powodu do waśni i zwady, przeciwnie, pozostawili 
radość, pokój, zgodę i miłość” (Euzebiusz, Hist. eccL V, II, 7).

Umocnieni pełnym chwały świadectwem tych, którzy na tym właśnie miejscu 
oddali życie za Chrystusa, złączmy się w jednej modlitwie. W szczególności prośmy 
Pana, żeby -  wedle pięknego określenia księdza Couturier -  urzeczywistniła się 
widzialna jedność wszystkich chrześcijan „taka, jakiej chce Chrystus, i sposobami, 
jakich zechce użyć”. Tak jak nauczył nas Zbawiciel i przez Niego zachęceni, ośmie
lamy się mówić:

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, 
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Amen.
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Naszym wspólnym trudem będzie modlitwa o pokój.
Do uczestników konferencji sekretarzy 

światowych wspólnot chrześcijańskich -  21 października 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 10, s. 13.

Z radością witam was, uczestników Konferencji Sekretarzy Światowych Wspólnot 
Chrześcijańskich.

1002 Rzym, miasto uświęcone krwią pierwszych męczenników chrześcijańskich, jest
niezawodnie takim miejscem, gdzie wszyscy, którzy dziś chcą dawać świadectwo 
Chrystusowi, znajdują moc i nową inspirację.

Właściwy sens słowa „wspólnota” przypomina nam raz jeszcze głębię rozważań 
nad istotą Kościoła w nauce Soboru Watykańskiego II. Dekret o ekumenizmie odnosi 
się do tych, którzy wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, i pozostają 
„w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie ze społecznością Kościoła katolickiego” 
(Unitatis redintegratio, 3). „Doskonała więź (communio) kościelna” ukazana jest tam 
jako cel ekumenicznych wysiłków (tamże, 4).

Jako sekretarze światowych Wspólnot chrześcijańskich jesteście odpowiedzialni 
za realizację pełnej komunii wiary i życia sakramentalnego wszystkich ochrzczonych. 
Na wiele sposobów wykonujecie to zadanie. Powtarzam to, co już mówiłem wcześ
niej: dla Kościoła katolickiego poszukiwanie jedności chrześcijan jest pastoralnym 
priorytetem.

Jest rzeczą bardzo ważną, by dla świata, w którym żyjemy, tak bardzo podzielo
nego, wierzący w Chrystusa stali się znakiem pojednania i pokoju. Im bardziej nasza 
współpraca będzie nacechowana uczciwością, pokorą i miłosierdziem, tym bardziej 
nasze wspólne świadectwo będzie dla świata rzeczywistym znakiem pokoju i komu
nii, do których wezwani są wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety.

Udam się na krótko do Asyżu razem z przywódcami religii chrześcijańskich 
i innych wyznań. Naszym wspólnym trudem będzie modlitwa o pokój.

Z modlitwy i tylko z modlitwy może wyłonić się kształt wspólnego działania 
i świadectwa w sprawie pokoju. Zapraszam was dzisiaj, was oraz wszystkich, których 
reprezentujecie, byście w tych dniach modlili się także o to, ażeby świat poznał i ra
dował się tym pokojem, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć.

Oby wasze spotkanie w Rzymie przysporzyło wam sił do podjęcia tych wyzwań, 
które przed wami stoją. Niech pokój Chrystusa zawsze będzie z wami.
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Abyśmy nieśli pokój, dając wspólne świadectwo. 
Katedra św. Rufina. Słowa Papieża wprowadzające 

do wspólnej modlitwy chrześcijan -  27 października 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 10, s. 13.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
1003 Jezus Chrystus „jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił

jednością, bo zburzył rozdzielający je mur -  wrogość” (Ef 2, 14).
Pragnę podziękować przywódcom i przedstawicielom Kościołów chrześcijańskich 

i Wspólnot kościelnych, którzy wnieśli wkład w przygotowanie tego Dnia Modlitwy 
i którzy są tu obecni osobiście bądź w osobach swoich delegatów. Jest rzeczą zna
mienną, że u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa my, lud chrześcijański, 
zebraliśmy się tutaj w imię Jezusa Chrystusa, ażeby wznieść do Ducha Świętego 
wspólne błaganie o to, aby napełnił świat miłością i pokojem.

Nasza wiara uczy, że pokój jest darem Boga w Jezusie Chrystusie, darem, który 
winien wyrażać się w modlitwie kierowanej ku Temu, w którego rękach spoczywają 
losy wszystkich narodów. Właśnie dlatego modlitwa stanowi niezbędny element 
działań na rzecz pokoju. To, co dzisiaj czynimy, jest jeszcze jednym ogniwem w łań
cuchu modlitw o pokój, ruchu powstałego z inicjatywy poszczególnych chrześcijan, 
a także Kościołów chrześcijańskich i Wspólnot kościelnych, który w ciągu ostatnich 
lat rozwija się z coraz większą siłą w wielu regionach świata. Ta wspólna modlitwa 
wyraża i ukazuje pokój panujący w naszych sercach, bowiem jako uczniowie Chrys
tusa zostaliśmy posłani do świata, by głosić i nieść pokój, ów dar, który „pochodzi 
od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” 
(2 Kor 5, 18). My, jako uczniowie Chrystusa, mamy szczególny obowiązek niesienia 
Jego pokoju światu.

Jako chrześcijanie możemy zjednoczyć się w realizacji tego celu poprzez moc 
Ducha Świętego, wprowadzającego naśladowców Jezusa Chrystusa w coraz pełniejsze 
uczestnictwo w życiu Ojca i Syna, jakim jest komunia Kościoła. Sam Kościół wez
wany jest do tego, by dla rodziny ludzkiej był skutecznym znakiem oraz narzędziem 
pojednania i pokoju. Choć jeszcze dzielą nas poważne kwestie, to przecież przeżywa
na przez nas w tej chwili jedność w Chrystusie stanowi znak dla świata, że Jezus 
Chrystus prawdziwie jest Księciem Pokoju. Bóg, poprzez inicjatywy ekumeniczne, 
otwiera przed nami nowe możliwości zrozumienia i pojednania, abyśmy mogli stawać 
się coraz lepszymi narzędziami Jego pokoju. To, co czynimy tutaj w dniu dzisiej
szym, byłoby niekompletne, gdybyśmy odeszli stąd nie powziąwszy mocnego posta
nowienia, że będziemy się nadal angażowali w poszukiwanie pełnej jedności 
i w przezwyciężanie poważnych podziałów, które dotąd wśród nas istnieją. To posta
nowienie dotyczy nas jako jednostek, a zarazem jako wspólnot.
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1005 Modlitwa, którą zanosimy tu, w Asyżu, winna zawierać w sobie skruchę za nasze,
chrześcijan, niedociągnięcia w wypełnianiu powierzonej nam przez Chrystusa misji 
pokoju i pojednania, której jeszcze nie zdołaliśmy doprowadzić do końca. Modlimy 
się o nawrócenie serca i odnowę duszy, abyśmy prawdziwie nieśli pokój, dając 
wspólne świadectwo Temu, którego królestwo jest „królestwem prawdy i życia, 
świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju”.

Tak, Jezus Chrystus jest naszym pokojem, Jego zawsze winniśmy mieć przed 
oczyma. Tego, który został ukrzyżowany i zmartwychwstały; słowa, którymi pozdra
wiał swoich uczniów, stały się naszym wspólnym, chrześcijańskim pozdrowieniem: 
„Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok” (J 20, 19-20). Nie może
my zapominać o owym znamiennym geście zmartwychwstałego Chrystusa. Pomaga 
nam on zrozumieć, w jaki sposób winniśmy budować pokój. Choć Zmartwychwstały 
ukazał się swym uczniom w pełnej chwale, nosił wszak jeszcze na sobie znaki krzy
żowej śmierci.

1006 W dzisiejszym świecie, tragicznie naznaczonym ranami wojen i podziałów -
w świecie niejako ukrzyżowanym -  ów gest Chrystusa daje nam siłę i nadzieję. Nie 
możemy uciec od rzeczywistości poważnych sytuacji, znamionujących naszą egzys
tencję naznaczoną grzechem. Ale obecny wśród nas zmartwychwstały Chrystus, 
noszący na swym Ciele ślady ukrzyżowania, daje nam pewność, że poprzez Niego 
i w Nim rozdarty wojnami świat może ulec przemianie. Musimy iść za Duchem 
Chrystusa, On nas wspiera i uczy, jak uzdrowić rany świata poprzez miłość Chrystu
sa, który mieszka w naszych sercach.

Ten właśnie Duch Chrystusa jest Duchem Prawdy, którego błagamy dziś o to, by 
nauczył nas zrozumienia i wzajemnego przebaczenia. Albowiem modlitwie o pokój 
musi towarzyszyć właściwe działanie na rzecz pokoju. Modlitwa ta winna, na przy
kład, pogłębić w naszej duszy świadomość niezbędnych dla osiągnięcia pokoju wy
mogów sprawiedliwości, na które winniśmy odpowiedzieć czynnym zaangażowaniem. 
Winna nas przysposobić do myślenia i działania z pokorą oraz z miłością, które 
sprzyjają sprawie pokoju. Winna pogłębiać w nas uczucie wzajemnego szacunku 
wobec ludzi, Kościołów i Wspólnot kościelnych, abyśmy potrafili żyć na tym świecie 
razem z wyznawcami innych religii, razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Wreszcie, droga pokoju przebiega przez miłość. Błagamy Ducha Świętego, który 
jest miłością Ojca i Syna, aby ogarnął nas z całą swoją mocą, aby oświecił nasze 
umysły i nasze serca napełnił swoją miłością.



Z pomocą Najwyższego wszystko jest możliwe 531

Z pomocą Najwyższego wszystko jest możliwe. 
Spotkanie z przywódcami religii, duchowieństwem 

i alumnami w Dhaka (Bangladesz) -  19 listopada 1986 r.

Przekład: OR 1987, nr 1, s. 18.

Drodzy Przyjaciele,
Wybitni przedstawiciele życia religijnego i publicznego Bangladeszu,

i

Jt Cieszę się bardzo, że podczas krótkiej wizyty, jaką Bóg pozwala mi złożyć 
w waszym kraju, mogę przemówić do tego zgromadzenia przedstawicieli rozmaitych 
sektorów życia Bangladeszu. Z głęboką radością i w duchu dobrej woli pozdrawiam

♦

każdego z was. Żywię prawdziwą nadzieję, że poprzez obecne spotkanie utwierdzę 
was w postawie „wspólnoty i braterstwa”, które wybraliście jako hasło tej wizyty. 
Określenie „wspólnota i braterstwo” wyraża moje własne uczucia wobec narodu 
Bangladeszu.

Podróż, która rozpoczyna się w Bangladeszu, zaprowadzi mnie do Singapuru, na 
Fidżi, do Nowej Zelandii, Australii i na Seszele. Jaki jest cel tych odwiedzin? Mają 
one przede wszystkim głębokie znaczenie kościelne dla wspólnot katolickich na 
całym świecie. Po drugie, celem ich jest większe zaangażowanie Kościoła katolickie
go w szczery i lojalny dialog z innymi tradycjami religijnymi, na temat wspólnego 
nam wszystkim przeznaczenia duchowego i ludzkiego. Po trzecie, odwiedzając różne 
części świata pragnę uwrażliwić wszystkich ludzi dobrej woli na doniosłe wyzwania, 
przed jakimi staje rodzina ludzka w końcowych latach XX wieku.

2. Przede wszystkim więc składam tę wizytę wspólnocie katolickiej. Kościół jest 
wspólnotą wiary i życia chrześcijańskiego, zgodnego z nauką naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. Jego członkowie należą do wszystkich ras i narodów, reprezentują wszystkie 
grupy społeczne. Nie odrzucając ani nie osłabiając swej przynależności do konkretnego 
narodu czy kultury, są oni z sobą zjednoczeni uniwersalną więzią duchową. Owa „koi- 
nonia”, czyli wspólnota członków Kościoła, jest nie tylko postawą duchowej solidar
ności; jest przede wszystkim wspólnym udziałem w pewnych darach, w jakie Chrystus 
wyposażył Kościół przez Ducha, którego wlewa do naszych serc (por. Rz 5, 5).

Sobór Watykański II wymienia niektóre z tych darów: Pismo Święte, Prawda
o Trójcy Świętej, Sakramenty, życie łaski, wiara, nadzieja i miłość oraz inne charyz
maty (por. Lumen gentium, 15; Unitatis redintegratio, 3). Poprzez te dary jedno
czymy się z Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz tworzymy wspólnotę. Ta wspól
nota posiada „trwałą i widzialną zasadę i fundament jedności” w Następcy Piotra 
(Lumen gentium, 18). Dzisiaj Pan pozwolił mi -  kolejnemu następcy w długiej linii 
Papieży -  być obecnym pośród was, a przez to utwierdzić waszą wiarę i jedność. 
W tym zawiera się najgłębsze znaczenie mojej wizyty w katolickiej wspólnocie 
Bangladeszu.
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Wam zatem, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, seminarzyści i przedstawi
ciele laikatu Bangladeszu, pragnę powtórzyć słowa świętego Pawła: „Zawsze dzięku
jemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modli
twach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości
i na wytrwałą nadzieję” (1 Tes 1, 2-3).

Przemawiając do wiernych Kościoła katolickiego w Bangladeszu, świadom jestem 
duchowych, kulturowych i społecznych uwarunkowań, w jakich żyjecie i pracujecie. 
Od kilku lat analizuję swoją działalność duszpasterską i charytatywną w powiązaniu 
z potrzebami Kościoła i narodu. Nauczanie i dyrektywy Soboru Watykańskiego II 
stanowią tutaj podstawowy punkt odniesienia dla całego Kościoła, pełniącego swą 
misję w okolicznościach, jakie stwarza obecny etap dziejów świata.

Właściwe zastosowanie zaleceń Soboru, z których wiele zostało uzupełnionych 
przez późniejsze dokumenty Stolicy Świętej, wymaga od całej wspólnoty Kościoła 
wielkiej odwagi i uważnego planowania.

1009 3. „Program duszpasterski dla Kościoła Bangladeszu”, ogłoszony przez Konferen-
✓

cję Episkopatu waszego kraju w dniu Zesłania Ducha Świętego 1985 roku, wymienia 
szereg zadań stojących przed Kościołem. Każdy z was może wnieść swój szczególny 
wkład w ich realizację. Odczuwacie potrzebę większej koordynacji programów for
macyjnych i działalności duszpasterskiej na poziomie lokalnym, diecezjalnym i krajo
wym. Wymaga to nie tylko organizacji zewnętrznej, ale przede wszystkim owej 
duchowej komunii, która jednoczy was w Panu.

Dostrzegacie w sposób szczególny potrzebę pełnego uznania i wykorzystania 
w praktyce specyficznego udziału świeckich w życiu i pracy Kościoła. Pragniecie też 
stawać się coraz bliżsi wszystkim mieszkańcom Bangladeszu, bliżsi warunkom kultu
rowym i społecznym, w jakich żyją wasi współobywatele. Słusznie staracie się być 
z nimi we wszystkich ich zmaganiach.

1010 4. Wszystkim kapłanom pragnę przekazać szczególne słowo zachęty. W sposób
wam tylko właściwy staliście się podobni do Chrystusa dzięki łasce święceń kapłań
skich; winniście zatem starać się rozważać każdego dnia coraz głębiej łagodność
i miłość tego Serca, które litowało się nad rzeszami (por. Mt 15, 32). Wspierajcie 
się nawzajem przez modlitwę i przykład bezinteresownego kapłańskiego życia i po
sługi. Pamiętajcie na słowa Apostoła: „Nie bierzcie wzoru z tego świata” (Rz 12, 2). 
Jako prawdziwi pasterze powierzonego wam ludu, uczcie wiernych, jak mają wypeł
niać właściwe sobie role we wspólnocie kościelnej i w życiu obywatelskim. Każdego 
dnia będę modlił się za was do Maryi, Matki Kościoła i naszej Matki, która towarzy
szy nam na drodze uczniów Chrystusa.

1011 5. Zakonników i zakonnice Bangladeszu pragnę zachęcić słowami Apostoła, by
zawsze „kroczyli w nowym życiu” (Rz 6, 4), zgodnie ze swym szczególnym charyz
matem w ramach wspólnoty Kościoła. Z sercem przepełnionym radością winniście 
nadal służyć Kościołowi waszego kraju w duchu bezinteresowności i wyrzeczenia. 
Zawsze miejcie na uwadze waszą tożsamość i waszą godność. Wszystko, co czynicie 
w służbie innych, nabiera wyjątkowego znaczenia ze względu na to, kim jesteście: 
ludźmi, którzy wszystko porzucili, by niepojętą miłość Chrystusa uczynić jedyną 
treścią swego życia.
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6. Osobne pozdrowienie kieruję do seminarzystów Bangladeszu. Obyście w głębi 
swych serc doświadczyli nieodpartej mocy Chrystusowego powołania: „Jeśli chcesz 
być doskonały [...] przyjdź i chodź za mną” (Mt 19, 21). Starannie przygotujcie się 
do oczekujących was zadań kapłańskich. I wiedzcie, że Papież was kocha i modli się 
za was.

7. Drodzy ludzie świeccy Bangladeszu: zapewne nie zdziwi was, że pierwszym 
uczuciem Papieża wobec was jest solidarność w miłości naszego Pana, Jezusa Chrys
tusa. Raduję się, kiedy widzę wasz entuzjazm, z jakim pragniecie wzrastać w wierze
i miłości, by coraz lepiej wypełniać swoje zadania w Kościele i w świecie.

Jesteście „małą trzódką”, wielu spośród was to ludzie ubodzy. Żyjąc w tym kraju, 
musicie zmagać się z ograniczeniami stwarzanymi przez naturę oraz z trudnościami, 
jakich przysparza sam człowiek. Wiecie jednak, że mimo tych okoliczności Pan 
wzywa was do życia w świętości i pokoju.

Świętość życia oznacza przyznanie Bogu pierwszego miejsca w waszych myślach
i czynach; oznacza poszanowanie Jego woli w życiu rodzinnym oraz prawdę i spra
wiedliwość we wzajemnym obcowaniu z innymi. Świętość oznacza znajdowanie 
czasu na modlitwę, miłość bliźniego, przebaczenie dla krzywdzicieli i cierpliwość 
w doświadczeniach życia. Oznacza wzrost w znajomości prawd wiary, w pobożności
i w posłuszeństwie wobec wiekuistego Ojca.

Życie w pokoju oznacza braterstwo ze wszystkimi, troskę o branie na siebie 
odpowiedzialności, współpracę w dziele postępu i rozwoju, budowanie i umacnianie 
harmonii i wzajemnego poszanowania między wszystkimi członkami narodu.

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie: wzywam was, byście wytrwali w nadziei, 
do której zostaliście powołani. Pamiętajcie o tym, że cały Kościół spogląda na was 
z miłością i wspiera w modlitewnym zjednoczeniu serc.

8. Młodzieży Bangladeszu! Wy, ludzie młodzi, bardziej niż ktokolwiek inny, 
powołani jesteście do udziału w kształtowaniu świata, w którym żyjecie. Do was 
należy przyszłość. Mimo to często zdarza się, że czujecie się sfrustrowani i rozczaro
wani. Tęsknicie do lepszego świata, ale odwieczny egoizm nadal przeważa. Czasami 
nawet nie wiecie, od czego zacząć ulepszanie sytuacji. Nie upadajcie jednak na 
duchu, mimo całego ogromu oczekujących was zadań, gdyż w ten sposób skazalibyś
cie siebie i całe swoje pokolenie na podtrzymywanie tej właśnie sytuacji, która do
maga się zmiany na lepsze.

Chciałbym przypomnieć wam młodzieńca z Ewangelii, pełnego dobrej woli, który 
podszedł do Jezusa i zapytał: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?” (Mk 10, 17). Nauczycielu dobry! Wy także potrzebujecie dobrych 
nauczycieli, którzy poprowadzą was ku dobru drogą prawdy, życia i miłości, z dala 
od wszelkiej formy oszustwa, nienawiści i przemocy; nauczycieli, którzy zaprowadzą 
was do Boga. Jezus tak odpowiedział młodzieńcowi: „Nikt nie jest dobry, tylko sam 
Bóg” (w. 18). Na temat tego właśnie fragmentu Ewangelii pisałem w związku z Mię
dzynarodowym Rokiem Młodzieży: „Bez odniesienia do Boga cały świat wartości 
stworzonych zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również swoją przejrzystość, 
swą wyrazistość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane.
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Czyż nie wskazuje na to również i doświadczenie naszych czasów?” (List Apostolski 
do Młodzieży Świata, n. 4).

Zakończenie tej ewangelicznej opowieści ukazuje, jak wiele zależy od waszej 
gotowości, by wykonać swoje zadanie. Młodzieniec odszedł zasmucony. Nie miał 
odwagi, by związać się z Chrystusowym dziełem. Wy jednak musicie być gotowi, 
by zaangażować całą swą młodzieńczą energię w służbie braciom i siostrom tego 
kraju. W ten sposób dacie wyraz autentyczności swojej wiary i wyznaczycie szlachet
ny cel swym przedsięwzięciom.

W owym wielkim poszukiwaniu sprawiedliwych rozwiązań, które ulżyłyby cier
pieniom i zaspokoiłyby potrzeby waszych rodaków, młodzi ludzie wszystkich religii 
winni być wzajemnie na siebie otwarci w duchu współpracy i szacunku. Młodzi 
mieszkańcy Bangladeszu, zaakceptujcie swoją rolę w rozwijaniu waszego kraju! 
Starannie przygotujcie się do podjęcia zadań, które każą oddać najlepszą część siebie 
na służbę narodowi i ojczyźnie.

1015 9. Szanowni przedstawiciele wszystkich wyznań religijnych, mieszkańcy Bangla
deszu: przesłanie, które przynoszę, wiąże się z najwyższą godnością każdej ludzkiej 
istoty w Bożym planie dotyczącym rodziny ludzkiej. Istnieje coraz powszechniejsze 
przekonanie, że musimy pilnie uczynić coś, co by zapewniło pokój i rozwój, będące 
warunkami lepszego jutra dla całej ludzkości. Mamy bolesną świadomość, że god
ność, jaką Bóg obdarzył człowieka, a nawet samo jego przeżycie na ziemi, są poważ
nie zagrożone. Napięcia polityczne i ideologiczne między Wschodem a Zachodem 
oraz napięcia ekonomiczne i społeczne między Północą a Południem, a także rozlicz
ne formy przemocy, niesprawiedliwości i nierówności, stanowią realne i zwiększające 
się zagrożenie dla praw ludzkich i ludzkiej godności.

Modlę się nieustannie o to, aby harmonia Ducha, która ujawniła się podczas 
niedawnego spotkania modlitewnego w Asyżu -  gdzie przywódcy Kościołów
i Wspólnot chrześcijańskich, a także innych religii świata, zgromadzili się, by błagać 
Boga o dar pokoju -  wzrastała z każdym dniem, aż wszyscy ludzie i wszystkie 
narody pojednają się w miłości. My, wierzący we wszechmocną potęgę Najwyższego, 
musimy zachować przekonanie, że z Jego pomocą pokój i pojednanie są możliwe. 
Jest nawet Jego wolą, byśmy współpracowali dla osiągnięcia tych celów.

1016 10. Ze szczególnym szacunkiem pozdrawiam chorych i ubogich, obecnych tutaj
oraz tych, którzy przyjść nie mogli. Dostrzegam w was oblicze cierpiącej ludzkości. 
Ogarniam myślą te rzesze ludzi -  młodych i starych, we wszystkich krajach -  któ
rych życie naznaczone jest cierpieniem i niedostatkiem. Widzę w was oblicze cierpią
cego Chrystusa, „męża boleści”, który ofiarowuje Ojcu swoje cierpienie i śmierć jako 
„kielich zbawienia”. Często poprzez swój ból uczycie się być bardziej ludzcy i wraż
liwi na potrzeby innych. Dzięki temu wzrastajcie w godności. Dlatego właśnie Jezus 
mógł powiedzieć: „Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże. Błogosła
wieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni” (Łk 6, 20-21). Nie 
znaczy to, że nie powinniście dążyć do prawdziwego wyzwolenia z udręk życia. Nie 
znaczy to także, że społeczeństwo może zapomnieć o swych bardzo konkretnych 
obowiązkach wobec was. Chrystus chce tu raczej powiedzieć, że wasze potrzeby nie 
są wyłącznie waszą sprawą; są głosem samego Boga, który poucza świat, że zostanie
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osądzony z tego, jak odpowiedział na te potrzeby, ze sprawiedliwości, miłosierdzia
i miłości, jakie wam okazuje. Modlę się, byście rzeczywiście doświadczyli skutecznej 
solidarności, której potrzebujecie. Mam przede wszystkim nadzieję, że obywatele 
tego kraju nie spoczną, dopóki nie zapanują takie wartości, jak sprawiedliwość, 
miłosierdzie i miłość. Niech Najwyższy wspiera i umacnia nas wszystkich.

11. Drodzy przyjaciele: mój krótki pobyt wśród was zbliża się do końca. Pragnę 
zatem raz jeszcze wyrazić wdzięczność Rządowi i Kościołowi Bangladeszu za 
wszystko, co uczyniono, by ta wizyta stała się możliwa. Pragnąłem bliżej poznać 
wasz kraj. Zabiorę z sobą pamięć o ludzie, który stara się czcić Stwórcę i dąży do 
lepszej przyszłości dla siebie i dla swych dzieci. Obyście wszyscy zjednoczyli się 
w pracy na rzecz tego celu. Niech Bóg Wszechmogący błogosławi każdemu z was!

Jeżeli chcemy być posłuszni poleceniu Pana. 
Spotkanie ekumeniczne w Augsburgu -  4 maja 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 8, s. 23.

Drodzy Bracia i Siostry w Panu!
Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, 

tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). W tej godzinie jesteśmy zebrani w imię Pana: 
Jego łaska sprowadziła nas w jedno miejsce, Jego Duch nas łączy. Szukamy Jego 
pomocy i pragniemy słuchać Jego słowa: gotowi jesteśmy czynić to, co On nam 
poleci. Tak więc i my możemy być pewni, że On sam jest pośród nas, że do nas 
przemawia, jak w czasie rozstania, o którym mówią Dzieje Apostolskie.

Podobnie jak wtedy Jego uczniów, tak i nas dręczy pytanie: co będzie z nami? 
Co będzie z naszym światem? Co musi się stać, aby wśród wszystkich niebezpie
czeństw nastało królestwo Boże -  królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju? 
„Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»” 
(Dz 1, 6). Zasadniczo uczniowie są już przekonani, że osoba i działalność Jezusa 
mają decydujące znaczenie dla nadejścia królestwa Bożego. Ale ich pytanie wskazuje 
także, iż ich oczekiwania zostają jeszcze daleko poza planem, jaki Pan ma wobec 
nich i świata.

Trzykrotnie burzy On granice, które zacieśniają życie uczniów i ich sposób my
ślenia. Oni mówią o Izraelu jako o miejscu królestwa. On zaś wychodzi poza ograni
czenie przestrzenne i mówi: nie tylko tu, w Jerozolimie i w całej Judei, lecz także 
w obcej wam Samarii nastanie królestwo; będzie się ono rozciągać „aż po krańce 
ziemi” (w. 8).

1017
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1018 Uczniowie mówią o „tym czasie” (w. 6). Pragnęliby widzieć niezwłoczne spełnie
nie swych oczekiwań. On zaś odpowiada: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, 
które Ojciec ustalił swoją władzą” (w. 7). Oni chcą dat i terminów -  tego, co 
uchwytne i zrozumiałe. On odsyła ich do Ojca i Jego niezbadanej woli. Jego miłość 
przekracza nasze miary. Nie ogranicza się do poszczególnych zbawczych momentów, 
lecz otwiera czas zbawienia, który nie ustanie, dopóki istnieje ziemia. Na zawsze 
mają uczniowie otrzymać Jego nieprzemijający dar zbawczy | |  Ducha Świętego.

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świad
kami” (w. 8). Odtąd w każdym momencie Duch Boży ma być i działać w uczniach
i poprzez nich w świecie. W ten sposób wszystkie możliwości i granice człowieka 
zostają całkowicie przekroczone. Królestwo Boże ma mieć swój początek za sprawą 
Ducha Bożego w najgłębszym wnętrzu uczniów i stamtąd się rozprzestrzeniać. Nie 
ma to na nich spaść jak jakieś wydarzenie żywiołowe; mają zabiegać o to osobiście; 
poprzez świadome świadectwo każdego z osobna i wszystkich wspólnie wierni mają 
dążyć do urzeczywistniania planów trójjedynego Boga.

1019 z  wielką wdzięcznością wyznajemy, że te słowa Pana spełniły się w pierwszy
dzień Pięćdziesiątnicy i odtąd stale na nowo się spełniają. Mocą Ducha Świętego 
łańcuch świadków Chrystusa nie ulega przerwaniu. My wszyscy nim żyjemy. To, że 
możemy wierzyć, zawdzięczamy według Listu do Hebrajczyków „mnóstwu świad
ków” (12, 1). Spośród niezmierzonej rzeszy świadków Chrystusa staje przed nami 
dwoje patronów tego Kościoła, święci Afra i Ulryk: kobieta, która w czasie prześla
dowań Dioklecjana poniosła w Augsburgu śmierć za Pana oraz biskup, którego życie 
przypomina o uratowaniu Europy Środkowej od największego niebezpieczeństwa
i którego postać jest na zawsze związana ze zwycięskim Krzyżem. Nie zapominajmy
0 tym, że żyjemy dzięki duchowym świadectwom niezliczonych ludzi z przeszłości
1 ludzi nam współczesnych.

1020 Pamiętajmy zarazem, że my również żyjemy po to, aby dawać świadectwo. Do
nas wszystkich odnosi się obietnica Chrystusa: „będziecie moimi świadkami” 
(Dz i j  8). Ktokolwiek otrzymuje wiarę, obowiązany przekazywać jest ją  innym. 
Światło Pana, które pada w nasz mrok, jest światłem dla świata. Jest to nasz dług 
wobec wszystkich naszych bliźnich. Życie nasze pozostaje pod znakiem słów Aposto
ła Narodów: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Każdy jest 
powołany do dawania całkowicie osobistego świadectwa. Każdy zarazem jest obowią
zany starać się o wspólne świadectwo.

Jezus Chrystus obiecuje przecież Ducha Świętego wspólnocie uczniów: „otrzyma
cie Jego moc”. Tak samo na wszystkich nakłada obowiązek świadczenia: „będziecie 
moimi świadkami” (Dz 1, 8). Kiedy przed sądem ma być ustalony jakiś ważny stan 
faktyczny, potrzeba większej ilości świadków. Dopiero zgodność ich zeznań staje się 
światłem w ciemnościach. Również gdy chodzi o najważniejsze fakty obejmujące 
cały świat, decydujące znaczenie posiada zgodne świadectwo. Dlatego Pan, prosząc
o wiarę i zbawienie dla wszystkich, mówi: „aby wszyscy stanowili jedno jy j aby 
świat uwierzył” (J 17, 21).

Jeśli chcemy być posłuszni poleceniu Pana i dawać o Nim świadectwo, musimy 
czynić wszystko, aby coraz bardziej stanowić jedno. Możemy tutaj zaufać Duchowi
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Świętemu. Duch prawdy może wprowadzić we wszelką prawdę; Duch miłości może 
przezwyciężyć każdy podział. Od dnia tamtej Pięćdziesiątnicy działa On wśród nas. 
Dziękujemy za wszystkie łaski jedności, jakimi nas już obdarzył. Prośmy o przeba
czenie, że łaski te w niedostatecznym tylko stopniu nas ogarniają, ożywiają i poru
szają. Dziękujmy za wszystkie kroki, które w ostatnich latach przybliżyły nas ku 
większej jedności. Szczególne podziękowanie winni jesteśmy tym, którzy intensywnie 
angażują się w dialog ekumeniczny i zabiegają o to, aby w miarę sił pomóc w prze
zwyciężeniu podziałów, które prowadziły do wzajemnych potępień. Naszą wdzięcz
ność za rzetelną i odpowiedzialną pracę Komitetowi do spraw dialogu, ustanowione
mu po mojej pierwszej podróży pasterskiej, wyraźmy tym, że na miarę naszych 
kompetencji poważnie i możliwie szybko przestudiujemy i ocenimy wyniki tej pracy
i postaramy się doprowadzić do możliwego kościelnego konsensu.

W naszym dążeniu do osiągnięcia jedności wszystkich chrześcijan winniśmy być 
wolni od sceptycyzmu, nigdy nie ustawajmy na drodze ku wspólnemu Ojcu; jest to 
również najprostsza droga ku sobie wzajemnie. Starajmy się o wspólne świadectwo, 
gdziekolwiek to tylko możliwe. Im więcej podejmujemy prób, tym więcej odkrywa
my dalszych możliwych kroków ku pełnej jedności; im bardziej stajemy się jedno, 
tym lepszymi możemy być świadkami Pana.

Drogie siostry i drodzy bracia! Niedaleko stąd w roku 1518 spotkali się Marcin 
Luter i kardynał Kajetan. Co by było, gdyby koniec ich rozmów znaczyła odnowiona, 
pogłębiona i umocniona jedność w wierze? Około roku 1530 wielu ludzi tutaj, 
w Augsburgu, zabiegało jeszcze o pojednanie i wspólnotę. W jakim kierunku poto
czyłyby się dzieje, jakie misjonarskie możliwości otworzyłyby się przed nowym 
kontynentem, gdyby doszło wtedy do przezwyciężenia podziałów, rozumnego wyjaś
nienia spornych problemów! Nie jest naszą rzeczą spekulować, co by było, gdyby 
było. Również do tego odnosi się napomnienie Jezusa: „Nie wasza to rzecz znać 
czasy i chwile” (Dz j§ 7). Polecono nam czynić dzisiaj to, co ma być uczynione 
dzisiaj, aby jutro mogło nastąpić to, co potrzebne będzie jutro. „Dziś, jeśli głos Jego 
usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hbr 3, 7 n.), mówi nam Pan. Przyjmij
my Jego słowo i Jego Ducha. „Spraw, Jezu Chryste, abyśmy byli jedno, jak Ty
i Ojciec jedno jesteście”. Módlmy się zgodnie i nieustannie: „Ześlij swego Ducha, 
a wszystko zostanie stworzone na nowo” -  nasze świadectwo, nasz Kościół, nasz 
świat. Niechaj da nam to Bóg w swoim miłosierdziu i w swojej dobroci!
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Tylko Kościół eucharystycznie pojednany 
będzie wiarygodnym znakiem jedności i pokoju. 

Spotkanie z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich
w Warszawie -  8 czerwca 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 5, s. 5.

1022 lj „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa [...]
(który) napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym” (Ef 1, 3).

Nasze dzisiejsze braterskie spotkanie w imieniu Pana jest kolejną okazją, byśmy 
w ekumenicznej wspólnocie na ziemi ojczystej podziękowali Panu Kościoła za więź, 
jaka już istnieje między nami, za wspólny udział w służbie Ewangelii. „Mamy 
ufność, że Ten, który zapoczątkował w nas dobre dzieło, prowadzić je będzie ku 
spełnieniu aż do dnia Jezusa Chrystusa” (por. Flp 1, 6). Myślę, że jako bracia 
w Chrystusie, możemy w dążeniu do pełnej jedności odnieść z duchowym pożytkiem 
do siebie słowa zachęty Apostoła Narodów, aby „niczego nie pragnąć dla niewłaści
wego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały [...] w pokorze oceniając jedni 
drugich za wyżej stojących od siebie” (Flp 2, 3).

Jak wam wiadomo, drodzy bracia, ta moja trzecia pielgrzymka do Ojczyzny przy
pada w czasie Kongresu Eucharystycznego, obchodzonego przez Kościół rzymsko
katolicki w Polsce. Kongres ten odbywa się pod hasłem: „do końca ich umiłował” 
(J 13, 1). Niepowtarzalna atmosfera Ostatniej Wieczerzy, która w tych dniach wypeł
nia nasze myśli i serca, pozwala z tym większą wrażliwością usłyszeć słowa arcyka- 
płańskiej modlitwy Jezusa o jedność swych uczniów (por. J 17, 21). Wierzę, że i dzi
siejszego wieczoru Pan zaprasza nas, byśmy do Jego błagania dołączyli i naszą eku
meniczną modlitwę, a Jego pasterską troskę o jedność wszystkich wierzących uczynili 
naszą troską, i byśmy nie ustawali w coraz to nowych wysiłkach na rzecz „odbudowy
wania przyjaźni Kościołów Bożych” według słów św. Bazylego (Epistula, 70).

1023 2. Do głębokiej wdzięczności wobec naszego wspólnego Pana i Zbawiciela skłania
nas fakt, że chrześcijanie różnych wyznań coraz bardziej uświadamiają sobie, iż 
poprzez chrzest „jednoczą się z Chrystusem, wzajemnie ze sobą oraz z Kościołem 
każdego czasu i każdego miejsca. Nasz wspólny chrzest jednoczy nas z Chrystusem 
w wierze, jest zatem fundamentalną więzią jedności” (Dokument z Limy, 1982: 
„Chrzest -  Eucharystia -  Posługiwanie duchowne”, Chrzest, nr 6).

W tak zwanym „Dokumencie z Limy” na temat chrztu, Eucharystii i posługiwania 
duchownego, wypracowanym wspólnie przez teologów Światowej Rady Kościołów
i Kościoła rzymskokatolickiego, słusznie zauważono, że „zjednoczenie z Chrystusem, 
w którym wspólnie uczestniczymy przez chrzest, zawiera doniosłe implikacje dla 
jedności chrześcijańskiej [...] Dlatego nasz wspólny chrzest w Chrystusie jest wezwa
niem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zama
nifestowały swoją wspólnotę” (Chrzest, nr 6). Jest mym gorącym pragnieniem, aby
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wszyscy wyznawcy Chrystusa w mojej Ojczyźnie nie ustawali w odkrywaniu brater
stwa w Chrystusie wypływającego ze wspólnego chrztu. Raduje mnie fakt, że Koś
cioły chrześcijańskie w Polsce podjęły dialog na temat chrztu: przed laty w oparciu
0 „Dokument z Akry, 1974”, obecnie w oparciu o wspomniany „Dokument z Limy, 
1982”. Wyrażam tu wdzięczność Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej
1 Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu, a zwłaszcza Podkomisji do spraw 
Dialogu, za wytrwałą pracę.

3. Z wdzięcznością wobec Boga możemy stwierdzić, że dziś, po 20 latach od 
zakończenia Soboru Watykańskiego II, „ekumenizm wpisał się głęboko i na stałe 
w świadomość Kościoła” (Nadzwyczajny Synod Biskupów 1985, Relacja Końcowa,
II, C, 7). Cieszę się, że i w mojej Ojczyźnie -  Polsce, dostrzegalne są znaki tej no
wej świadomości w Kościele rzymskokatolickim i innych bratnich Kościołach chrześ
cijańskich. Świadczy o tym prowadzona od wielu lat współpraca Komisji Episkopatu 
do spraw Ekumenizmu i Polskiej Rady Ekumenicznej, dalej -  powstanie Instytutu 
Ekumenicznego na Wydziale Teologicznym KUL-u, który jest otwarty na ekumenicz
ną współpracę naukową, świadczy wreszcie wiele cennych inicjatyw oddolnych 
w Kościołach lokalnych. Dlatego na tym miejscu pragnę wyrazić moją wdzięczność 
tym wszystkim, którzy przez minione posoborowe dwudziestolecie wytrwale pracowa
li, modlili się i cierpieli w naszej wspólnej Ojczyźnie na rzecz ukształtowania się 
bardziej ekumenicznych stosunków między chrześcijanami różnych wyznań: paste
rzom, teologom oraz wiernym ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

Potrzeba, bracia, byśmy nadal w duchu ewangelicznego braterstwa umieli sobie 
nawzajem wybaczyć to, w czym przeciwko sobie zawiniliśmy w przeszłości i byśmy 
chcieli odważnie kształtować lepszą przyszłość ekumeniczną, „zapominając o tym, 
co za nami, a wytężając siły ku temu, co przed nami” (por. Flp 3, 13). Uczmy się 
„doceniać dobra naprawdę chrześcijańskie, płynące ze wspólnej ojcowizny” (por. 
Dekret o ekumenizmie, 4). Bowiem „wszystko, co szczerze chrześcijańskie, nigdy 
nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi dobrami wiary, owszem, zawsze może posłu
żyć ku doskonalszemu wniknięciu w samą tajemnicę Chrystusa i Kościoła” (Dekret
o ekumenizmie, 4).

4. Naszej wspólnej uwadze nie może ujść bolesny fakt, że chrześcijanie zjedno
czeni w chrzcie, pozostają rozdzieleni w sprawowaniu Wieczerzy Pańskiej. Eucharys
tia jest wielkim darem Zmartwychwstałego danym Kościołowi. „Jest ona nową wie
czerzą paschalną Kościoła, unią Nowego Przymierza, którą Chrystus przekazał ucz
niom jako pamiątkę swojej śmierci i zmartwychwstania, jako antycypację Uczty 
Baranka” według słów tego samego Dokumentu z Limy (Eucharystia, nr 1).

W tajemnicy Eucharystii uobecnia się dzieło pojednania wszystkich ludzi dokona
ne przez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego „jesteśmy postawieni 
pod ustawiczny sąd z powodu utrzymywania różnorakich podziałów i opozycji wyz
naniowych w Ciele Chrystusa” (por. Eucharystia, nr 20). „To, że chrześcijanie nie 
mogą zjednoczyć się w pełnej wspólnocie wokół tego samego stołu, aby spożywać 
ten sam chleb i pić z tego samego kielicha, osłabia ich misyjne świadectwo, zarówno 
na płaszczyźnie indywidualnej jak i zbiorowej” (Eucharystia, nr 26). Ostatecznie 
bowiem tylko Kościół eucharystycznie pojednany będzie wiarygodnym znakiem -
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sakramentem jedności całej ludzkości i pokoju w świecie. „Dekret o ekumenizmie”, 
wychodząc z założenia, że Chrystus „w Kościele swoim ustanowił prawdziwy Sakra
ment Eucharystii, który oznacza i sprawia jedność Kościoła” (2), określa przeto 
wprost jako cel ekumenizmu: „żeby tą drogą powoli wszyscy chrześcijanie skupili 
się w jednym sprawowaniu Eucharystii w jedność jednego i jedynego Kościoła, 
której Chrystus od początku użyczył swemu Kościołowi” (4).

Podziały istniejące jeszcze między chrześcijanami może przezwyciężyć tylko Duch 
Święty. W dniu Zielonych Świąt, kiedy zstąpił On na Apostołów, przemienił ich 
w zdecydowanych i zjednoczonych wzajemnie świadków Chrystusa: „jeden duch
i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4,32). W całym chrześcijaństwie 
pogłębia się obecnie przeświadczenie, że przyzywanie Ducha Świętego w Eucharystii, 
czyli tzw. epikleza, jest wielką modlitwą o jedność chrześcijan i nieustannym apelem
0 zjednoczenie. Oby apel ten chcieli usłyszeć chrześcijanie rozdzieleni jeszcze nieste
ty w sprawowaniu Wieczerzy Pańskiej.

1026 5. Wspomniany już Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyraźnie
podkreśla, że „o odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, 
jak i pasterze, każdy wedle własnych sił” (Dekret o ekumenizmie, 5). W duchu 
wierności nauce Soboru pragnę podkreślić, iż jest rzeczą bardzo ważną, by wszyscy 
chrześcijanie w Polsce włączyli się w realizację słów testamentu Jezusa Chrystusa: 
„aby wszyscy stanowili jedno | | l |  aby świat uwierzył” (J 17, 21). Obok ekumenicz
nego zaangażowania pasterzy Kościoła i teologów potrzebne jest też włączenie się 
wszystkich wiernych chrześcijan przez modlitwę i postawę braterskiej miłości. Duch 
ekumenizmu winien przenikać całe życie Kościoła -  głoszenie Słowa Bożego i kate
chezę, jak o tym pisałem w adhortacji Catechesi tradendae (por. nr 32). Winien 
przenikać też jeszcze bardziej do seminariów duchownych, do klasztorów i domów 
zakonnych. Działalność ekumeniczna należy do pastoralnych priorytetów Kościoła
1 w pracy tej nie powinno zabraknąć żadnego z chrześcijan.

Niechaj Duch Święty da nam wszystkim na tej drodze wiele zapału i wytrwałej 
odwagi.

1027 6. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!
Gromadzimy się w imieniu naszego wspólnego Pana na chwilę braterskiej modlit

wy. Chcemy dziękować za wspólnie przebytą drogę. Chcemy też modlić się o wy
trwałość we wszystkich dążeniach ekumenicznych.

Naszą modlitwą pragniemy objąć w pierwszym rzędzie Polską Radę Ekumeniczną, 
która w minionym roku obchodziła czterdziestolecie swego istnienia. Od wielu już 
lat rozwija się współpraca Kościoła rzymskokatolickiego z Polską Radą Ekumenicz
ną. Dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia zachęcają do kontynuowania dialogu, 
mimo trudności, które trzeba przezwyciężać na drodze ku pełniejszej wspólnocie. 
Niechaj Pan Kościoła wspiera swą łaską Radę i Jej nowy Zarząd w służbie zbliżenia 
między Kościołami chrześcijańskimi w Polsce.

W roku przyszłym przypada Milenium Chrztu Rusi. Przed ponad dwudziestu laty 
przeżywaliśmy Milenium Chrztu Polski, tym lepiej rozumiemy wielkość takiego 
jubileuszu. Już dziś w braterskiej modlitwie chcemy pamiętać przed Panem o wszyst
kich naszych braciach tradycji wschodniej -  spadkobiercach tysiącletniego dziedzi-
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ctwa godnego głębokiego szacunku. Niechaj nadchodzący jubileusz posłuży dalszemu 
zbliżeniu wszystkich chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej w Polsce.

Dziękuję wam, czcigodni bracia, że mogłem podzielić się z wami tymi refleksja
mi, które są bliskie memu sercu. Niechaj miłość Chrystusa, który „do końca nas 
umiłował”, stanowi dla nas wszystkich niewyczerpane źródło mocy, źródło twórczej 
inspiracji ekumenicznej, źródło cierpliwości i wytrwałości. We wszystkim zaś zaufaj
my Duchowi Świętemu. On bowiem może „wzbudzić nowe siły i otworzyć nowe 
możliwości” (Posługiwanie duchowe, nr 42).

Zapraszam do tej modlitwy, której nas nauczył Pan Jezus.

Słowa Papieża na zakończenie spotkania ekumenicznego:
Kiedy odmawiamy tę modlitwę, jestem obecny myślą i sercem w mieście Bari, 

gdzie właśnie w tym tygodniu po Zielonych Świątkach, dawnej oktawie Zielonych 
Świątek, rozpoczyna się nowy etap dialogu pomiędzy Kościołem katolickim i Kościo
łem prawosławnym. Jest to wątek mojej codziennej modlitwy, nie tylko zresztą ten 
dialog i ekumenizm w tym kierunku, w tym wymiarze, ale we wszystkich innych. 
Mam tutaj swoiste doświadczenia z tylu różnych podróży duszpasterskich, z tylu 
różnych spotkań na różnych miejscach ziemi, na różnych kontynentach, w różnych 
krajach. Spotkanie ekumeniczne należy prawie do żelaznego programu tych wszyst
kich odwiedzin.

Odwiedzam kraje, gdzie Kościół katolicki stanowi liczbową większość mieszkań
ców, gdzieniegdzie bywa inaczej -  stanowi mniejszość. Dane mi było dotrzeć do 
tych krajów, które można uznać za ojczyznę Reformacji, do Niemiec i Szwajcarii,
i gdzie indziej. Myślę -  i to jest owocem owych doświadczeń, owych odwiedzin -  
że te spotkania, choć nie dają w pełnym wymiarze odpowiedzi na modlitwę Pana 
Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy o jedność swoich uczniów, to dają tę odpowiedź 
przynajmniej częściowo, dają ją  wobec tych, którzy czekają na nasze świadectwo. 
A kiedy Pan Jezus powiedział „po tym poznają [...]” i kiedy powiedział, „ażeby 
świat uwierzył”, to znaczy, że świat czeka na to świadectwo. Ja mam głęboką świa
domość tego oczekiwania świata. Ten świat jest, zwłaszcza w naszym kręgu cywili
zacyjnym, zdawałoby się bardzo zeświecczały, dominuje -  tak się mówi -  sekulary
zacja, ale równocześnie poprzez to doświadczenie wyczuwa się oczekiwanie, oczeki
wanie na świadectwo wyznawców Chrystusa, uczniów Chrystusa. To chciałem dołą
czyć do tego, co powiedziałem. Przepraszam, że jestem za bardzo gadatliwy, ale tu 
mnie moi przedmówcy ośmielili. Chcę dodać, że poprzednim razem to Prymas Polski 
zaantycypował najbliższą podróż, tym razem Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Zobaczymy, co z tego wyniknie.
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Nowe Dyrektorium ekumeniczne.
Do uczestników plenarnego zebrania 

Sekretariatu Jedności Chrześcijan -  5 marca 1988 r.

Przekład: OR 1988, nr 3-4, s. 27.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
1029 p| z  radością dziękuję Kardynałowi Willebrandsowi za przedstawienie mi prze

biegu prac sesji plenarnej Sekretariatu Jedności Chrześcijan.
Pragnę przede wszystkim podziękować z całego serca tym, którzy oderwali się 

od swoich zajęć i przybyli tu z różnych części świata, by oddać do dyspozycji Koś
cioła katolickiego swoje doświadczenia, kompetencje i troskę o postęp w dziele 
pełnej jedności wszystkich chrześcijan. To wspólne zaangażowanie, będąc jednym 
z priorytetów działalności duszpasterskiej naszych czasów, jest wolą Chrystusa, który 
chce, by Jego Kościół był znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego 
(por. J 17, lig Lumen gentium, 1). Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o tym 
wyraźnie: „Do całego Kolegium Biskupiego i Stolicy Apostolskiej należy przede 
wszystkim popieranie ruchu ekumenicznego i kierowanie nim wśród katolików. Jego 
celem jest przywrócenie jedności wśród wszystkich chrześcijan, do czego zobowiąza
ny jest Kościół wolą Chrystusa” (kan. 755, 1). Aby jednak zaangażowanie w dziedzi
nę tak szeroką i tak doniosłą mogło przynosić realne efekty, wymaga ono wkładu 
różnego rodzaju kompetencji oraz doskonałej znajomości zmieniających się sytuacji 
lokalnych.

Jestem ogromnie wdzięczny za waszą wspólną refleksję przeprowadzoną w świetle 
nakazów Ewangelii i w braterskiej, lojalnej konfrontacji opinii indywidualnych, 
mającą na celu znalezienie i określenie kierunków działania, które mając oparcie 
w doktrynie, będą odpowiadały aktualnym problemom i pozostaną otwarte na proble
my, które pojawią się w przyszłości.

1030 2. Sprawozdania z najważniejszych dokonań Sekretariatu Jedności w okresie,
który upłynął od ostatniej sesji plenarnej, pozwoliły wam zorientować się w aktualnej 
sytuacji ekumenicznej, a także zapoznać się z rezultatami osiągniętymi w tej dziedzi
nie, z problemami i trudnościami. Chodzi tu o szeroką ocenę sytuacji, obejmującą 
zarówno stosunki z Kościołami Wschodu, jak i z Kościołami lub Wspólnotami koś
cielnymi Zachodu. Stosunki te posiadają niewątpliwie aspekty wspólne, ale także 
aspekty odmienne, specyficzne, bowiem w grę wchodzą tu problemy z zakresu teolo
gii, problemy o podłożu historycznym i kulturowym, sytuacje socjologiczne i poli
tyczne, postawy psychologiczne oraz implikacje duszpasterskie, co składa się na 
bardzo zróżnicowany obraz całości. W tym kontekście dokonana znajomość proble
mów oraz nadzieja, która nie zawodzi tych, którzy posłuszni woli Pana pracują dla 
Królestwa Bożego, umożliwiają znalezienie nowych właściwych dróg rozwiązywania 
problemów przekazanych przez historię, a do dziś dzielących chrześcijan.
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Biorąc pod uwagę to wszystko, czego z pomocą łaski Bożej dokonano dla przy
wrócenia pełnej jedności chrześcijan na drodze dialogu teologicznego i braterskich 
stosunków, musimy w Kościele katolickim podwoić wysiłki, ażeby wraz z innymi 
chrześcijanami dążyć do pojednania w wierze. Pan błogosławił początkom tego ru
chu; dopomagał nam dotąd, stwarzając całkowicie nową sytuację w stosunkach po
między chrześcijanami; jestem pewny, że i teraz udzieli nam swojej pomocy, ażeby 
wypełnił się Jego zamysł.

3. W czasie obecnej sesji z uwagą przeanalizowaliście projekt nowego wydania 
Dyrektorium Ekumenicznego.

Sobór Watykański II wyraził życzenie, by Dyrektorium zawierało wskazania 
dotyczące praktyki ekumenicznej znajdujące się w dokumentach soborowych, opraco
wane pod kątem wprowadzenia w życie Dekretu o ekumenizmie i innych dotyczą
cych ekumenizmu dokumentach soborowych.

Dyrektorium, które ukazało się w dwu częściach, w roku 1967 (AAS, 59, s. 574- 
592) i w 1970 (AAS, 62, s. 705), oddało cenne usługi w ukierunkowaniu, koordyna
cji i rozwoju wysiłku ekumenicznego.

Od czasu jego publikacji ukazały się inne dokumenty traktujące pośrednio o pro
blemach ekumenicznych; są to Motu proprio Matrimonia mixta (1970), Instrukcja
o szczególnych wypadkach, w których wolno chrześcijan innych wyznań dopuścić 
do komunii świętej w Kościele katolickim (AAS, 64, 1972, s. 518-525), Dokument
0 współpracy ekumenicznej na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i diecezjalnej 
(„Biuletyn Ekumeniczny” 1975, nr 4, s. 19), Konstytucja apostolska Sapientia Chris
tiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych; Adhortacja apostolska Catechesi 
tradendae (1979) i inne; co więcej, nową sytuację stworzył Kodeks Prawa Kanonicz
nego ogłoszony w 1983 roku.

W tej sytuacji powstała konieczność opracowania nowego Dyrektorium, które 
uwzględniając wszystkie dokumenty, ułatwiłoby duszpasterskie zadanie organicznego 
dążenia do jedności i nadało mu wewnętrzną spójność.

Już pierwsza część Dyrektorium ekumenicznego (1967, n. 2) polecała uważne 
śledzenie ewolucji sytuacji ekumenicznej. Również nowe dyrektywy będą miały na 
celu popieranie jedności „bez stwarzania jakichkolwiek przeszkód na drogach Opatrz
ności i bez uprzedzeń co do przyszłych podniet Ducha Świętego” (Unitatis redinte
gratio, 24). Można by powiedzieć jeszcze więcej: nowe Dyrektorium powinno stać 
się narzędziem pogłębienia i rozwijania w sposób uporządkowany sytuacji ekume
nicznej.

Życzę więc, by praca, jakiej dokonaliście w czasie tej tygodniowej sesji plenarnej, 
dostarczyła solidnych podstaw doktrynalnych i wskazała właściwy kierunek duszpa
sterski, tak aby nowy projekt mógł bez zwłoki zostać ostatecznie sformułowany
1 niebawem ogłoszony.

Szeroki zasięg ruchu ekumenicznego, wielość dokumentów związanych z dialo
giem, naglący charakter sprawy szerszego uczestnictwa całego Ludu Bożego w tym 
ruchu, a w konsekwencji konieczność odpowiedniej informacji doktrynalnej służącej 
właściwemu zaangażowaniu każą nam niezwłocznie przygotować uaktualnione wska
zówki.
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4. Powracając do waszych krajów, do waszych lokalnych Kościołów, do pracy 
duszpasterskiej, z pewnością zabierzecie z sobą echo rozważań, które wypełniały te 
dni poświęcone trosce i konkretnym staraniom o przywrócenie pełnej jedności.

Łącząc się z wami w modlitwie, proszę Boga, aby błogosławił wam, a także tym 
wszystkim, którzy z wami współpracują w służbie jedności.

Usiłujcie zachować jedność Ducha. 
Spotkanie ekumeniczne w Lusace -  4 maja 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 4, s. 26.

„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa” (Ga 1, 3).
Drodzy bracia i siostry!

1032 | |  Jestem ogromnie wdzięczny za serdeczne przyjęcie i życzliwe słowa, jakie
wypowiedział w waszym imieniu biskup Mumba. To głęboka radość i przywilej 
spotkać przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich i wspólnot kościelnych w Zambii.

Sam Jezus Chrystus zjednoczył nas w miłości Bożej i w nadziei, którą dzielimy 
za przyczyną Ducha Świętego, wlanego w nasze serca w chwili Chrztu (por. Rz 5, 
5). Nie wolno nam nie dostrzegać ogromnej wagi czynników eklezjalnych, które 
łączą nas pomimo realnych i wciąż dzielących nas różnic.

1033 2. Jak usłyszeliśmy przed chwilą w czytaniu z Ewangelii według św. Jana, Jezus
w swej arcykapłańskiej modlitwie gorąco prosił Ojca, „aby wszyscy stanowili jedno, 
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat 
uwierzył, żeś Ty mnie posłał” (J 17, 21). Nasza wspólna modlitwa dziś rano jest nie 
tylko odpowiedzią na modlitwę Chrystusa, ale również spełnieniem zdumiewającej 
prawdy, wyrażonej przez Chrystusa w słowach: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Dlatego nasze serca, świadome Je
go obecności wśród nas, radośnie głoszą, że Jezus Chrystus jest Panem! „Jemu niech 
będzie błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Ap 5, 13).

Modlitwa Chrystusa do Ojca podczas Ostatniej Wieczerzy jest zaproszeniem do 
wspólnej modlitwy o jedność. Poprzez modlitwę, w miarę jak Duch Święty prowadzi 
nas ku pełnej prawdzie, Chrystusowe „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21) na
biera dla nas głębszego znaczenia. Poprzez modlitwę zbliżamy się do siebie w taki 
sposób, że nasza tożsamość chrześcijańska, nasza jedność z Chrystusem może stać 
się mocniejsza od wszelkich różnic, które pozostawiła nam historia i które ciągle nas 
dzielą.

1034 3. Gdy rozmyślamy nad arcykapłańską modlitwą Chrystusa, uświadamiamy sobie,
że naprawdę łączy nas wspólne zadanie: głoszenie światu Chrystusa, by świat uwie-
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rzył. Równocześnie jednak zdajemy sobie sprawę, iż wiarygodność ewangelicznego 
przesiania i samego Chrystusa związana jest z problemem chrześcijańskiej jedności 
(por. Unitatis redintegratio, 1). Jeśli teraz jeszcze nie możemy całkowicie się zgo
dzić, to możemy i musimy unikać wszelkich form współzawodnictwa i rywalizacji. 
Dotyczy to szczególnie Afryki, gdzie wspólnota i jedność stanowią główne wartości 
tradycyjne. Afryka pragnie gorąco usłyszeć orędzie Bożej miłości i nadziei, którą 
pokładamy w Jezusie Chrystusie. Zambia z utęsknieniem wygląda Dobrej Nowiny
o zbawieniu. Wasza obecność tutaj dziś rano jest wymownym dowodem szczerego 
pragnienia, by dawać wspólne świadectwo Bożej miłości wobec ludzi waszego kraju, 
ludzi autentycznie złaknionych i spragnionych Boga. Szczera i ofiarna współpraca 
ekumeniczna jest konieczna, by odpowiedzieć na ich duchowe potrzeby.

4. Źródłem otuchy jest fakt, że Kościoły chrześcijańskie i religijne wspólnoty 
Zambii podejmują wiele ważnych form współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, 
szkolnictwa i rozwoju. Trwają wielkie, wspólne prace nad przekładem Biblii na 
lokalne języki. Te przedsięwzięcia są same w sobie szkołą chrześcijańskiej jedności. 
Pomagają dostrzegać to, co wspólne i podsycają pragnienie przezwyciężania różnic. 
Jak wyraził to Sobór Watykański II: „Współpraca wszystkich chrześcijan w żywy 
sposób wyraża to zespolenie, które ich wzajem łączy, i w pełniejszym świetle stawia 
Oblicze Chrystusa Sługi” (Unitatis redintegratio, 12). Tak, współpraca ekumeniczna 
wypływa z wewnętrznej łaski danej przez Ojca w odpowiedzi na modlitwę Jezusa 
(por. J 17, 21) i na wstawiennictwo działającego na nas Ducha Świętego (por. Rz 
8, 26-27). Prawdziwy ekumenizm rozkwita tam, gdzie panuje autentyczny duch 
braterskiej posługi, zgodnie z przykładem danym przez naszego Pana i Zbawcę, który 
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (por. Mt 20, 28).

W każdej wspólnocie winno znaleźć się miejsce na wspólną działalność ekume
niczną. Obejmuje ona badania historyczne i teologiczne oraz dyskusję, a także wza
jemną pomoc w codziennym życiu (por. Unitatis redintegratio, 5).

Wielokrotnie powtarzałem, że Kościół katolicki głęboko angażuje się we współ
pracę ekumeniczną. Wspieram Kościół katolicki w Zambii moją modlitwą i zachęcam 
do nawiązywania coraz lepszych stosunków z tymi wszystkimi, którym prawdziwie 
zależy na jedności. Równocześnie zachowujemy bolesną świadomość tego, że brak 
pełnej jedności pomiędzy Kościołami i wspólnotami religijnymi, a także istniejące 
różnice dotyczące zarówno wiary, jak moralności, ograniczają możliwości współpracy 
chrześcijan.

W tym samym czasie, gdy wy staracie się dawać wspólne świadectwo nauce 
Chrystusa, istniejące podziały często dodatkowo się komplikują wskutek występujące
go dziś zjawiska mnożenia niezależnych wspólnot. Zjawisko to, wraz z powstawa
niem nowych ruchów religijnych, dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, może być 
przyczyną dezorientacji. Również i w tej dziedzinie współpraca ekumeniczna może 
przynieść dobre wyniki.

5. Za chwilę odmówimy wspólnie tę modlitwę, której Jezus nauczył swoich ucz
niów. Będziemy się modlili, by wola naszego Ojca Niebieskiego spełniała się na 
ziemi jako i w niebie. Będziemy się modlili o przyjście królestwa Bożego -  króles
twa pokoju, sprawiedliwości i miłości, którego Jezus jest „Świadkiem Wiernym,
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Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi [...], który nas miłuje i który przez 
swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem -  kapłanami 
dla Boga i Ojca swojego” (por. Ap 1, 5-6). Będziemy się modlili o nasz chleb po
wszedni, za naszych braci i siostry, za potrzeby mieszkańców Zambii. Będziemy się 
modlili o odpuszczenie naszych grzechów i o siłę, byśmy mogli przebaczyć tym 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas skrzywdzili -  by przebaczyć i aby nam 
przebaczono grzech rozłamu wśród chrześcijan. Będziemy się wreszcie modlić, abyś
my nie byli doświadczani ponad siły i byśmy zostali uwolnieni od zła, które działa 
przeciw łasce Bożej w naszych sercach.

1037 6. Drodzy przyjaciele: z całą ufnością w sprzyjającą nam w tej godzinie łaskę
Bożą musimy wierzyć, że współpraca ekumeniczna, która znaczyła wasze dotych
czasowe kontakty, przyniesie owoc obfity. Jak powiedział św. Paweł: „Mam właśnie 
ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chry
stusa Jezusa” (Flp 1, 6).

Ten „dzień” wzywa nas tu i teraz, byśmy odnowili postanowienie i zobowiązanie 
naszych Kościołów i wspólnot kościelnych do zgodnej pracy na rzecz zjednoczenia 
chrześcijan. Niechaj znak pokoju, jaki sobie przekazujemy w tej anglikańskiej kate
drze św. Krzyża w Lusace, będzie symbolem naszej niezłomnej woli traktowania 
siebie „z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miło
ści. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” (Ef 4, 23).

Niech Bóg Pokoju będzie z wami wszystkimi.

Dążymy do tej jedności, której pragną! Chrystus. 
Spotkanie ekumeniczne w zamku Akershus

w Oslo -  1 czerwca 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 5-6, s. 21.

Drogi księże biskupie, drodzy przyjaciele!
1038 1. W tej radosnej chwili całym sercem dziękuję Bogu Wszechmogącemu i wielbię

Go za to, iż zgromadził nas w imię swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przybyłem do Norwegii przede wszystkim po to, by odwiedzić moich katolickich 

braci i siostry, by ich wesprzeć i umocnić w wierze: Jezus modlił się, by Piotr czynił 
to dla swych braci (por. Łk 22, 32). Ale przybyłem także po to, by w braterskim 
duchu szacunku i miłości powitać wszystkich chrześcijan, którzy przez wiarę 
i Chrzest narodzili się powtórnie do nowego życia. Przybywam tutaj jako brat 
w Chrystusie, jako znak ukazujący wszystkim ludziom bezmierną miłość Bożą.
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Pragnę zatem podziękować wam wszystkim, przedstawicielom Kościoła luterań- 
skiego oraz innych Kościołów i wspólnot kościelnych w Norwegii, za waszą tutaj 
obecność. Szczególnie wdzięczny jestem biskupowi Aarflotowi za serdeczne słowa 
powitania wypowiedziane dzisiaj, a zwłaszcza za uprzejmy list z ubiegłego roku, 
w którym oznajmił mi, że Norwegia oczekuje wizyty Papieża z radością i nadzieją. 
Jako jeden z obserwatorów ekumenicznych na Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów, 
który odbył się w Rzymie w 1985 roku dla uczczenia dwudziestej rocznicy zamknię
cia Soboru Watykańskiego II, biskup Aarflot był współautorem przedstawionego 
Synodowi sprawozdania. Stwierdza on między innymi: „Pragniemy podziękować wam 
za zaufanie, jakie pokładacie w naszych Kościołach. Nie uznaliście nas za obcych 
czy rywali i my też za takich się nie uważamy. Przyjęliście nas jako braci w Chrys
tusie przez wiarę i chrzest, choć nie tworzymy jeszcze pełnej wspólnoty”. Dzisiaj 
w Norwegii ja również mogę powiedzieć, że przyjęliście mnie nie jak obcego czy 
rywala, lecz jako brata w Chrystusie, co sprawiło mi wielką radość.

2. Nasze pragnienie wzajemnego zbliżenia wzmacnia fakt, iż protestanci i katolicy 
w Norwegii mają to samo wspólne dziedzictwo. Ewangelię przyniesiono tu przed 
wiekami, na długo przed wydarzeniami szesnastego wieku. Kwitł w tym kraju jeden 
Kościół, ożywiany świadectwem gorliwych chrześcijan, takich jak wielki męczennik 
święty Olaf, w którym dziś zarówno katolicy, jak i protestanci szukają źródła 
natchnienia. Te wczesne dzieje pozostają w ostrym kontraście z okresem po Refor
macji, kiedy to przez ponad czterysta lat, w atmosferze goryczy i podejrzeń, podzie
leni chrześcijanie zamykali przed sobą drzwi. W ciągu tych stuleci współistnieliśmy 
rozdzieleni. Pomimo to zachowano pewną wspólnotę, jakkolwiek niedoskonałą (por. 
Unitatis redintegratio, 3).

Wspólne dziedzictwo protestantów i katolików w Norwegii -  ich wspólne korze
nie -  staje się szczególnie ważne dzisiaj, gdy ruch ekumeniczny stwarza nowe szanse 
i nadzieję na przywrócenie jedności wyznawców Chrystusa. Jak stwierdził Sobór 
Watykański II: „Pan świata [...] ostatnimi czasy wlewa skruchę w rozdzielonych 
chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotą za zjednoczeniem” (Unitatis redintegratio,
1). Dziś dzięki łasce Bożej dążymy do pełnej jedności chrześcijan, której chciał 
Chrystus dla swego jednego i niepodzielnego Kościoła.

3. Odbudowa tej pełnej komunii i jedności, jakiej poszukujemy, wymaga wspólne
go zaangażowania w dzieło ekumenii. Pragnę z całą mocą podkreślić, że zaangażo
wanie to stało się nieodłączną częścią życia Kościoła katolickiego. Sobór Watykań
ski II wskazał tę drogę w swym historycznym dekrecie o ekumenizmie z 1964 roku. 
Nasz zmodyfikowany Kodeks Prawa Kanonicznego stara się zapewnić realizację 
nauczania soborowego, stwierdzając ponownie, iż „z woli Chrystusa” Kościół ma 
obowiązek przyczyniać się do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan (por. 
kanon 755, par. 1). Wskazuje też wyraźnie, że biskup zobowiązany jest szerzyć 
ekumenizm oraz odnosić się życzliwie i z miłością do braci nie będących z nami 
w pełnej wspólnocie (por. kanon 383, par. 3). Nadzwyczajny Synod Biskupów 
w 1985 roku odnotował, że „ekumenizm wpisał się trwale i głęboko w świadomość 
Kościoła” (Relatio finalis, II, C, 7).
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Zdaję sobie sprawę, iż wśród chrześcijan istnieją różne interpretacje znaczenia 
i zakresu posługi Biskupa Rzymu, nawet wówczas gdy ta posługa służy sprawie 
jedności. Ja ze swej strony uważam, że zaniedbałbym poważnie powinności Następcy 
Piotra Apostoła, gdybym stale i stanowczo nie dążył do zjednoczenia chrześcijan. 
Czynię to zgodnie z wolą Chrystusa, który pragnął jedności swoich uczniów, i w od
powiedzi na łaskę Ducha Świętego, którego działanie sprzyja dziś tej jedności (por. 
Unitatis redintegratio, 1).

Ze swej strony Kościół luterański w Norwegii również przyczynił się wydatnie 
do rozwoju ruchu ekumenicznego. Szczególną cześć należy oddać pamięci biskupa 
Berggrava i profesora Einera Molanda, dwóch wielkich rzeczników sprawy ekumeniz
mu. Niedawno -  w Stavanger w 1985 roku -  norweski Kościół luterański był gospo
darzem plenarnego posiedzenia Komisji do spraw Wiary i Dyscypliny. Fakt ten był 
nie tylko wyrazem wspaniałomyślnej gościnności, lecz świadczył również o coraz 
powszechniejszej świadomości, że wiara chrześcijańska, pomimo zakorzenienia w po
szczególnych kulturach, przekracza podziały rasowe i narodowe.

1041 4 . Zaangażowanie w sprawę ekumenizmu wymaga również modlitwy i dialogu.
W miłości, zaufaniu i braterskiej szczerości, bez zacierania ważnych różnic pomiędzy 
nami, poprzez modlitewny dialog staramy się osiągnąć pełnię wspólnoty. W ten 
sposób uczymy się cenić naszą wzajemną odmienność i szczególne doświadczenia 
życia chrześcijańskiego. Staramy się osiągnąć pełnię miłości i prawdy, jak powiada 
święty Paweł: „żyjąc prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15). Tylko w ten sposób dialog 
teologiczny może wydać trwałe owoce.

Na zakończenie Soboru Watykańskiego II, w przemówieniu pożegnalnym do 
obserwatorów ekumenicznych papież Paweł VI powiedział, że dzięki Soborowi znów 
zaczęliśmy się wzajemnie miłować, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35; 
por. Przemówienie w Bazylice św. Pawła za Murami, 4 grudnia 1965 roku). Jednakże 
pełnia miłości, której poszukujemy w dialogu, zakłada pełnię prawdy: „A za nich Ja 
poświęcam w ofierze samego siebie -  mówi Jezus -  aby i oni byli uświęceni 
w prawdzie” (J 17, 19). Jedność w miłości powinna doprowadzić nas do jedności 
w wierze, jedności w prawdzie Chrystusowej.

Dialog na temat pełnej prawdy wiary ma zasadnicze znaczenie dla kwestii wspól
nej Eucharystii. Katolicy wierzą głęboko, iż sprawowanie Eucharystii stanowi naj
wyższy wyraz wiary Kościoła. Kiedy jednak podczas liturgii celebrans zwraca się do 
wiernych mówiąc: „Oto tajemnica wiary”, katolicy i protestanci muszą przyznać, iż 
nie mogą jeszcze głosić wspólnej wiary w tajemnicę Eucharystii i Kościoła. Zajmując 
takie stanowisko w sprawie wspólnej Eucharystii, katolicy nie chcą obrazić swych 
partnerów dialogu. Jest to raczej wyraz naszego głębokiego przekonania, zakorzenio
nego w doktrynie i w odwiecznej praktyce, iż Eucharystię mogą wspólnie sprawować 
tylko ci, którzy zachowują między sobą pełną komunię.

Problemu wspólnej Eucharystii nie można rozwiązać w oderwaniu od tego, jak 
pojmujemy tajemnicę Kościoła i posługę, która służy jedności. Wszystkie te zagad
nienia są ze sobą powiązane. Wypatrujemy dnia -  musimy też modlić się i działać, 
by nadszedł -  gdy wyznając razem jedną wiarę w Chrystusa, przekazaną nam przez
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Apostołów, będziemy mogli znów dzielić się Jego Ciałem i Krwią jako członkowie 
tej samej wspólnoty wiary. Tak miało być od samego początku. Musi to być wspól
nym celem dialogu i przedmiotem naszej nieustannej modlitwy.

Dialog pomaga nam również znaleźć podstawy dla wspólnego chrześcijańskiego 
świadectwa w świecie i dla wspólnego działania, które ma łagodzić cierpienia ludzkości 
oraz umacniać sprawiedliwość i pokój. Modlę się, aby chrześcijański lud Norwegii, 
pomimo istniejących podziałów, nadal wspólnie niósł pomoc cierpiącym i popierał 
autentyczny rozwój ludzkości, dając w ten sposób wspólne świadectwo Ewangelii.

Cieszę się, że dziś w Norwegii prowadzi się rozmaite dwustronne i wielostronne 
dialogi. Pragnę tu wymienić szczególnie dialog pomiędzy norweskim Kościołem lute- 
rańskim a Kościołem katolickim, który został nawiązany dzięki osobistej inicjatywie 
biskupa Aarflota. To forum dyskusyjne poświęcone jest analizie dokumentów przed
stawionych przez Międzynarodową Komisję ds. Dialogu Luterańsko-Katolickiego, 
która od wielu lat rozpatruje kwestie o wielkim znaczeniu ekumenicznym zarówno 
dla luteranów, jak dla katolików. Dialog ten, znajdujący się obecnie w trzeciej fazie, 
skupia się teraz na ważnych zagadnieniach: problem usprawiedliwienia, eklezjologia 
i sakramenty. Wyniki tego dialogu muszą zostać oficjalnie ocenione przez te instan
cje, które do niego doprowadziły. Ta ocena ma wielkie znaczenie i uczestnicy 
międzynarodowego dialogu niejednokrotnie o nią prosili.

5. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele w Chrystusie! W Liście do Efezjan 
św. Paweł nawoływał ich, by usiłowali „zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką 
jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej na
dziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden 
jest Bóg i Ojciec wszystkich” (Ef 4, 3-6).

Słowa te głoszone są teraz nam: w naszych kościołach, w naszym nauczaniu; są 
przedmiotem osobistych modlitw i refleksji wyznawców Chrystusa na całym świecie. 
Musimy je przyjąć jako ekumeniczne wyzwanie i potwierdzenie naszego chrześcijań
skiego powołania. Niech głęboka prawda słów św. Pawła doprowadzi nas do ściślej
szej wspólnoty wiary, do pełniejszej miłości i prawdy, abyśmy przezwyciężając 
podziały mogli osiągnąć jedność w Chrystusie.

Ponownie dziękuję wam za życzliwe przyjęcie i modlę się, aby wasza służba 
Panu przez działania na rzecz jedności chrześcijan wydała obfite owoce, dla dobra 
Ewangelii naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech będą 
z wami wszystkimi.
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Nadszedł czas otwarcia nowego rozdziału dziejów chrześcijaństwa. 
Spotkanie ekumeniczne w Trondheim -  2 czerwca 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 5-6, s. 23.

1043 l  „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 2).
Te słowa św. Pawła trafnie wyrażają moje własne modlitewne życzenia, które prze
kazuję każdemu z was i wszystkim mieszkańcom Norwegii. Dziękuję Bogu za tę 
sposobność wysłuchania Słowa Bożego wraz z wami i wspólnej refleksji nad jego 
znaczeniem dla życia Kościoła i świata.

Pragnę szczególnie pozdrowić biskupów Luterańskiego Kościoła Norwegii, przed
stawicieli innych Kościołów i wspólnot kościelnych, władz państwowych i miejskich, 
mych współbraci katolików oraz wszystkich, którzy się tu dziś zgromadzili. Jestem 
szczególnie wdzięczny biskupowi Bremerowi za zaproszenie mnie w imieniu Luterań
skiego Kościoła Norwegii do tego czcigodnego miejsca kultu.

2. Katedrę w Nidaros zbudowali wasi przodkowie nad grobem wielkiego świętego 
Olafa, który odegrał kluczową rolę w szerzeniu chrześcijaństwa na tej ziemi. W ten 
i w wiele innych sposobów katedra ta świadczy o duchowej, politycznej i kulturalnej 
historii waszego narodu. Przypomina nam także tę epokę, gdy chrześcijanie nie cier
pieli jeszcze z powodu tragicznych rozłamów. Zarówno protestanci, jak i katolicy 
w Norwegii zwracają się ku św. Olafowi w poszukiwaniu swych korzeni, a także 
natchnienia potrzebnego im, by żyć dzisiaj życiem prawdziwie chrześcijańskim.

Katedra ta jest oczywiście czymś więcej niż tylko budowlą z kamienia. Jest miej
scem, gdzie od stuleci ludzie rodzili się na nowo jako dzieci Boże przez Chrzest, 
gdzie słuchali Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym, tak jak my wysłucha
liśmy go dzisiaj, i gdzie składali Bogu ofiarę Kościoła; jest miejscem, gdzie w oso
bistej modlitwie przedstawiali Bogu swe potrzeby i dziękowali Mu za otrzymane 
łaski. Dla średniowiecznych pątników, przybywających do Nidaros po długiej i uciąż
liwej podróży, katedra ta była także odbiciem niebiańskiej Jerozolimy -  celu naszego 
ziemskiego pielgrzymowania. Bez wątpienia katedra taka jak ta jest czymś więcej niż 
budowlą z kamienia. Kieruje ona oczy naszej duszy ku niebu. Dźwiga nasze umysły 
i serca ku Bogu.

1044 3. Drodzy bracia i siostry! Nie sposób zaprzeczyć, że umysł i serce współczesne
go człowieka potrzebują tego podźwignięcia ku Bogu. Musimy przyznać, że -  mimo 
wszelkich postępów nowoczesnej nauki i techniki, zmieniających nasze życie -  ro
dzaj ludzki, wedle słów św. Pawła, „wzdycha całą swoją istotą” (por. Rz 8, 23) 
w oczekiwaniu czegoś więcej. Istotnie, całe stworzenie „jęczy i wzdycha w bólach 
rodzenia” (Rz 8, 22) za czymś, czego człowiek sam dać nie potrafi.

Nauka i technika, które w coraz większym stopniu łagodzą troski materialne 
i trudy codziennego życia, są prawdziwym osiągnięciem twórczej energii oraz inteli
gencji człowieka. Jednak wiedza tego rodzaju nie tylko rozwiązuje problemy, lecz
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także stwarza nowe. Wystarczy przypomnieć ekologiczne i społeczne skutki nowo
czesnego stylu życia lub zagrożenia wynikające ze sposobu, w jaki korzystamy 
z techniki jądrowej bądź biomedycznej. Nauka, technika i życie gospodarcze nie są 
zdolne same wyrazić sensu istnienia i zmagań człowieka. Nie są zdolne wytłuma
czyć, a tym bardziej usunąć zła, cierpienia i śmierci.

Nie możemy też zapomnieć, że „człowiek współczesny”, o którym mówimy, to 
nie jakieś abstrakcyjne pojęcie, lecz raczej konkretna osoba, którą jest każdy z nas
-  istota ludzka obdarzona sercem i umysłem. Także tutaj doświadczamy wielu 
sprzeczności. Zabiegamy o miłość, bez której nie potrafimy żyć, a jednak w dzisiej
szych czasach najbardziej podstawowe związki miłości w małżeństwie i rodzinie 
zagrożone są przez rozwody, rozpad ogniska domowego i radykalne kwestionowanie 
najgłębszego znaczenia męskości i kobiecości. Zabiegamy o bezpieczeństwo, dobro
byt i poczucie własnej wartości, a mimo to tradycje wspólnoty, rodziny, ogniska 
domowego i pracy ulegają osłabieniu wskutek zmian, które nie zawsze biorą pod 
uwagę wymiar etyczny wpisany we wszelkie ludzkie działania i przedsięwzięcia. 
Pragniemy być wolni, dopóki jednak nie porozumiemy się co do tego, co powinniś
my robić, a nie tylko co do tego, co możemy, wolność prowadzić będzie do tyranii, 
egoizmu i dominacji silniejszego.

Aby zaradzić wszystkim tym problemom osobistym i społecznym, potrzeba mą
drości wyższego rodzaju, zdolnej przekształcać umysł, serce i wolę: mądrości, która 
doskonali ludzki intelekt, nakłaniając go łagodnie do szukania i miłowania tego, co 
prawdziwe i dobre, a tym samym prowadzi go przez rzeczywistość widzialną ku 
rzeczom, których nie można zobaczyć. Biskupi Kościoła katolickiego, zgromadzeni 
na Soborze Watykańskim II, upominali: „Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe 
potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, 
czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, 
jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi” (Gaudium et spes, 15).

4. Drodzy przyjaciele, w dniu dzisiejszym, w tej oto katedrze w Nidaros, którą 
zbudowano ku chwale Bożej, aby jak latarnia morska kierowała nasz wzrok ku niebu 
pośród współczesnego świata, stajemy razem, ażeby głosić Dobrą Nowinę odkupienia 
w Jezusie Chrystusie. Poprzez Niego poznajemy sens dzieła stworzenia i sens ludz
kiego działania w ramach planu Bożego. Naszą mądrością jest Jezus Chrystus. On 
jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6). Jeżeli stworzenie jest wciąż „poddane 
marności”, to pozostaje takim w nadziei przemienienia w Chrystusie. Jeżeli rodzaj 
ludzki „jęczy i wzdycha w bólach rodzenia”, to dlatego że ludzkie umysły i serca 
nie wznoszą się z Chrystusem ku Bogu, a sumienia nie dostosowują się poprzez 
Chrystusa do pochodzącej od Boga mądrości.

Jako chrześcijanie głosimy mądrość, która uznaje i potwierdza pierwszeństwo 
etyki przed techniką, prymat osoby nad rzeczami, wyższość ducha nad materią (por. 
Redemptor hominis, 16). Możemy głosić te prawdy, gdyż Chrystus pokazał nam, że 
nasze ludzkie przeznaczenie ma charakter osobowy, moralny i duchowy, wynikający 
z natury naszej synowskiej więzi z Bogiem.

Wiara i Chrzest ukazują nam, że mądrość jest boskim darem ofiarowanym czło
wiekowi, ale też może zmącić ludzki rozum, jeśli nie otworzy się on na wymiar
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transcendentny. Ta objawiona mądrość poucza nas, że Bóg, Pan wszechświata, nie 
jest jakąś bezosobową lub niepoznawalną siłą, lecz Ojcem. W chwilach wewnętrz
nych oświeceń usłyszymy w sercu echo słów Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11, 25).

1046 5. Naszym zadaniem jest otworzyć umysł współczesnego człowieka na Bożą
mądrość, otworzyć serce współczesnego człowieka na Boga. Czynimy to na wzór 
Chrystusa, który jest „cichy i pokornego serca”, którego „jarzmo jest słodkie, a brze
mię lekkie” (por. Mt 11, 29-30). Głosząc Ewangelię słowem i czynem, dajemy wo
bec wszystkich świadectwo tej drodze, która prowadzi ku życiu. Nie czynimy zaś 
tego jako izolowane jednostki, lecz jako osoby zjednoczone w Chrystusie przez 
Chrzest.

Świadectwo tego rodzaju jest oczywiście ekumenicznym wyzwaniem dla wszyst
kich, którzy -  jak mówi św. Paweł -  „usłyszeli słowo prawdy” i „zostali naznaczeni 
pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany” (Ef 1, 13). Dziś, u progu trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa, światu tak samo potrzeba Dobrej Nowiny o zbawieniu, 
jak w pierwszym lub drugim tysiącleciu. Tym więc usilniej chrześcijanie winni dążyć 
do stopniowego usuwania dzielących ich różnic oraz do wspólnego świadczenia
0 Ewangelii.

Dzisiaj, w tej katedrze, wysławiam Boga za łaskę ruchu ekumenicznego, której 
doświadczamy w naszych czasach. Dzięki działaniu Ducha Świętego, wśród podzielo
nych od wieków chrześcijan zaczęły powstawać nowe więzi. Pragnę również wyra
zić wdzięczność tym wszystkim, którzy tu, w Norwegii odpowiedzieli na tę łaskę
1 poświęcili się krzewieniu jedności chrześcijan zgodnie z wolą Chrystusa. Obyście 
wytrwali na tej drodze cierpliwie i z miłością, ażeby dialog między nami, w miarę 
podążania do jedności w pełni Chrystusowej prawdy, rozwijał się w duchu wzajem
nego szacunku i zaufania.

Przygotowania do obchodów tysięcznej rocznicy założenia Trondheim, która 
przypada w roku 1997, staną się okazją dla luteranów, katolików i wszystkich chrze
ścijan w Norwegii do dalszych rozważań nad wspólnymi korzeniami naszej wiary 
i nad wartościami ewangelicznymi, które kształtowały wasze wspólne dzieje. Będzie 
to również sposobność do modlitwy -  gorącej, nieustannej modlitwy o jedność 
wszystkich naśladowców Chrystusa; wiemy bowiem, że ostatecznie jedność może 
nadejść jedynie jako dar od Boga.

1047 6. Drodzy bracia i siostry, staje przed nami zadanie otwarcia nowego rozdziału
dziejów chrześcijaństwa w odpowiedzi na liczne wyzwania zmieniającego się świata. 
W minionych wiekach Kościół prowadził ludy Europy do źródeł Chrztu, zaś kulturo
wa tożsamość tego kontynentu wyrastała na podłożu wiary chrześcijańskiej. Centralne 
miejsce osoby, rola rodziny w społeczeństwie, prawa jednostki i grup, wartości mo
ralne i etyczne, które były drogowskazem i inspiracją dla ludzkich działań -  to 
wszystko rozwijało się w łączności z Ewangelią i nauką Kościoła. Jednakże we 
współczesnej Europie jesteśmy świadkami konfliktu kulturowego o ogromnych kon
sekwencjach. Jest to starcie dwóch wizji ludzkiego życia: jednej, objawionej w Chry
stusie, w której Bóg zostaje przyjęty jako najwyższe i powszechnie uznane źródło
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prawdy, dobra i wolności; i drugiej, stworzonej przez świat, zamkniętej na transcen
dencję, w której ludzkość sama sobie próbuje nadać sens i kierunek na drodze spo
łecznego konsensusu. Chrześcijanie rozumieją, o co toczy się gra. Historia naszego 
stulecia wyraźnie ukazuje, że tam, gdzie nie uznaje się norm transcendentnych, grozi 
ludziom podporządkowanie się siłom, które panują nad społeczeństwem nie troszcząc 
się o los jednostki i należne jej wolności.

Kościół katolicki nie dąży do uzyskania jakichkolwiek przywilejów, a jedynie 
oczekuje skutecznej ochrony swobód obywatelskich i religijnych, dzięki której będzie 
mógł głosić swoje orędzie i podejmować podstawowe problemy ludzkiej egzystencji 
we współczesnym świecie. Przemawiając na forum Parlamentu Europejskiego w paź
dzierniku ubiegłego roku podkreślałem, że „gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże 
kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu na etykę i kształt społeczeństw, 
oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, 
ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy” (Przemówie- 
nie w Parlamencie Europejskim, 11 października 1988, n. 11; „L’Osservatore Roma
no”, wyd. poi., 1988, nr 10-11).

Nadszedł czas, który od każdego z nas wymaga mądrości! Nadeszła pora, by 
chrześcijanie dali nowe świadectwo wiary! Stajemy wobec wyzwania, by nieść ludz
kości Ewangelię Chrystusa, Dobrą Nowinę o odkupieniu i przybraniu za dzieci Boże. 
Stajemy wobec wyzwania, by świadczyć o mądrości Wcielonego Słowa, Chrystusa
-  „Światłości narodów” (por. Łk 2, 32), światła prowadzącego tych, którzy je przyj
mują, ku pełni życia. W obliczu tak wielkich wyzwań Duch prawdy przynagla nas, 
byśmy nie szczędzili wysiłków w dziele ekumenicznym.

Pokładając ufność w Bogu, „który mocą działającą w nas może uczynić nieskoń
czenie więcej, niż prosimy” (Ef 3, 20), podejmijmy wyzwanie nowej ewangelizacji. 
Głośmy jeszcze raz mądrość Błogosławieństw światu, który potrzebuje pokoju, miło
ści i braterstwa. Obwieśćmy jeszcze raz prawdę Chrystusa, naszego Ukrzyżowanego 
i Zmartwychwstałego Zbawiciela. Jest On „celem ludzkich dziejów, punktem, do 
którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkie
go, weselem wszystkich serc i pełnią ich pożądań” (Gaudium et spes, 45). Pan z wa
mi. „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca waszego i Pana Jezusa Chrystusa”. Amen.
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Jedność chrześcijan stanie się darem Boga w Jego czasie łaski. 
Spotkanie ekumeniczne w Rejkiawiku -  3 czerwca 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 7, s. 24.

Drodzy bracia i siostry!
1048 | |  Thingvellir. To narodowe sanktuarium pozostało na zawsze związane z chrześ

cijańską i społeczną historią Islandii; jestem w pełni świadomy szczególnej wymowy 
faktu, iż to ekumeniczne nabożeństwo sprawujemy w tym właśnie miejscu.

Hófum allir ein log og einn sid -  „Będziemy mieli jedno prawo i jedną religię”.
Właśnie tutaj, w Almanagja -  „Przepaści wszystkich ludzi”, Thorgeir Liosvetnin- 

gagodi ogłosił po dwudziestoczterogodzinnym czuwaniu swoją decyzję. Wtedy to, 
niemal tysiąc lat temu, Islandia stała się krajem chrześcijańskim.

Pani prezydent, dziękuję, że zechciała pani wziąć udział w tej szczególnej uro
czystości, która jest także wyrazem hołdu dla wielkich wydarzeń w historii waszego 
kraju.

Księże biskupie, bracia i siostry w wierze katolickiej! Raz jeszcze witam was 
w miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Wyrazy szczególnej wdzięczności pragnę złożyć biskupowi Peturowi Sigurgeirsso- 
nowi za wszystko, co uczynił, aby uwypuklić wielkie znaczenie tej uroczystości, 
która jest wyrazem przyjaźni i chrześcijańskiej miłości. Cenię sobie obecność księdza 
biskupa i pozdrawiam go w imię braterstwa, które nas łączy w Chrystusie. Pozdra
wiam również serdecznie biskupa Olafura Skulasona i składam mu najlepsze życzenia 
w związku z nowym urzędem, który wkrótce obejmie.

Pozdrawiam wszystkich członków tego ekumenicznego zgromadzenia w łasce 
Boga i pokoju Jezusa Chrystusa. Wraz z wami, drodzy bracia i siostry, katolicy 
i luteranie, dziękuję Ojcu za Dobrą Nowinę o zbawieniu przez Chrzest i wiarę w Je
zusa Chrystusa.

1049 2. Misjonarze przynieśli do Islandii religię chrześcijańską, odpowiadając na słowa
Chrystusa, których wysłuchaliśmy w czytaniu z Ewangelii według św. Mateusza: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 
19-20). Wasi przodkowie odpowiedzieli na to wezwanie przyjmując Chrystusa i sta
rając się zbudować społeczeństwo oparte na Jego nauce. Rozpoczęła się wielka 
chrześcijańska epoka religii, kultury i świętości; słowa Psalmisty dobrze wyrażają to, 
czego wiara dokonała w następnych stuleciach: „Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką 
z pokolenia na pokolenie” (Ps 90 [89], 1).

Ponad pięćset lat później także tutaj dokonał się rozłam, który wstrząsnął chrześ
cijańską Europą. Rozpoczął się bolesny okres, którego skutki trwają do dziś. Wierny 
Kościołowi biskup Jon Arason, który sprzeciwiał się przemianom zachodzącym 
w wierze i kulturze Islandii, oddał życie za swoje przekonania. Był tylko słabym
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człowiekiem, ale przelewając krew w Skalholt wykazał męstwo, jakiego można ocze
kiwać od Islandczyka, męża Kościoła i biskupa.

Zmiany zostały jednak przyjęte. Także w tej nowej sytuacji wielu Islandczyków 
służyło Panu w świętości, ofiarnie pełniąc dzieła ewangelicznej miłości i miłosier
dzia. Powołam się tu na jeden tylko przykład -  wielkiego Hallgrimura Peturssona, 
który w swoich „Hymnach o Męce Pańskiej” wzywał naród, aby szedł za Panem. 
Napisana przez niego modlitwa dobrze wyraża duchowe nadzieje i zmagania wielu 
ludzi naszych czasów:

„Często brak mi wiary /  Ty znasz mnie, mój Panie, / z uporem trwam w błędzie 
/ nie bacząc na Twoje słowo. / Lecz teraz pragnę szczerze / słuchać Twoich przyka
zań / zawrócić z błędnych dróg. / Udziel mi, proszę, swej łaski”.

Chrześcijańskiemu Zachodowi zadano głębokie rany, które ciągle jeszcze się nie 
zabliźniły. Musimy wytrwale iść drogą wiodącą do jedności; nie dla wygody, ale 
ponieważ taka jest ogłoszona nam wola Chrystusa, „Głowy Kościoła, Zbawcy Ciała” 
(por. Ef 5, 23).

3. Ważna jest pamięć o tym, że w ciągu wieków nadal istniało wiele rzeczy 
wspólnych dla luteranów, katolików i innych chrześcijan. Przez Chrzest zostajemy 
wszyscy złączeni z ukrzyżowanym i uwielbionym Chrystusem. W czytaniu, które 
słyszeliśmy przed chwilą, św. Paweł zwraca się do Koryntian: przywołuje fakt, że są 
oni z nim zjednoczeni w jednej wspólnej wierze, przypomina im, że wszyscy „w jed
nym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” i że wszyscy „zostali napo
jeni jednym Duchem” (1 Kor 12, 13). Chrzest, jako początek zbawienia każdego 
człowieka, zawiera w sobie wewnętrzny dynamizm, który „całkowicie zmierza do 
osiągnięcia pełni życia w Chrystusie” (Unitatis redintegratio, 22). Ma zatem „prowa
dzić do pełnego wyznania wiary, do całkowitego wcielenia w zgodną z wolą Chrys
tusa instytucję zbawienia, wreszcie do pełnego wszczepienia w eucharystyczną wspól
notę” (tamże). Stoi przed nami zadanie przezwyciężania, krok za krokiem, przeszkód 
stojących na drodze do tej wspólnoty, i wspólnego wzrastania w jedności, jaką Chry
stus na początku obdarzył swój Kościół, który jest jeden. Waga tego zadania nie 
dopuszcza pośpiechu i niecierpliwości, ale obowiązek posłuszeństwa woli Chrystusa 
wymaga, abyśmy trwali na drodze do pokoju i jedności wszystkich chrześcijan.

Wiemy, że to nie my sami będziemy leczyć rany powstałe w wyniku rozłamu 
i przywracać jedność -  jesteśmy tylko narzędziami w ręku Boga. Jedność chrześcijan 
stanie się darem Boga w Jego czasie łaski. Pokornie zdążamy ku temu dniowi, wzra
stając w miłości, wzajemnym przebaczeniu i zaufaniu.

4. Składając hołd chrześcijańskim początkom Islandii kierujemy jednocześnie 
wzrok ku przyszłości. Na horyzoncie dostrzegamy nadchodzące nowe tysiąclecie, od 
którego dzieli nas zaledwie dziesięć lat. Szybkie tempo współczesnego życia sprawia, 
że wasz naród -  podobnie jak cały świat -  zbliżając się do dwudziestego pierwszego 
wieku staje w obliczu nowych wyzwań. Przemiany w życiu gospodarczym i politycz
nym, a także osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych każą wam szukać punktu 
odniesienia w prawdach i wartościach tkwiących w waszych najlepszych tradycjach. 
Są to prawdy i wartości, które należy zdecydowanie chronić, jeśli ma być utrzymana 
wolność duchowa i prawdziwy dobrobyt przyszłych pokoleń Islandczyków.

1050
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Życie rodzinne już uległo głębokim przemianom, nie zawsze na lepsze. Tradycyj
ny islandzki dom rodzinny był zawsze szkołą wiary, miłości i zasad moralnych. Jego 
ducha oddaje opowiadanie napisane przez niedawno zmarłego, kochanego w Islandii, 
ojca Jona Svenssona z zakonu jezuitów, poufale zwanego „Ojcem Nonni”. Matka 
pożegnała go prostymi słowami, zaczerpniętymi z samego serca waszej tradycji: 
„Bądź uczciwy i nie zapominaj o Bogu”. Dzisiaj jednak rodziny stoją w obliczu 
nowych i groźnych nacisków, którym można stawić czoło jedynie przez odnowiony 
i pogłębiony szacunek dla życia i miłości. Sprawą podstawowej wagi jest odzyskanie 
świadomości prymatu wartości moralnych, podjęcie refleksji nad ostatecznym sensem 
życia i jego transcendentnym przeznaczeniem.

Wszyscy chrześcijanie mogą wspólnie bardzo wiele uczynić w tej doniosłej spra
wie. Zachęcam was do dalszej współpracy w podejmowaniu istotnych problemów 
waszego społeczeństwa i do rozwiązywania ich w duchu ewangelicznej mądrości.

1052 5 . Uczucia niepewności i zagubienia wobec przemian zachodzących w życiu
społecznym i rodzinnym każą nam zwrócić uwagę na trzy cele pracy duszpasterskiej, 
którym należy przyznać bezwzględne pierwszeństwo; są one w pełni zgodne z de
cyzją o przyjęciu chrześcijaństwa, podjętą tu tysiąc lat temu i mają wielkie znaczenie 
dla chrześcijan -  zawsze i wszędzie.

Po pierwsze: jako chrześcijanie, musimy żyć życiem silnie zakorzenionym 
w Chrystusie. On jest „skałą ucieczki” (Ps 94 [93], 22); „drogą i prawdą, i życiem” 
(J 14, 6 ). Islandia uświadomiła to sobie w 1000 roku i musi tę wiarę odnowić w na
szych czasach. Znamienny jest fakt, że nakazując swoim uczniom iść i nauczać 
wszystkie narody Jezus natychmiast dodał obietnicę: „A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Tak, „Jezus Chrystus wczoraj 
i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). Pośród zachodzących przemian, Chrystus 
pozostaje naszą niezmienną nadzieją. Nikt nie powinien sądzić, że chrześcijańskie 
orędzie sprzeciwia się w jakiś sposób postępowi ludzkości czy też słusznym dąże
niom ludzi do prawdy, wolności i sprawiedliwości. Czyż Ewangelia św. Jana nie 
obiecuje spełnienia tych dążeń w najgłębszym sensie, kiedy głosi: „Syn przebywa 
(w domu) na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście 
wolni” (J 8 , 35-36).

Po drugie: ponieważ nasze życie jest zakorzenione w Chrystusie, musimy także 
publicznie dawać świadectwo o Nim. Do samej natury chrześcijaństwa należy ewan
gelizacja, głoszenie słowa Bożego w porę i nie w porę (por. 2 Tm 4, 2), dawanie 
swoim życiem świadectwa Ewangelii w czasach pokoju i w czasach zamętu. Zwła
szcza w przełomowych okresach dziejów cywilizacji, kiedy może się wydawać, że 
powstaje nowy system świeckich wartości, ludzkość potrzebuje Ewangelii o miłości 
Boga, który w Chrystusie umiłował człowieka, dobrej nowiny, że „przez to, że Chry
stus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami [...] zostaliśmy pojednani z Bo
giem” (Rz 5, 8-10). Zwłaszcza teraz wszyscy chrześcijanie winni świadczyć z mocą
o wielkim dziele pojednania, którego dokonał dla nas Bóg przez Jezusa Chrystusa.

Trzeci cel pracy duszpasterskiej dotyczy naszej odpowiedzialności za jedność. 
Czyż nie jest oczywiste, że ci, którzy dają świadectwo Chrystusowi, „przez którego 
teraz uzyskaliśmy pojednanie” (Rz 5, 11; por. 2 Kor 5, 18-20), muszą także pojednać
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się nawzajem ze sobą? Nie możemy ignorować tego ekumenicznego zadania. W tym 
kraju, w przeważającej części luterańskim, pragnę zachęcić do kontynuacji międzyna
rodowego dialogu, który toczy się między Światową Federacją Luterańską i Papieską 
Radą ds. Jedności Chrześcijan: zmierza on do rozwiązania problemów historycznych 
i doktrynalnych, które stanowiły przeszkody na drodze wzajemnego porozumienia 
luteranów i katolików. Wspierajmy te wysiłki i módlmy się o ich powodzenie.

6. To prawda, że przed dzisiejszym światem stają nowe wyzwania. Ale Ewangelia 
Jezusa Chrystusa jest naszą nadzieją. Dla chrześcijan czas przemian nie jest czasem 
lęku, ale czasem budowania, czasem głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny 
zbawienia. Najbliższe dziesięciolecie, prowadzące do trzeciego tysiąclecia, jest dla 
chrześcijan tego sławnego narodu -  narodu odkrywców, dzielnych żeglarzy, pracowi
tych rolników i ludzi pełnych poświęcenia -  wspaniałą sposobnością do wspólnego 
świadczenia o Ewangelii, w odpowiedzi na najgłębsze potrzeby społeczeństwa.

Czyż tu w Almanagja, „Przepaści wszystkich ludzi”, nie potrafimy wyobrazić 
sobie dziesięciolecia, w którym islandzcy katolicy i luteranie będą razem iść naprzód, 
wspólnie podejmując zadania naszych czasów? Modlitewny dialog może się przyczy
nić do jasnego określenia tego, co was łączy, i tego, co was różni i dzieli. Możecie 
się nawzajem lepiej poznawać, aby budować na fundamencie tej realnej istniejącej 
już, choć niedoskonałej komunii chrześcijan opartej na Chrzcie i wierze w Chrystusa.

Niech to podwyższenie -  wybudowane specjalnie dla upamiętnienia obecnego 
historycznego spotkania -  stanie się symbolem waszego postanowienia, by iść dalej 
razem, ręka w rękę, jako bracia i siostry w jednym Panu.

7. Wasi przodkowie oddawali cześć Panu, którego uczynili centrum swego życia. 
Jednym ze sposobów oddawania przez nich czci Bogu na przestrzeni wieków było 
szczególne nabożeństwo do Maryi, Matki Odkupiciela. Z pokolenia na pokolenie 
nadawano dzieciom Jej imię: Maria. Trwałym pomnikiem tego kultu jest Saga Maryj
na; także (skomponowany w 1350 roku) hymn maryjny Lilja, głosi Jej chwałę. Stefan 
fra Hvitadal wyraził cześć dla Niej tymi słowami:

Lystu theim hedan
Er lokast bra
Heilaga Gudsmodir
Himnum fra.
„Święta Matko Boga / z wysokości niebios / bądź światłem ich ostatniej drogi / 

gdy zamkną się ich oczy”.
Dziś, gdy Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Serca Maryi, jest 

rzeczą szczególnie stosowną prosić Ją, by wstawiała się za nami i za Islandią. Niech 
modlitwy Błogosławionej Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze wam towa
rzyszą!

Drodzy bracia i siostry! Dziękuję wam za słowa powitania i za ten czas wspólnej 
modlitwy w Thingvellir. „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!” 
(2 Tes 3, 18).
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Punktem odniesienia jest dla nas wszystkich Jezus Chrystus. 
Spotkanie ekumeniczne w Turku (Finlandia) -  5 czerwca 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 8, s. 25.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Drodzy bracia i siostry!
1055 jg Te słowa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa przypominają nam, że

nasze apostolstwo jest darem, jest dziełem łaski. Duchowe bogactwo naszego życia 
jest owocem misji otrzymanej od Pana, w którym trwamy jak latorośle w krzewie 
winnym i bez którego nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5).

Dziś w tej prastarej katedrze w Turku zgromadziliśmy się jako uczniowie Chrys
tusa, by wysławiać Ojca w Duchu Świętym. To radosna okazja, bo czujemy wśród 
nas obecność Pana Zmartwychwstałego, który przyrzekł nam, że gdzie dwaj albo 
trzej zbiorą się w imię Jego, tam On będzie wśród nich (por. Mt 18, 20). Jest to 
również dla nas okazja do zadumy nad Jego modlitwą o to, abyśmy jako Jego ucz
niowie „wszyscy stanowili jedno, [...] aby świat uwierzył” (J 17, 21). Jest to szcze
gólne wyzwanie, te słowa Pana przypominają nam bowiem, że Jego uczniowie na 
całym świecie wcale nie są „jednym”. Pomimo tej modlitwy Jezusowej za nas pozo
stajemy głęboko podzieleni i nadal dźwigamy brzemię wielu wieków rozłamu i wro
gości. Chrystus, który zasiada po prawicy tronu Boga, nie opuścił nas (por. Hbr 12, 
2). Wiemy, że zawsze żyje, by wstawiać się za nami (por. Hbr 7, 25), a Jego wola, 
abyśmy wszyscy stanowili jedno, pozostaje wyzwaniem dla Kościoła w jego piel
grzymce przez dzieje. Jeżeli mamy wypełniać wolę Pana jako Jego uczniowie i w ten 
sposób chwalić Ojca, musimy wspólnym wysiłkiem usuwać bariery, które nas poróż
niły i wspólnie wzrastać, jak latorośle tego samego krzewu, w życiu otrzymanym od 
Chrystusa.

1056 2. Dzisiaj w Turku składam dzięki Chrystusowi za to spotkanie ekumeniczne i za
umacniające się braterstwo Jego uczniów, którego to spotkanie jest symbolem. Jako 
wasz gość z radością dzielę z wami tę chwilę wspólnej modlitwy. Jestem głęboko 
wdzięczny księdzu arcybiskupowi Vikstrómowi za uprzejme zaproszenie, a wam 
wszystkim, bracia i siostry w Panu, za zgotowane mi gorące przyjęcie.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił znaczny postęp w dyskusji doktry
nalnej i w pasterskiej współpracy między chrześcijanami. W głębszym wymiarze 
coraz powszechniejsza staje się świadomość tego, co w apostolskim dziedzictwie jest 
nam wspólne mimo podziałów. Te skarby naszego wspólnego dziedzictwa powinny 
nas natchnąć, abyśmy „odłożywszy wszelki ciężar i grzech [...], wytrwale biegli 
w wyznaczonych nam zawodach” (por. Hbr 12, 1). One to właśnie pomagają nam 
dostrzec, że łączące nas więzy są darem Boga dla tych, których On powołał do 
jedności. W tym kontekście, w czasie pierwszej wizyty Biskupa Rzymu w Finlandii,
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pragnę mówić o posłudze papieskiej, którą otrzymałem i którą sprawuję w tej wspól
nocie, jaką jest powszechny Kościół katolicki (por. Lumen gentium, 23).

3. Kim jestem? Tak jak wy wszyscy jestem chrześcijaninem i przez Chrzest 
otrzymałem łaskę, która łączy mnie z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Przez 
Chrzest jestem waszym bratem w Chrystusie.

Ponadto, bez żadnej zasługi z mojej strony, zostałem powołany do kapłaństwa 
i wyświęcony do posługi słowa, do sprawowania świętej Eucharystii i odpuszczania 
grzechów. Później, w mej ojczyźnie Polsce, zostałem wyświęcony na biskupa i wez
wany do pełni kapłaństwa i pasterskiej opieki nad ludem Bożym. Wreszcie, Bóg 
zechciał obarczyć mnie tą szczególną posługą Biskupa Rzymu, następcy Piotra, 
w którym -  według nauki katolickiej -  Bóg ustanowił „trwałą i widzialną zasadę 
i fundament jedności i wspólnoty” {Lumen gentium, 18).

Wiara Kościoła katolickiego widzi w posłudze papieskiej kontynuację posługi 
Piotra. Mój urząd Biskupa Rzymu każe mi troszczyć się zarówno o miejscowy Koś
ciół rzymski, jak i o Kościół powszechny. W szczególny sposób odziedziczyłem 
„troskę o wszystkie Kościoły”, o której mówi św. Paweł (2 Kor 11, 28), i z łaski 
Chrystusa czerpie siły do wypełnienia tego zadania.

Jako następca Piotra nie głoszę innego orędzia poza Ewangelią, tą dobrą nowiną
o Bożej miłości objawionej w słowach Jezusa Chrystusa: „Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej” (J 15, 9). Głoszę imię Jezusa 
Chrystusa, „który nam w wierze przewodzi i ją  wydoskonala” (Hbr 12, 2). Świadczę
0 tym, że Chrystus dla nas przecierpiał krzyż, dając nam siebie za wzór, abyśmy nie 
ustawali, złamani na duchu (por. Hbr 12, 2-3).

4. Jako następca Piotra mam też obowiązek zabiegać o jedność wszystkich wyzna
wców Chrystusa. Choć chrześcijanie są nadal pod wieloma względami podzieleni, 
zgadzamy się wszyscy, że poszukiwanie chrześcijańskiej jedności musi być przede 
wszystkim zakorzenione w Chrystusie. Sam Jezus powiedział: „Ja jestem krzewem 
winnym, wy -  latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Punktem odniesienia dla 
wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych jest nasz Pan, Jezus Chrystus i ustano
wiony przez Niego Kościół apostolski, ta wspólnota wyznawców, którą powołał do 
istnienia za dni swego ziemskiego życia i zaraz po zmartwychwstaniu. Dla Kościoła 
katolickiego bezwarunkowa wierność woli Chrystusa, objawionej w Kościele apostol
skim i jego Tradycji, jest zasadą naszego istnienia.

Ponieważ ekumenizm dąży do jedności w Chrystusie przez Ducha Świętego ku 
chwale Ojca, musi być oparty także na modlitwie. W tym kontekście chcę przypom
nieć wizytę, jaką złożył mi w Rzymie w styczniu 1985 roku arcybiskup Vikstróm 
wraz z nieżyjącym już dziś arcybiskupem Paavali z fińskiego Kościoła prawosławne
go i z biskupem Verschurenem z Kościoła katolickiego. Przybyli oni wtedy na otwar
cie w kościele Santa Maria sopra Minerva kaplicy przeznaczonej dla Finów różnych 
wyznań, mieszkających w Rzymie. W sposób bardzo przekonywujący ukazano przez 
to wartość wspólnej modlitwy ekumenicznej.

5. Obecność na Soborze Watykańskim II obserwatorów z innych Kościołów
1 wspólnot kościelnych, jak na przykład Światowej Federacji Luterańskiej, dała wielki
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impuls kontaktom ekumenicznym, które rozwinęły się od tamtego czasu. Sobór nau
czał, jak ważna jest modlitwa, a zarazem jakie znaczenie ma wewnętrzna przemiana 
umysłów i serc oraz odnowa w samym Kościele dla urzeczywistnienia jedności 
chrześcijan (por. Unitatis redintegratio, 6-8). Wzywał do odnowy w głoszeniu słowa 
Bożego i katechizacji, do reformy liturgii, apostolstwa świeckich i wielu innych 
dziedzin życia kościelnego. Ta odnowa miała ważne konsekwencje dla wewnętrznego 
życia Kościoła katolickiego. Wysunęła na plan pierwszy tajemnicę Kościoła i w ten 
sposób umocniła w nas wolę dążenia do jedności wszystkich chrześcijan.

Ta jedność, do której zmierzamy, może być oparta jedynie na jedności wiary. 
Dialog teologiczny, w którym wszyscy mogą uczestniczyć na tych samych prawach 
(por. Unitatis redintegratio, 9), jest nadal nieodzowny dla osiągnięcia jedności wiary 
zgodnie z tradycją apostolską. Chciałbym w tym miejscu wyrazić uznanie dla pracy 
Międzynarodowego Dialogu Luterańsko-Katolickiego i Międzynarodowego Dialogu 
Prawosławno-Katolickiego. Obie te komisje opracowały już ważne deklaracje. We 
właściwym czasie dokumenty te powinny zostać przestudiowane przez same Kościo
ły, by można było stwierdzić, na ile dialog zbliżył nas do jedności w wierze. Tym
czasem mam nadzieję, że prace te będą kontynuowane i że będą skupiać się coraz 
bardziej na rzeczywistości samego Kościoła. Cel, do którego zdążamy, jest nieosią
galny dla samego człowieka, lecz nie ma nic niemożliwego dla tego, kto modli się 
słuchając słowa Pana.

Mówiąc o dialogu, chciałbym przy tej okazji wyrazić wdzięczność luterańskiemu 
Kościołowi Finlandii za okazaną w tym względzie ekumeniczną otwartość. Mówiono 
mi, jak ważny jest jego dialog z rosyjską Cerkwią prawosławną i z niektórymi 
wspólnotami protestanckimi w Finlandii. Dziękuję też fińskiemu Kościołowi prawo
sławnemu za wielkoduszność, jaką okazał goszcząc w roku 1988 uczestników mię
dzynarodowego dialogu prawosławno-katolickiego w waszym kraju, w opactwie New 
Valamo. Możemy mieć nadzieję, że wszystkie te wysiłki doprowadzą kiedyś do 
pełnej wspólnoty wszystkich chrześcijan w tradycji apostolskiej.

1060 6. „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, poproście, o cokolwiek
chcecie, a to wam się spełni” (J 15, 7). Drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Jeżeli 
pozostaniemy wierni woli Pana i przy niej trwać będziemy, nie ma takiego rozłamu, 
którego Jego łaska nie mogłaby uleczyć, takiej przeszkody, której Jego miłość nie 
mogłaby pokonać. Niech zawsze kieruje nami Jego Duch Święty, aby wszyscy 
w Niego wierzący prawdziwie stanowili jedno i abyśmy uwielbili Ojca przynosząc 
obfity owoc.
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Nasza droga ku wspólnej Eucharystii. 
Spotkanie z biskupami duńskiego Kościoła luterańskiego 

w Roskilde -  6 czerwca 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 8, s. 28.

Czcigodni Bracia w Chrystusie!
| |  Z wielką radością przyjąłem zaproszenie biskupa Wiberga i innych duńskich 

biskupów ewangelicko-augsburskich na wieczorne nabożeństwo w katedrze w Roskil
de i na spotkanie w tym bogatym tradycją domu.

Katedra w Roskilde, przebogata w pamiątki z dziejów narodu duńskiego, a zwła
szcza Kościoła i domu królewskiego, przywodzi nam na pamięć całe tysiąclecie, 
z którego ponad 500 lat upłynęło pod znakiem niezłomnej jedności w chrześcijań
stwie zachodnim i kiedy to również Kościół w Danii pozostawał jeszcze w pełnej 
jedności z biskupem Rzymu. Ale ten dom Boży przypomina nam także o drugiej 
połowie tysiąclecia, naznaczonej konfliktami między chrześcijanami, zwolennikami 
Reformacji, a Kościołem rzymskokatolickim.

Fakt, iż dzisiaj biskup Rzymu odwiedza po raz pierwszy to miejsce, napełnia 
mnie głęboką nadzieją, że spotkanie to przyczyni się do usunięcia bodaj części dzie
lących, a niekiedy wrogich barier, jakie w ciągu pół tysiąca lat zostały między nami 
wzniesione.

Spotykając się tutaj z wami, wielce czcigodni biskupi, proszę o Boże błogosła
wieństwo dla was i dla waszej posługi chrześcijanom, za których jesteście odpowie
dzialni. Pomimo całego rozgoryczenia, spowodowanego naszym rozdarciem w wierze, 
pomimo wszystkich wypowiedzianych potępień stwierdzam z wdzięcznością i radoś
cią, że mocą łaski Chrztu i Chrystusowego nakazu głoszenia Ewangelii pozostajemy 
nadal związani ze sobą wspólnym dziedzictwem. Tak więc mogę z wdzięcznością 
wobec Pana skierować do was te same słowa, które Sobór Watykański II wypowie
dział o wielu Kościołach i wspólnotach kościelnych, nie pozostających w pełnej 
łączności z Kościołem rzymskim. Pomimo istniejących między nimi a Kościołem 
katolickim różnic w doktrynie i dyscyplinie, które uważamy za przeszkody na drodze 
do pełnej jedności, Sobór oświadcza wyraźnie, że te Kościoły i wspólnoty kościelne 
„nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie 
wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc pocho
dzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu” (Unitatis 
redintegratio, 3).

2. Nie tylko w średniowieczu, lecz także po okresie XVI-wiecznej Reformacji 
odcisnęło chrześcijaństwo głębokie piętno na historii i kulturze duńskiego narodu. 
Wciąż okazywało się, że Duch Chrystusa nadal budzi nowe życie i zachęca do naśla
dowania Pana. Wiadomo, że literaturę duńską współtworzyło wielu chrześcijańskich 
autorów i poetów oraz że katolicka tradycja Kościoła -  w niemałej mierze również
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dawnego Kościoła, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie -  znalazła wyraz 
w świętych przekładach Grundtviga. Ale również u innych wielkich i znanych poe
tów chrześcijańskich, jak Kingo, Brorson i Ingemann, rozpoznaje Kościół katolicki 
swoją tradycję -  i to w takim stopniu, że katolicy duńscy śpiewają dzisiaj szereg 
pieśni tych poetów w swojej katolickiej liturgii.

Przez głoszenie Ewangelii narodowi duńskiemu, zwłaszcza w ostatnich wiekach, 
przyczyniło się też chrześcijaństwo do pogłębienia poczucia godności, nienaruszalnoś
ci człowieka i jego podstawowych praw, wolności sumienia, odpowiedzialności za 
dobro wspólne, a zwłaszcza za ubogich i pokrzywdzonych. Tak więc w tej i w wielu 
innych dziedzinach możemy wraz z Soborem „z radością uznać i ocenić dobra na
prawdę chrześcijańskie płynące ze wspólnej ojcowizny, które się znajdują u braci od 
nas odłączonych” (Unitatis redintegratio, 4).

1063 3. Od czasu Soboru Watykańskiego II toczy się ważny dialog ekumeniczny. Pierw
sze międzynarodowe rozmowy dwustronne zostały podjęte między Kościołem kato
lickim a Światową Federacją Luterańską. Jednym z głównych inicjatorów tego dialogu 
był duński profesor Kristen Skydsgaard, obserwator na Soborze Watykańskim II.

Rozmowy te zaowocowały różnymi formami współpracy między naszymi Kościo
łami. Pomimo to również dialog ekumeniczny napotyka jeszcze znaczne przeszkody. 
Wielu widzi taką przeszkodę w osobie Marcina Lutra i w potępieniu w swoim czasie 
szeregu jego tez przez Kościół katolicki. Wydarzenia związane z ekskomuniką Lutra 
zadały rany, które po 450 latach wciąż nie zostały uleczone i których nawet dzisiaj 
nie da się uleczyć jakimś aktem prawnym. Według rozumienia Kościoła rzymsko
katolickiego każda ekskomunika ustaje z chwilą śmierci obłożonego nią człowieka, 
należy ją  bowiem uważać za krok podjęty wobec danej osoby na okres jej życia. 
Tym, czego dziś potrzebujemy przede wszystkim, jest wspólna nowa ocena wielu 
problemów związanych z osobą Lutra i jego nauką. Taka ponowna refleksja już się 
po stronie katolickiej rozpoczęła. I tak w związku z 500 rocznicą urodzin Marcina 
Lutra mogłem stwierdzić: „Istotnie, naukowe badania uczonych, tak ewangelickich, 
jak i katolickich, badania, w których już osiągnięto znaczną zbieżność poglądów, 
doprowadziły do nakreślenia pełniejszego i bardziej zróżnicowanego obrazu osobo
wości Lutra oraz skomplikowanego wątku rzeczywistości historycznej, społecznej, 
politycznej i kościelnej pierwszej połowy XVI wieku. W konsekwencji została prze
konywująco ukazana głęboka religijność Lutra, którą powodowany stawiał z gorącą 
namiętnością pytania na temat wiecznego zbawienia” (List do kardynała Willebrandsa 
z 31 października 1983: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1983, nr 11, s. 9).

1064 4 . Pewne intencje Lutra co do reformy i odnowy znalazły u katolików różnoraki
oddźwięk; tak np. Sobór Watykański II mówi o konieczności stałej odnowy i refor
my: „Do pielgrzymującego Kościoła kieruje Chrystus wołanie o nieustanną reformę, 
której Kościół, rozpatrywany jako ziemska i ludzka instytucja, wciąż potrzebuje. 
Czyli że trzeba w porę odnowić w rzetelny i właściwy sposób to, co nie dość pilnie 
w danych okolicznościach i czasie było przestrzegane w dziedzinie zasad obyczajo
wych, kościelnego ustawodawstwa czy sposobu wyrażania doktryny, który należy 
stanowczo odróżnić od samego depozytu wiary” (Unitatis redintegratio, 6). Pragnie
nie usłyszenia no nowo Ewangelii i dania jej wiarygodnego świadectwa, pragnienie,
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które żywił również Luter, winno nas skłaniać do szukania dobra także w drugim 
człowieku, by ofiarować pojednanie oraz wyzbywać się tradycyjnych uprzedzeń 
i stereotypów.

W związku z historią naszego rozłamu pragnę powtórzyć słowa, które wypowie
działem w 1980 r. podczas wizyty pasterskiej w Republice Federalnej Niemiec: 
„«Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich» (Rz 14, 13). Chciejmy jednak, jedni 
i drudzy, uznać naszą winę. Jeśli chodzi o łaskę jedności -  także «wszyscy zgrzeszy
l i  (Rz 3, 23). Musimy to dostrzec i powiedzieć z całą powagą oraz wyciągnąć 
z tego konsekwencje dla siebie” („L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1980, 
nr 12, s. 21; AAS 73 [1981], s. 72). „Jeśli uwzględnimy fakty, stanie się dla nas 
jasne, że do nieszczęsnego podziału chrześcijan doprowadziły ludzkie winy i że 
wciąż jeszcze możliwe i konieczne kroki ku jedności hamuje nasza słabość” 
(„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 1981, nr 1, s. 11). Jak już mówiłem przy 
wcześniejszych okazjach, przyjmuję za swoje słowa wypowiedziane w r. 1523 przez 
papieża Hadriana VI wobec Reichstagu w Norymberdze: „Dlatego musimy wszyscy 
oddać chwałę Bogu i ukorzyć się przed Nim. Każdy z nas powinien rozważyć, 
w czym upadł, i sam siebie osądzić, zanim będzie osądzony przez Boga w dniu Jego 
gniewu” („L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1981, nr 1, s. 11).

Urząd Piotrowy jest -  w myśl katolickiego rozumienia -  ustanowiony przez 
Chrystusa, aby służył jedności chrześcijan. Kiedy papież nazywa siebie dawnym 
mianem „sługa sług Bożych”, chce przez to powiedzieć, iż urząd ten ma być naśla
dowaniem Jezusa Chrystusa, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Oby wszystkie trudności związane 
z tym urzędem zostały pokonane, aby było widać coraz wyraźniej, że jego jedynym 
celem jest wskazywanie na Ewangelię Jezusa Chrystusa i na pełnię prawdy oraz 
służba jedności, którą ustanowił On, Pan Kościoła, usuwając wszelki rozdzielający 
mur i przezwyciężając wszelką wrogość, aby wszystkich zjednoczyć w jednym Ciele 
i przez swój krzyż sprawić pojednanie z Bogiem (por. Ef 2, 14-16).

Jest rzeczą bolesną dla luteran i dla katolików, że nie istnieje między nami 
wspólnota eucharystyczna i że nie mogą wspólnie przystępować do Stołu Pańskiego. 
Na ten temat Dekret o ekumenizmie mówi, co następuje: „Nie można wszakże uznać 
współudziału w świętych czynnościach (communicatio in sacris) za środek, który bez 
zastrzeżeń należałoby stosować dla przywrócenia jedności chrześcijan. Współudział 
ten szczególnie zawisł od dwóch zasad: od konieczności zaznaczania jedności Koś
cioła i od uczestnictwa w środkach łaski. Wzgląd na znaczenie jedności Kościoła 
najczęściej wzbrania współudziału. Łaska, o którą należy zabiegać, niekiedy czyni 
go wskazanym” (Unitatis redintegratio, 8).

Droga do upragnionego celu, którym jest wspólna Eucharystia w pełnej jedności, 
przekracza ludzkie siły i zdolności. Dlatego Kościół wraz z Soborem „nadzieję swą 
pokłada całkowicie w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, 
w mocy Ducha Świętego. «A nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boga rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany» (Rz 5, 5)” (Unitatis 
redintegratio, 24).
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Duch Boży niech będzie z nami i niech nas prowadzi swoim światłem na naszej 
wspólnej drodze ku pełnej jedności wszystkich chrześcijan w miłości i prawdzie 
Jezusa Chrystusa.

Spotkanie przy stole Słowa. 
Spotkanie ekumeniczne w Pałacu Moltkego 

w Kopenhadze -  7 czerwca 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 8, s. 30.

Moi drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele w Chrystusie!
1065 l .  Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za umożliwienie tego spotkania z przed

stawicielami duńskiego Kościoła luterańskiego oraz innych Kościołów i wspólnot 
kościelnych Danii. Pozdrawiam także najwyższego rabina, Melchiora Bena. Pragnę 
szczególnie podziękować biskupowi Christiansenowi i wielebnemu Wernerowi Jensse- 
nowi za ich uprzejme słowa oraz za przedstawione refleksje na temat Pisma Święte
go i ludzkiej wspólnoty.

Jako chrześcijanie, starający się iść drogami ukazywanymi przez Ducha Świętego, 
Ducha Prawdy (por. J 16, 13), musimy stale pamiętać o modlitwie Jezusa za uczniów 
w noc poprzedzającą Jego śmierć: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 20-21). 
Jedność wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa, to w sposób oczywisty sprawa wy
pełnienia Jego woli. Dotyka samej istoty życia i misji Kościoła w świecie. Zmusza 
do przyznania, że -  z powodu braku jedności -  dawanie świadectwa Ewangelii, 
a także nasza wiarygodność jako uczniów Chrystusa napotykają poważne przeszkody. 
Zobowiązuje nas także, abyśmy służyli sprawie pojednania, ponieważ sami zostaliśmy 
pojednani z Bogiem w Chrystusie (por. 2 Kor 5, 18). To Chrystus raz na zawsze 
przełamał mur wrogości między Izraelem a innymi narodami, a teraz nawołuje 
wszystkich swoich wyznawców do doskonałej jedności (por. J 17, 22).

Około czterystu lat temu zostały przecięte więzy pełnej wspólnoty kościelnej, 
jakie łączyły większość chrześcijan Danii z Kościołem w Rzymie. To tragiczne 
rozdzielenie, naznaczone często wrogością i wzajemnym brakiem zaufania, przetrwało 
aż do naszych czasów. Dziś tu, w Pałacu Moltkego, przychodzę do was jako wasz 
brat w Chrystusie i jako uczeń tego samego Mistrza, aby podkreślić zaangażowanie 
moje i całego Kościoła katolickiego w działanie na rzecz jedności chrześcijan, zgod
nie z wolą Boga. Ewangelia zobowiązuje nas przecież do wspólnego działania 
i wspólnej modlitwy o przywrócenie pełnej jedności „dzięki więzi, jaką jest pokój” 
(Ef 4, 3). Wierność pełnej prawdzie Chrystusa zmusza nie tylko do przyznania, że



Spotkanie przy stole Słowa 565

istnieją różnice, które nas dzielą, ale także do szukania sposobów ich usunięcia -  
z ufnością w moc Ducha Świętego. Taki jest w istocie rzeczy cel doniosłego dialogu 
teologicznego, jaki toczy się dziś między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołami 
i wspólnotami kościelnymi, których przedstawiciele są tu dziś obecni, w tym także 
ze Światową Federacją Luterańską. W dialogu tym musimy przede wszystkim uznać 
istnienie tego, co już nas łączy, w nadziei na przełamanie nieufności i wzrastanie we 
wzajemnym zrozumieniu.

2. Bracia i siostry! Sobór Watykański II sformułował szereg doniosłych stwier
dzeń doktrynalnych dotyczących Pisma Świętego, jego miejsca w Kościele Chrystuso
wym i roli w dążeniu do jedności chrześcijan. Biblia jest wielkim darem Boga dla 
wszystkich chrześcijan, utrzymującym ich stale w jedności, bez względu na istniejące 
różnice. Zainspirowany naszym wspólnym umiłowaniem spisanego słowa Bożego, 
pragnę wam podczas obecnego ekumenicznego zgromadzenia przedstawić kilka oso
bistych refleksji na temat tego wielkiego daru i jego roli w naszym działaniu na 
rzecz większego wzajemnego zrozumienia.

Soborowy dekret o ekumenizmie stwierdza uroczyście: „Pismo św. jest dla owego 
dialogu znakomitym narzędziem w potężnym ręku Bożym do osiągnięcia tej jedności, 
którą Zbawca wskazuje wszystkim ludziom” (Unitatis redintegratio, 21). „Znakomitym 
narzędziem w potężnym ręku Boga”. Pismo Święte jest Słowem pochodzącym od 
samego Boga. Wszyscy chrześcijanie uznają to za podstawową zasadę swojej wiary. 
Ojcowie Soboru stwierdzają to zupełnie wyraźnie w dekrecie, który przed chwilą 
cytowałem: „Przyzywając Ducha Świętego [nasi bracia] doszukują się w Piśmie 
świętym Boga jako przemawiającego do nich w Chrystusie”. I niemal jednym tchem 
dodają: „Rozmiłowanie w Piśmie świętym oraz cześć czy prawie kult dla niego 
skłania braci naszych do ciągłego i wnikliwego studiowania tych świętych kart”.

Wszyscy chrześcijanie „doszukują się Boga” w Jego własnym spisanym Słowie. 
Jesteśmy przekonani, że Pan nasz Jezus Chrystus objawia się nam -  teraz i zawsze
-  w Piśmie Świętym. Wcielone słowo Boże ustawicznie mówi do Kościoła za po
średnictwem świętych ksiąg. A zatem czytając i studiując je, chrześcijanie dążą do 
poznania Boga i zrozumienia Boskiego planu względem rodziny ludzkiej. Badania 
techniczne i naukowe stanowią tylko narzędzie służące do osiągnięcia tego nadrzęd
nego celu. Podstawowym celem słowa Bożego jest budowanie i podtrzymywanie 
Kościoła: dodawanie sił jego dzieciom, dostarczanie pokarmu duszy, bezustanne 
stawanie się źródłem życia duchowego (por. Dei verbum, 21). Dlatego właśnie katoli
cy i luteranie, podobnie jak członkowie innych wspólnot kościelnych, czynią ze 
słowa Bożego podstawowy składnik liturgii, która -  według Ojców Kościoła -  jest 
nie tylko „stołem Eucharystii”, ale także „stołem Słowa”.

3. Czyż nie da się w tym odnaleźć jakiejś „zasady jedności”? Czyż przekonanie
o naszej zależności od spisanego słowa Bożego nie dostarcza solidnych podstaw dla 
jedności chrześcijan?

Odpowiedź na te pytania brzmi niewątpliwie twierdząco, jak tego dowodzi obecny 
stan naszych wzajemnych stosunków. Jest to prawda nie tylko z powodu swego 
rodzaju psychologicznej zbieżności, jaka się między nami wytworzyła, ale w o wiele 
większym stopniu dlatego, że Bóg -  Ten, który mówi w Piśmie Świętym i poprzez
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nie -  oddziaływuje na czytających je z czystym i szczerym sercem. Właśnie z tego 
powodu Sobór powiada, że Pismo Święte jest potężnym narzędziem w ręku Boga, 
które może posłużyć do osiągnięcia jedności, oferowanej przez Zbawiciela wszystkim 
ludziom (por. Unitatis redintegratio, 21).

Istniejących między nami coraz większych zbieżności dowodzi fakt, że używamy 
tych samych metod krytycznych i często dochodzimy do takich samych wniosków 
płynących z egzegezy; że przy interpretacji słowa Bożego w coraz większym stopniu 
słuchamy głosu Tradycji; że -  na płaszczyźnie praktyki -  poszerzyła się nasza 
współpraca w dziedzinie przekładu, publikacji i rozpowszechniania świętych tekstów.

1068 4 . Jesteśmy jednak, moi bracia i siostry, w pełni świadomi tego, że wiele jeszcze
pozostaje do zrobienia, zanim Pismo Święte stanie się tym narzędziem jedności, 
jakim pragnie je widzieć Pan, i zanim takim narzędziem staniemy się my sami. Ze 
smutkiem trzeba przyznać, że zdarza się, iż interpretacja Pisma Świętego pozostaje 
czynnikiem istniejących między nami rozłamów, a więc także braku jedności wśród 
chrześcijan. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że odczytujemy pewne teksty czy też 
niektóre ich ustępy na różne sposoby, nawet niekiedy ze sobą sprzeczne. Jest tak 
raczej dlatego, że mamy odmienne poglądy na „stosunek pomiędzy Kościołem a Pis
mem św.” oraz na rolę autentycznego urzędu nauczycielskiego Kościoła w jego 
interpretacji (por. Unitatis redintegratio, 21).

Te odmienne poglądy są dziś ważnym punktem w naszym dialogu. Jestem przeko
nany, że kontynuując go wytrwale i z ufnością, a przede wszystkim z modlitwą, 
zdołamy przezwyciężyć istniejące różnice, zachowując przy tym wierność wobec 
tego, co stanowi o integralności wiary chrześcijańskiej. Pomoc Ducha Świętego, 
który „doprowadzi nas do całej prawdy” (por. J 16, 13), pomoże umocnić naszą 
wierność objawionemu słowu Boga. Właśnie w tym bardzo trudnym zadaniu „potężne 
narzędzie” świętego słowa Bożego posłuży budowaniu owego „pokoju” między nami, 
który „przewyższa wszelki umysł” (por. Flp 4, 7).

Droga przed nami jest zatem wyraźnie wytyczona. Jesteśmy powołani do kontynu
owania i pogłębiania naszych wspólnych badań nad Pismem Świętym, naszego dialo
gu na temat jego treści i interpretacji oraz współpracy w czynieniu go bardziej do
stępnym i zrozumiałym.

Przede wszystkim zaś indywidualnie jako chrześcijanie oraz w naszych wspólno
tach kościelnych jesteśmy powołani do praktykowania w życiu tego orędzia pojedna
nia, zwycięstwa nad grzechem, miłości i pokoju w Chrystusie, które zostało nam 
objawione w Piśmie Świętym. Musimy odnawiać się w Duchu, aby stawać się wier
niejszymi objawionemu słowu Bożemu i nauce Chrystusa, aby „świętymi być, bo Ja 
jestem święty” (por. 1 P 1, 16). W ten sposób zbliżymy się do siebie, osiągając 
głębszą jedność, w prawdziwej wierze i w czynnej miłości. To właśnie chciał nam 
przekazać Sobór Watykański II, stwierdzając: „Powód ruchów w stronę jedności tkwi 
niewątpliwie w tym, że każda odnowa Kościoła z istoty swej polega na wzroście 
wierności jego powołaniu” (Unitatis redintegratio, 6).

1069 5. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Pismo Święte jest wspólnym skarbem
danym wszystkim chrześcijanom, zasadą wiary, źródłem duchowego wzrostu oraz 
zachętą do poznawania i służenia jedynemu prawdziwemu Bogu. W dzisiejszym
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świecie, tak głęboko dotkniętym utratą poczucia istnienia Boga, w świecie, który 
zapomniał o znaczeniu życia, a także o tym, czym jest grzech i przebaczenie, 
w świecie, któremu brak transcendentnej nadziei, Pismo Święte jest ofiarowaną 
wszystkim ludziom Dobrą Nowiną zbawienia w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie 
Chrystusie. Dla was, chrześcijanie Danii, Biblia jest cennym kluczem, otwierającym 
drzwi do zrozumienia kultury, która przez tysiąc lat czerpała natchnienie z jej nauki. 
Przez moc słowa Bożego dochodzicie do coraz większej świadomości głębokich 
zasad religijnych i moralnych, które leżą u podstaw najlepszych tradycji waszego 
społeczeństwa. Nauczając młodzież tego posłannictwa, przekazujecie jej mądrość, 
jakiej będzie potrzebować, aby umiała rozróżnić między dobrem a złem, między 
życiem i śmiercią, kiedy przyjdzie podejmować ważne decyzje dotyczące jej własnej 
przyszłości oraz przyszłości Danii. Przewodząc jej w modlitewnym odczytywaniu 
Pisma Świętego, będziecie odpowiadać na wyzwanie, jakim jest pytanie o sens życia
-  pytanie, które u tak wielu współczesnych nam ludzi wywołuje zmieszanie.

Kończąc te rozważania, raz jeszcze dziękuję wam za zaproszenie i modlę się, 
aby we wszystkim, co robicie, każdy z was służył Bogu w posłuszeństwie Jego 
świętemu słowu. Niech Chrystus błogosławi wysiłkom wszystkich, którzy głoszą Jego 

* imię i starają się wypełniać Jego wolę. Niech Duch Święty zawsze będzie nam prze
wodnikiem w staraniach o przezwyciężenie istniejących między chrześcijanami po
działów. Bogu zaś, „który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, 
niż prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po 
wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen” (Ef 3, 20-21).

Bez polemik i wzajemnej nieufności. 
Spotkanie ekumeniczne w katedrze luterańskiej

w Uppsali -  9 czerwca 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 9, s. 25.

„Aby wszyscy stanowili jedno [...], aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” 
(J 17, 21).

Drodzy bracia i siostry!
1070 | |  Pomny na te słowa Ewangelii, pragnę podziękować Bogu Wszechmogącemu,

który w swojej miłosiernej Opatrzności pozwolił mi dziś znaleźć się pośród was. 
Serdecznie pozdrawiam Ich Królewskie Wysokości, króla Karola Gustawa i królową 
Sylwię, zapewniam ich o żarliwej modlitwie o pokój i dobrobyt tego narodu. Pragnę 
także wyrazić wdzięczność arcybiskupowi Werkstrómowi, dzięki którego życzliwości
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może się odbyć to ekumeniczne nabożeństwo. Was wszystkich, przybyłych dzisiejsze
go ranka na modlitwę razem z Biskupem Rzymu, pragnę powitać w braterstwie 
i pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytania z Pisma Świętego -  fragmenty Księgi Izajasza i Ewangelii według św. 
Jana, których właśnie wysłuchaliśmy, są odpowiedzią na najgłębszą tęsknotę ludzkie
go serca -  pragnienie jedności i pokoju. W Księdze Rodzaju czytamy o tym, jak owe 
dary zostały utracone z powodu grzechu. Morderstwo popełnione przez Kaina na 
Ablu (por. Rdz 4), a zwłaszcza budowa wieży Babel (por. Rdz 11) pokazują, jak 
rozszerzała się i pomnażała rzeczywistość grzechu. Zapominając o Bogu, ludzie 
starali się wznieść wieżę własnymi siłami, w rezultacie tylko po to, aby doprowadzić 
do wzajemnego braku zrozumienia i do rozłamu. Wieża Babel jest pierwszym z licz
nych epizodów Starego Testamentu, które ukazują skutki podejmowanych przez ludzi 
niefortunnych prób osiągnięcia sukcesu na własną rękę -  bez zwracania się do Boga, 
który ich stworzył.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz głosi obietnicę przywrócenia 
pokoju i jedności z Bogiem oraz między ludźmi, którego dokona sam Bóg na górze 
Syjon. Głosi on też wizję nadziei: 11111 góra świątyni Pańskiej stanie mocno na 
wierzchu gór [...]. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: 
„Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską f j g f j j j  Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy 
kroczyli Jego ścieżkami”. [...] Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie 
będą się więcej zaprawiać do wojny” (Iz 2, 2-4). W odróżnieniu od budowniczych 
wieży Babel, Izajasz wie, że jedności i pokoju nie zapewnia żaden ludzki program 
działania, ale że nadejdą one przez poznanie Boga, przez posłuszeństwo prawu Boże
mu, przez poznawanie Bożych dróg oraz „kroczenie Jego ścieżkami”. Izajasz zdaje 
sobie sprawę z duchowej natury owej „świątyni”, w której zostaną przywrócone 
pokój i jedność z Bogiem oraz między ludźmi.

Ta wizja Izajasza spełnia się w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. 
On jest odwiecznym Kapłanem, który w wigilię swojej śmierci rozpoczyna modlitwę
o jedność i pokój, zanoszoną bezustannie aż po chwilę doskonałego spełnienia u kre
su wieków. „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w To
bie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 20-21). Przez swoją śmierć i zmar
twychwstanie Chrystus stał się tą duchową świątynią, do której „płyną wszystkie 
narody”. Za sprawą tego objawienia prawdy o Bogu i o człowieku Chrystus ukazuje, 
że ludzka tęsknota do jedności i pokoju znajduje swój początek i koniec w transcen
dentnej tajemnicy: w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.

1071 2. Drodzy bracia i siostry! Ta Ewangelia dotyczy każdego z nas. Kapłańska mo
dlitwa Chrystusa ogarnia i nas, gdyż i my staliśmy się Jego wyznawcami za sprawą 
słowa apostolskiego. Dar zbawienia, pozwalający człowiekowi odzyskać wspólnotę 
z Bogiem i z innymi ludźmi, przeznaczony jest dla wszystkich. „[...] podobało się 
[...] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wza
jemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w praw
dzie i zbożnie Mu służył” (Lumen gentium, 9). Bóg zatem nawołuje do jedności 
w jednym Kościele Chrystusa wszystkich, którzy wierzą, że On jest „sprawcą zba-
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wienia i źródłem pokoju oraz jedności”. To Chrystus ustanowił Kościół, aby „był dla 
wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym sakramentem owej zbawczej 
jedności” (Lumen gentium, 9).

Jedność to fundamentalna cecha Kościoła. Jest on czymś nieporównywalnie więk
szym niż tylko organizacją ludzi o określonym posłannictwie -  jest Ciałem i Oblu
bienicą Pana, zrodzoną z rany w Jego boku, zadanej kiedy wisiał na krzyżu. Jedność 
Kościoła wypływa z jego najgłębszej natury i jest podstawą jego posłannictwa. Jest 
częścią Bożego planu zbawienia. Jest wolą i modlitwą Chrystusa. Zdajemy sobie 
również sprawę z tego, że aby Kościół mógł stać się wiarygodnym znakiem odkupie
nia i wspólnoty z Bogiem, musi żyć w zgodzie z tym, czym jest i co głosi. Wszyscy, 
którzy uważają Jezusa za „sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności” (Lumen 
gentium, 9) , zechcą z pewnością uczynić wszystko, co w ich mocy, aby dawać 
skuteczne świadectwo, a także stawać się narzędziami służącymi owej jedności i po
kojowi -  tak „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Z tego też powodu troska o chrześci
jańską jedność, w imię której spotkaliśmy się dziś na wspólnej modlitwie, nie jest 
sprawą ani błahą, ani powierzchowną.

3. Musimy ze smutkiem przyznać, że chrześcijanie nie są zjednoczeni. Ale może
my też z ufnością wierzyć, że Pan dziejów nie porzucił nas w tym rozłamie. Mądrze 
i cierpliwie prowadzi nas swoją łaską ku coraz głębszej skrusze z jego powodu oraz 
ku rosnącej tęsknocie za zjednoczeniem (por. Unitatis redintegratio, 1).

Mimo całej niezgody i wszystkich rozłamów, jakie nas dzieliły na przestrzeni 
wieków, wiara w naszego jedynego Pana i Zbawiciela oraz włączenie w Niego przez 
Chrzest stają się gwarancją swoistej wspólnoty, choć trudno nazwać ją  wspólnotą 
doskonałą. Chrzest, ta sakramentalna więź łącząca wszystkich, którzy się przez niego 
odrodzili, jest jednocześnie pełnym dynamiki punktem wyjścia. Skoro raz zostaliśmy 
ochrzczeni, musimy dążyć do pełni życia w Chrystusie, która się wyraża w pełnym 
wyznaniu wiary, a także w sakramentalnej jedności i wspólnocie Kościoła (por. 
Unitatis redintegratio, 22). Jak powiedziałem w ubiegłym roku w przemówieniu 
skierowanym do delegacji Światowej Federacji Luterańskiej, „ponieważ już przez 
chrzest zostaliśmy złączeni więzami jedności w Chrystusie, nie możemy zadowolić 
się niczym innym” (4 marca 1988 -  „L*Osservatore Romano”, wyd. polskie 1988, 
nr 3-4, s. 27).

Szwedzkich protestantów i katolików łączy również bogate historyczne dziedzi
ctwo, o którym tak wyraźnie przypomina nam ta wspaniała katedra w Uppsali. Wy
budowano ją  jako ołtarz narodowy w czasach, gdy wszystkich mieszkańców Szwecji 
łączyła wspólna wiara. Do dziś zachował się tu grób św. Eryka. Wiara, będąca inspi
racją dla budowniczych tej katedry, przyciągnęła niegdyś do tego kraju cystersów, 
dominikanów i franciszkanów. Stała się natchnieniem dla św. Brygidy, której obja
wienia czytano w całej Europie. Nawet po reformacji zachowało się tu wiele z tego 
historycznego dziedzictwa -  więcej niż w innych krajach.

4. Pamięć historii i świadomość wspólnego dziedzictwa sprawiają, że nasz rozłam 
staje się jeszcze bardziej bolesny. Budzi w nas uczucie żalu i skruchy. Dekret Sobo
ru Watykańskiego II o ekumenizmie przypomina zalecenie z 1 Listu św. Jana: „Jeśli 
mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki”
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(1 J | !  10). Obejmuje on tym ostrzeżeniem także wykroczenia przeciwko jedności 
i wobec tego nawołuje, abyśmy się z pokorną prośbą zwracali „do Boga i do 
odłączonych braci o wybaczenie, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” 
(Unitatis redintegratio, 7).

Drodzy bracia i siostry! Przebaczać sobie nawzajem, to dla nas próba sił i wyz
wanie, ale Pan nakazał nam to czynić. Po czterech wiekach podziału potrzebny jest 
czas, aby nadeszło pojednanie i aby zagoiły się rany. Nie wszystko da się zrobić od 
razu, ale musimy robić to, co da się zrobić dzisiaj, z nadzieją na to, co może okazać 
się możliwe jutro.

W dążeniu do lepszego wzajemnego zrozumienia wiele można osiągnąć na drodze 
cierpliwego dialogu. Postawmy sobie pytanie: czego możemy nauczyć się jedni od 
drugich? W jaki sposób wzajemnie się wzbogacać? Dialog pozwala nam ponownie 
rozważyć problemy podnoszone w epoce reformacji -  bez polemik i wzajemnej 
nieufności. Jedno pozostaje jednak jasne: nigdy nie odnajdziemy jedności przez 
poszukiwanie jakiegoś wspólnego mianownika, który okazałby się do przyjęcia dla 
wszystkich. Nasze wysiłki mogą się okazać owocne tylko w takim stopniu, w jakim 
uda nam się odkryć i wspólnie przyjąć pełne, autentyczne świadectwo wiary dane 
przez Chrystusa za pośrednictwem apostołów. Coraz bardziej starajmy się wszyscy 
odnajdywać w wierze siłę do życia w pełni chrześcijańskiego.

Życie w Chrystusie dostarcza nieodzownych podstaw duchowych naszemu dążeniu 
do chrześcijańskiej jedności. Jest zatem rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby każdy 
chrześcijanin poczuł się naprawdę duchowo zaangażowany w sprawę jedności. Idea 
ekumenizmu jest dla nas wezwaniem do bardziej intensywnej modlitwy prywatnej 
i publicznej, do nawracania się, do wzrastania w świętości życia (por. Unitatis redin
tegratiog 8 ). Tylko w ten sposób potrafimy rozpoznać wolę Boga i otworzyć się na 
całą prawdę o Chrystusie i Jego Kościele.

Rozważając ogrom zadania, jakim jest ekumenizm, musimy uznać własną niedo
skonałość. Ale Pan nas zapewnia: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 
da wam, aby z wami był na zawsze -  Ducha Prawdy” (J 14, 16-17). Ów Duch Praw
dy będzie dawać świadectwo Chrystusowi i doprowadzi wierzących do całej prawdy, 
„bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy [...]” (J 16, 
13). Bez względu na to, jak usilnie dążylibyśmy do jedności, ostatecznie zawsze 
pozostaje ona darem Ducha Świętego. Będziemy dobrze przygotowani na przyjęcie 
tego daru jedynie w takiej mierze, w jakiej uda się nam otworzyć nasze serca 
i umysły na jego przyjęcie przez chrześcijańskie życie, a szczególnie przez modlitwę.

1074 5 . Łączę się z wami w podziękowaniu za pomoc Ducha Świętego, który od tylu
lat na wiele sposobów wspiera ruch ekumeniczny w Szwecji i przyczynia się do 
wzajemnego zbliżenia chrześcijan. Wystarczy sobie przypomnieć życie i działalność 
takich ludzi, jak wybitny arcybiskup Uppsali, Nathan Soderblom, pochowany w tej 
katedrze, którego wysiłki w dążeniu do jedności chrześcijan i pokoju na świecie są 
powszechnie znane. Z wielką radością myślę o jego rozmowach i korespondencji 
z moją wybitną rodaczką, Urszulą Ledóchowską, która podczas I wojny światowej 
mieszkała przez kilka lat w Szwecji, a która jest dziś wpisana w poczet błogosła
wionych.
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Radość budzi także zasięg wzajemnej współpracy wspólnot chrześcijańskich 
w dzisiejszej Szwecji. Na szczególną uwagę zasługuje wezwanie do podjęcia dialogu 
ekumenicznego, z jakim arcybiskup Werkstróm w imieniu biskupów szwedzkiego Ko
ścioła luterańskiego zwrócił się w 1987 r. do zwierzchników wszystkich Kościołów 
w Szwecji. Poza istotnym dialogiem, jaki toczy się między luteranami i katolikami 
na płaszczyźnie międzynarodowej, odbywają się także dyskusje na tematy teologiczne, 
prowadzone w duchu prawdziwego braterstwa między Kościołem katolickim a szwedz
kim Kościołem luterańskim. Dyskusje te zaowocowały doniosłymi raportami w spra
wie chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, a także urzędu biskupa w Kościele.

Trzeba też z wdzięcznością zauważyć, że w Szwecji zapanowała nowa atmosfera 
dobrej woli w stosunkach między katolikami, luteranami i członkami Kościołów 
niezależnych. W wielu miejscach, gdzie katolicy pozbawieni są własnej świątyni, ich 
protestanccy sąsiedzi udostępniają im własny kościół, w którym mogą zbierać się na 
nabożeństwa. Serdeczne stosunki łączą w Szwecji także katolików z ich prawosław
nymi braćmi i siostrami. Przychodzą mi na myśl słowa św. Pawła: „Wszystko zaś 
to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę 
jednania” (2 Kor 5, 18).

6 . Drodzy przyjaciele! Przybywam do waszego kraju w duchu miłości, jako wasz 
brat w Chrystusie, biskup Rzymu, następca Piotra, któremu Pan powiedział: jjjljj Ja 
prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich 
braci” (Łk 22, 32). Przybyłem jako sługa i świadek Chrystusa, jako pasterz Jego 
owczarni. Pozdrawiam was w imieniu Kościoła katolickiego, przynosząc pozdrowie
nia i modlitwy wszystkich, pozostających w pełnej więzi z Kościołem w Rzymie, 
Kościołem od najdawniejszych czasów uważanym za ten, który „przoduje w miłości” 
(Ignacy z Antiochii, List do Rzymian).

Tu w Uppsali, w tej wspaniałej katedrze, jako wasz brat wzywam zarówno protes
tantów, jak i katolików, abyście walczyli „w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6 , 
12), abyście przybliżali się do Jezusa Chrystusa, który umarł po to, aby „rozproszone 
dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52). W ten sposób przybliżamy się też 
wzajemnie do siebie.

Bracia i siostry! Nigdy nie ustawajmy w naszym dążeniu do jedności! Razem 
„wstępujmy na Górę Pańską”. Miłujmy się wzajemnie, „aby świat uwierzył”.

1075
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Dialog pomiędzy religiami a wierność prawdzie. 
Spotkanie z przywódcami różnych religii 
w Dżakarcie -  13 października 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 12, s. 16.

Ekscelencjo, wielce szanowni panowie ministrowie i członkowie rządu, drodzy 
bracia i siostry!

1076 Cieszę się, że mam okazję spotkać się z wami, czcigodnymi przywódcami głów
nych wspólnot religijnych w Indonezji. Przybyłem tu z wizytą pasterską jako biskup 
Rzymu, Następca Piotra Apostoła, któremu Chrystus powierzył odpowiedzialność za 
wszystkich swoich uczniów, aby umocnić w wierze katolików -  moich braci i moje 
siostry (por. Łk 22, 32). Przybyłem, aby się z nimi spotkać, wspólnie się modlić 
i zapewnić ich, że stanowią ważną część Kościoła katolickiego rozprzestrzenionego 
po całym świecie.

Moja wizyta jednak nie jest adresowana wyłącznie do katolików Indonezji. Kraj 
ten obejmuje swoimi rozległymi granicami szereg ludów z wielkim bogactwem języ
ków i obyczajów. W wielu miejscach można jeszcze spotkać tradycyjne religie tubyl
cze. Ze starożytnych tradycji religijnych, takich jak buddyzm i hinduizm, ich 
wyznawcy czerpią prastarą mądrość Wschodu. Również konfucjanizm wycisnął swe 
charakterystyczne znamię, a islam stał się drogą religijną większości Indonezyj
czyków. Kościół katolicki jest tu obecny od wieków i może dziękować Bogu za 
głęboką wiarę całych pokoleń indonezyjskich katolików. Również inne wspólnoty 
chrześcijańskie mają w tym narodzie długą historię. To imponujące dziedzictwo 
tradycji religijnych jest uznawane powszechnie za istotną cechę życia Indonezyj
czyków jako narodu -  cechę wymagającą głębokiego poszanowania ze strony wszyst
kich obywateli.

Dlatego jestem rad, że mogę pozdrowić was, przedstawicieli tych wspólnot, 
z którymi katolicy Indonezji pozostają w bliskim kontakcie. Przybywam do was jako 
człowiek pokoju, którego troską -  podobnie jak i waszą -  jest dążenie do pokoju 
oraz do prawdziwej zgody wśród wszystkich narodów ziemi. Przybywam do was jako 
człowiek wiary, który ma przeświadczenie, że wszelki pokój jest darem Boga. O ten 
właśnie Boży pokój, „który przewyższa wszelki umysł” (Flp 4, 7), proszę dla wszyst
kich mieszkańców Indonezji.

1077 Jednym z głównych zadań stojących przed współczesną Indonezją jest zbudowanie
harmonijnego społeczeństwa z wielu różnych elementów -  źródła dzisiejszej nadziei 
i przyszłej wielkości narodu. Katolicy indonezyjscy w wizji powszechnej harmonii, 
jaką roztacza przed nimi wiara chrześcijańska, znajdują głęboką motywację, aby 
uczestniczyć w tym dziele. Nasza wiara w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jest dla nas, którzy naśladujemy 
Chrystusa, natchnieniem do pracy na rzecz pokoju i zgody wśród wszystkich narodów.
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Ta chrześcijańska wizja nie jest w żadnym wypadku sprzeczna z wizją jedności, 
charakterystyczną dla innych religii. Wiele tradycji religijnych widzi wszechświat 
jako organiczną całość, której części są powiązane w wielki system wzajemnych re
lacji. Ten sposób widzenia to źródło szacunku dla przyrody, wrażliwości w sto
sunkach międzyludzkich, wysokiej rangi miłości i współpracy w obrębie rodziny, 
silnego poczucia sprawiedliwości oraz uznania praw każdej osoby. Wiara w Boga 
jako Stwórcę wszystkich rzeczy stanowi mocny bodziec do pełnego szacunku dialogu 
między wyznawcami różnych religii. Nie budzi wątpliwości to, że „gdy chrześcijanie 
i wyznawcy innych religii są zjednoczeni w swojej wierze w Stwórcę, istnieje 
solidna podstawa dla wzajemnego zrozumienia i pokojowej wymiany” (Przemówienie 
do biskupów indonezyjskich z 20 maja 1989 r.).

Taki pełen szacunku dialog i wymiana mogą odgrywać wielką rolę w budowie 
pokojowego, zjednoczonego społeczeństwa. Pragnę wyrazić nadzieję, że wyznawcy 
różnych religii w Indonezji będą przodować w okazywaniu owego głębokiego 
szacunku dla innych, co może sprzyjać trwałej harmonii między poszczególnymi 
ludami tworzącymi ten naród.

Pod tym względem wielką otuchą napełniają mnie ideały i praktyczne rozwiązania 
zawarte w indonezyjskiej konstytucji z 1945 r., dotyczące wolności każdego oby
watela w zakresie wyznawania religii zgodnie z własnym wyborem oraz swobodnego 
jej praktykowania. Kościół katolicki uczy, że to prawo do wolności religijnej wynika 
z samej godności osoby ludzkiej stworzonej przez Boga (por. Dignitatis humanae,
2). Wolność religijna jest rzeczywiście fundamentalnym prawem człowieka -  pra
wem, z którego powinny korzystać zarówno wszystkie wspólnoty religijne, jak też 
jednostki. Dlatego bardzo ważne jest chronienie tego prawa: „aby państwo zapewniło 
i skutecznie popierało ochronę wolności religijnej, zwłaszcza tam, gdzie obok 
przeważającej większości wyznawców jednej określonej religii znajduje się grupa lub

✓

więcej grup mniejszościowych innego wyznania” (Orędzie na Światowy Dzień 
Pokoju, 1989, n. 8 ).

Wielce szanowni przyjaciele! Świat dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest 
wrażliwy na tęsknotę wszystkich ludzi do wolności, do tego, aby móc swobodnie żyć 
w zgodzie z nakazami sumienia, bez skrępowania poszukiwać prawdy i wyrażać 
swoje przekonania w społeczeństwie sprzyjającym autentycznemu postępowi i kon
struktywnemu dialogowi między wyznawcami różnych religii. To prawda, że tęsknota 
do wolności -  jeśli nie jest poddana pewnej dyscyplinie i nie kieruje się 
wrażliwością na wartości duchowe oraz obiektywnymi zasadami ludzkiej moralności
-  może się wy rodzić w permisywizm, który raczej zniewala, niż wyzwala. To 
właśnie jest prawdziwy powód, dla którego wszyscy wyznawcy religii winni popierać 
sprawę autentycznego wyzwolenia, ukazując ową duchową wizję, jaka nieodzownie 
musi ożywiać wszelki prawdziwy postęp w wolności. Można całkiem adekwatnie po
wiedzieć, że odpowiedzialność za budowę społeczeństwa współdziałania, tolerancji 
i jedności w ramach różnorodności spoczywa na obecnym pokoleniu jako święty obo
wiązek oraz że przywódcy religijni Indonezji mają pod tym względem bardzo wiele 
do powiedzenia.

1078
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Podobnie zresztą, jak indonezyjska młodzież -  w związku z tym pragnę zaapelo
wać do niej słowami, jakie skierowałem do młodych muzułmanów w Maroku 
w r. 1985. „Jest rzeczą normalną -  powiedziałem -  że młodzi spoglądają ku przy
szłości i pragną sprawiedliwszego i bardziej ludzkiego świata ... [Ale] Młodzi będą 
mogli zbudować lepszą przyszłość, jeśli postawią przede wszystkim na swoją wiarę 
w Boga i jeśli rozumnie i ufnie zobowiążą się do budowania tego nowego świata 
według planu Bożego” (Przemówienie do młodzieży muzułmańskiej, Casablanca, 19 
sierpnia 1985 r., 6 , 4, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1985, nr 11).

Nie jest to wyzwanie błahe, zamiar współdziałania w atmosferze pełnej szacunku 
wymaga bowiem często przyjęcia nowych perspektyw, odrzucenia dawnych napięć, 
wrogich uprzedzeń i spojrzenia ku przyszłości. Każdy z nas jest powołany do zajęcia 
postawy wielkodusznego służenia drugiemu i wszystkim. Powiedział to dobitnie 
katolikom Sobór Watykański II: „Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca 
wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po bratersku kogoś z ludzi [...]” (Nostra 
aetate, 5).

W zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie „traktować innych po bratersku” 
znaczy tyle, co żyć w dialogu. Może to przyjmować wiele form. „Dialog jest przede 
wszystkim stylem działania, postawą i duchem, który przyświeca postępowaniu. 
Zakłada uwagę, szacunek i przychylność wobec drugiego człowieka” (Papieski Sekre
tariat dla Niechrześcijan: Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii, n. 29, 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1984, nr 7). Innymi słowy -  wymaga tego, 
co bywa nazywane „dialogiem życia”, kiedy ludzie starają się egzystować w duchu 
otwartości i życzliwości, dzieląc swoje radości i smutki, swoje problemy i troski.

Ale istnieje też „dialog dzieł”, czyli współpraca dla integralnego rozwoju wszyst
kich obywateli. Można tu dołączyć ważny dialog teologiczny, w którym partnerzy 
starają się coraz lepiej rozumieć wzajemne swoje dziedzictwo religijne i cenić ducho
we wartości. I wreszcie może też istnieć dialog doświadczenia religijnego, polegający 
na tym, że osoby zakorzenione we własnych tradycjach religijnych dzielą się swymi 
duchowymi bogactwami, takimi jak modlitwa i kontemplacja (Papieski Sekretariat 
dla Niechrześcijan: Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii, n. 29-35).

W tym kontekście zasługuje na uwagę pewien szczególny problem. Jest to pro
blem samej prawdy, jej wymagań w stosunku do wierzących w nią i warunków, 
których spełnienia domaga się ona od dialogu szczerego i opartego na szacunku. 
Dopóki nie spojrzymy na ten problem otwarcie i uczciwie, dopóty nie będzie możli
wa trwała, a także owocna współpraca wyznawców różnych religii.

Głos sumienia zobowiązuje osobę w sposób elementarny do myślenia i działania 
zgodnie z prawdą. Postępować wbrew własnemu sumieniu znaczyłoby zdradzać 
zarówno prawdę, jak i siebie samego. Dlatego od ludzi wierzących nie można nigdy 
oczekiwać ustępstw co do prawdy, której są obowiązani przestrzegać w swoim życiu. 
Jednakże mocne trwanie przy prawdzie własnych przekonań nie musi oznaczać posta
wy zamknięcia wobec innych. Jest to raczej zaproszenie do otwarcia się na dialog,
o którym już mówiliśmy. Dzieje się tak z dwóch powodów.

Po pierwsze, poznanie prawdy zobowiązuje nas do dzielenia się otrzymanym 
darem z innymi. W Piśmie Świętym chrześcijanie czytają, że Bóg pragnie, by wszy
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scy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Kościół kato
licki jest głęboko przekonany, że prawda, gdziekolwiek by się ją  znalazło, może 
służyć jako droga ku jedynemu Bogu, Ojcu wszystkich ludzi. Z tej przyczyny nie 
odrzuca on nic z tego, co jest święte i prawdziwe w innych religiach (por. Nostra 
aetate, 2). Trwa niezachwianie w wierze, że Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży, 
jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6 ), a także ostatecznym objawieniem się Boga 
rodzajowi ludzkiemu. Jednak w służbie prawdzie, którą otrzymał, oraz w duchu 
szacunku i dialogu Kościół nie waha się współdziałać ze wszystkimi mężczyznami 
i kobietami dobrej woli dla duchowego, jak też moralnego podniesienia ludzkości, 
a także dla utworzenia sprawiedliwej i pokojowej społeczności ludzkiej.

Pełen szacunku dialog z innymi ludźmi pozwala nam też wzbogacać się ich wie
dzą, konfrontuje nas z ich problemami i zachęca do pogłębiania naszej znajomości 
prawdy. Nie mając nic wspólnego z tłumieniem dialogu czy uznaniem go za zbędny, 
zobowiązanie do wierności prawdzie własnej tradycji religijnej z samej swej istoty 
sprawia, że dialog z innymi staje się konieczny i owocny. Tutaj, w Indonezji, można 
uznać za krok pozytywny ustanowienie przez ministerstwo ds. religii narodowego 
forum porozumienia i dialogu między wyznaniami. Wielkie zadanie w służbie praw
dzie zachęca was do działania wspólnymi siłami. Modlę się o powodzenie i dalszą 
owocność dobrego dzieła, które rozpoczęliście.

Drodzy bracia i siostry! Jedność rodziny ludzkiej staje się z każdym dniem coraz 
bardziej widoczna, chociaż bywa, że dramatycznie zagrażają jej siły wojny, przemocy 
i represji. Tam, gdzie obecne są wartości duchowe, takie jak wzajemny szacunek, 
pokojowa współpraca i pojednanie, nie tylko umocniona zostaje jedność poszczegól
nych grup, lecz może zmienić się na lepsze życie całych narodów i odwracać bieg 
historii.

Jest to wyzwanie skierowane do nas. Starajmy się wspólnie o wzajemne zrozu
mienie i pokój. Dla dobra całej ludzkości uczyńmy naszą wspólną sprawą ochronę 
i popieranie tych wartości, które umacniają duchowe i moralne zdrowie naszego 
świata. Skoro poznaliśmy wolę Bożą, służmy jej wielkodusznie w duchu dialogu, 
szacunku i współpracy.

Niech Bóg obdarzy was wszystkich swoim pokojem!
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Nasze Kościoły są Kościołami siostrzanymi. 
Nabożeństwo ekumeniczne w prawosławnej katedrze św. Mikołaja 

w Białymstoku -  5 czerwca 1991 r.

Przekład: OR 1991, nr 5, s. 52-53.

Ekscelencje, najdostojniejszy arcybiskupie Sawo, wielce dostojni biskupi Szymo
nie, Jeremiaszu, Adamie i Ablu, czcigodni kapłani i diakoni, ojcowie, bracia i siostry 
zakonnicy, umiłowani w Panu bracia i siostry!

1081 |fi „Sjój dićń, jegóże sotwori Hospód, wozrśdujemsja i wozwiesjelimsja w oń’\
„Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!” (Ps 118 [117], 24).
Panu wieków i Panu Kościoła -  Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, 

składamy najgłębsze dziękczynienie za łaskę tego dzisiejszego spotkania. Zgromadze
ni jesteśmy w Jego Imię i wierzymy, że zgodnie z obietnicą, jaką otrzymaliśmy, jest 
On pośród nas obecny. Dlatego z głębi serca możemy tu, na tym świętym miejscu 
powtórzyć werset z jutrzni paschalnej: „Sjćj dićń, jegóże sotwori Hospód”.

Wozlublennii o Hospódie Brśtia i Sićstry!
Spotkanie nasze przypada niedługo po Pięćdziesiątnicy. Głębokie przeżycie tajem

nicy zstąpienia Ducha Świętego przygotowało nas duchowo do tego spotkania. Cieszę 
się, że ma ono miejsce w tym mieście, gdzie od wieków spotykają się obie tradycje 
chrześcijańskie -  wschodnia i zachodnia -  i że spotykamy się w katedrze pod wez
waniem św. Mikołaja, który był biskupem w Kościele jeszcze nie podzielonym 
i czczony jest zarówno na chrześcijańskim Wschodzie, jak i Zachodzie. Wspólna 
cześć okazywana świętym w naszych Kościołach jest jednym ze źródeł tęsknoty za 
pełną jednością.

Sprawcą świętości i jedności w Kościele jest Duch Święty, jak głosi jeden z hym
nów oficjum bizantyńskiego na święto Zesłania Ducha Świętego: „wszelka łaska 
pochodzi od Ducha Świętego”, który „podtrzymuje cały Kościół w jedności”. Tenże 
Duch Święty pozwala nam odkrywać duchowe braterstwo istniejące między Kościo
łem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym.

Jak to wspólnie z Jego Świątobliwością Patriarchą Ekumenicznym Dymitrem I 
stwierdziliśmy w Deklaracji sprzed prawie czterech lat: „Braterstwo to | | | |  nie prze
staje wzrastać i przynosić owoców dla chwały Bożej. Doświadczamy ponownie do
brodziejstwa bycia razem jako bracia” (Deklaracja rzymska z dnia 7 grudnia 
1987 r.).

Dialog teologiczny, który od długiego już czasu toczy się między Kościołem 
katolickim i Kościołami prawosławnymi, ukazał głębokie i sakramentalne korzenie 
tego braterstwa.

We wspólnym dokumencie z Monachium czytamy: „Wierzący ochrzczeni są 
w Duchu, w imię Trójcy Świętej, aby tworzyć jedno Ciało (por. 1 Kor 12, 13). 
Kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, urzeczywistnia to, czym jest -  Ciało Chrystusa
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(por. 1 Kor 10, 17). [...] Przez uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa wierni wzras
tają w tym tajemniczym przebóstwieniu, w którym dopełnia się ich przebywanie 
w Synu i Ojcu przez Ducha” (Dokument z Monachium, 1982, I 4 b).

Dokument z Nowego Walaamu w Finlandii, który jest owocem wspólnego dialo
gu, przypomina nam, że: „Eucharystia urzeczywistnia jedność wspólnoty chrześcijań
skiej. Ujawnia także jedność wszystkich Kościołów, które prawdziwie ją  celebrują, 
a ponadto także jedność poprzez wieki wszystkich Kościołów ze wspólnotą apostol
ską od początków aż do dzisiaj. W Duchu Świętym łączy się ona, ponad historią, 
z wielkim zgromadzeniem apostołów, męczenników, świadków wszystkich czasów 
zebranych wokół Baranka” (Dokument z Nowego Walaamu, 1988, n. 36).

Eucharystia-dążenie do pełnej jedności winna, za sprawą Chrystusa w niej obecne
go, stać się Eucharystią-znakiem pełnej jedności w Chrystusie przyjmowanym z wia
rą w Jego całym znaczeniu.

Dziś widzimy jaśniej i lepiej rozumiemy, że nasze Kościoły są Kościołami sio
strzanymi. Powiedzenie: „Kościoły-Siostry”, to nie tylko zwrot grzecznościowy, ale 
podstawowa kategoria ekumeniczna eklezjologii. Na niej winny się opierać wzajemne 
relacje pomiędzy wszystkimi Kościołami, w tym także między Kościołem katolickim 
i Kościołem prawosławnym w Polsce.

2. Umiłowani bracia i siostry prawosławni!
Stojąc przed Panem w czasie tej uroczystej i podniosłej modlitwy, w której wielo

krotnie brzmiało wezwanie: „Hóspodi, pomiłuj” -  „Panie zmiłuj się nad nami”, nie 
możemy nie przyznać z pokorą, że w stosunkach między naszymi Kościołami 
w przeszłości nie zawsze panował duch ewangelicznego braterstwa.

Bolesne doświadczenia żyją nadal w pamięci zbiorowej. W niej tkwią również 
głębokie korzenie nieufności, wciąż jeszcze nie przezwyciężonej lub nie całkiem 
przezwyciężonej. Wszyscy dźwigamy brzemię historycznych win, wszyscy popełnia
my błędy. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie 
ma w nas prawdy” (1 J 1,8). Gdziekolwiek zaistniała krzywda, niezależnie po której 
stronie, należy ją  przezwyciężyć przez uznanie własnej winy przed Bogiem i przeba
czenie. Z głębokim i szczerym żalem przyznajemy to dziś przed Bogiem, prosząc Go
o wybaczenie: „Hóspodi, pomiłuj i prosti!”.

Pomni na słowa Modlitwy Pańskiej: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpu
szczamy naszym winowajcom”, w duchu wzajemnego pojednania wybaczamy sobie 
nawzajem doznane w przeszłości krzywdy po to, aby w nowy, prawdziwie ewange
liczny sposób kształtować nasze wzajemne stosunki i tworzyć lepsze jutro Kościołów 
pojednanych. Niech one ukażą światu prawdę o głębokiej duchowej więzi, jaka fak
tycznie istnieje między nami.

Chrystus modli się: „Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty 
Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 23).

3. Dialog w prawdzie, szczerości i miłości jest jedyną drogą do pełnej jedności. 
Jest darem Bożego Ducha, niezastąpionym środkiem na drodze do pojednania. Należy 
go kontynuować pomimo pojawiających się trudności. Komitet Koordynacyjny Mię
dzynarodowej Komisji Dialogu obradować będzie wkrótce w Aricci we Włoszech nad 
bardzo trudnym zagadnieniem unionizmu.
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Ufamy, że cierpliwy i wytrwały dialog doprowadzi, z Bożą pomocą, do usunięcia 
przeszkód hamujących postęp ku jedności.

Pragnę raz jeszcze zacytować słowa Deklaracji podpisanej wspólnie z Patriarchą 
Dymitrem w Rzymie:

„Odnawiamy wobec Boga naszą zdecydowaną wolę popierania na wszelkie możli
we sposoby dialogu miłości, idąc za przykładem Chrystusa, który karmi swój Kościół 
i otacza go troskliwą miłością (por. Ef 5, 29). W tym duchu odrzucamy wszystkie 
formy prozelityzmu, wszelką postawę, która by była lub mogła być zrozumiała jako 
brak szacunku” (Deklaracja rzymska z dnia 7 grudnia 1987 r.).

Do Boga należą czasy i wieki. On jest Panem ludzkich dziejów, Bogiem przy
szłości ostatecznej. Przyszłość ta to ludzkość zjednoczona w Trójjedynym Bogu, 
pojednana i przobrażona. W imię tej przyszłości musimy tworzyć nowe dziś i jutro 
chrześcijaństwa bardziej pojednanego. Dialog zobowiązuje nas wszystkich. Trzeba 
przede wszystkim wychowywać młodych ludzi w nowym duchu, w duchu dążenia 
do pełnej jedności, do tej jedności, którą jest sam Chrystus, o którą modlił się i do 
której nas zobowiązał. Niech więc nasze wysiłki zmierzające do rozwiązania pojawia
jących się trudności we wzajemnych relacjach będą naznaczone wielką życzliwością 
i bezinteresowną miłością, której wzór dał nam Chrystus w swym uniżeniu i śmierci 
krzyżowej.

Zjednoczmy, bracia i siostry, nasze wysiłki i dążenia hierarchii oraz całego ludu 
Bożego, aby w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa kształtować chrześcijańską współ
pracę i współdziałanie również w naszej Ojczyźnie, zachowując i rozwijając boga
ctwo własnej tradycji duchowej, liturgicznej, narodowej. Duch ten niech przepoi 
dogłębnie codzienne życie obu wspólnot i stanie się nowym stylem współżycia w mi
łości i pojednaniu.

1084 4 . Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry!
Na tym miejscu pragnę wyrazić dziś moje najgłębsze współczucie w związku 

z bolesnymi doświadczeniami, jakie w ostatnim czasie spotkały Kościół prawosławny 
w Polsce. Z bólem myślę o spaleniu czcigodnego sanktuarium -  cerkwi Przemienie
nia Pańskiego na świętej górze Grabarce, jak również o krzdzieży w monasterze św. 
Onufrego w Jabłecznej. Te świętokradcze czyny wywołują głęboki ból w moim sercu 
i w sercach wszystkich katolików. Wszystko, co zakłóca dobre, braterskie współżycie 
chrześcijan różnych tradycji, pochodzi od Złego.

Z naszej wspólnej dzisiejszej modlitwy niech zrodzi się w nas na nowo Chrystu
sowe pragnienie: „aby stanowili jedno”.

Niechaj On, Pan Kościoła i Pan historii, „Alfa i Omega [...], Który jest, Który 
był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1, 8 ), błogosławi naszym wysiłkom 
ekumenicznym, byśmy przezwyciężyli w końcu grzech podziału i doszli do pełnej 
jedności.

Najdostojniejszym hierarchom Kościoła prawosławnego w Polsce oraz wszystkim 
wiernym niech Pan błogosławi: „Ad multos annos -  Is pdlla ćti! I da budut miłosti 
wielikago Bóga i Spśsa nśszego Iisusa Christa so wsjćmi wdmi. Amiń”.
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Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II 
podczas spotkania ekumenicznego w Polsce -  9 czerwca 1991 r.

Przekład: PO 1991, nr 33, s. 15-16.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1. „Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych [...], którzy wybrani zostali 

według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni [...] i pokro
pieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obfi
cie!” (1 P 1, 1-2).

Tymi słowami Piotra apostoła z jego Pierwszego Listu pragnę serdecznie pozdro
wić Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy tego spotkania. Niech 
będzie przez nie uwielbiona Przenajświętsza Trójca. Jej chwale poświęcony został 
ten dom Boży Kościoła ewangelicko-augsburskiego, który nas dzisiaj gości.

2. Na spotkanie to zaprosił mnie cztery lata temu, w siedzibie Księdza Prymasa 
przy ul. Miodowej, przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej, Wielce czcigodny 
nasz Brat Adam Kuczma. Wyraził wtedy życzenie, byśmy w czasie czwartej mojej 
pielgrzymki do Ojczyzny mogli się spotkać w jednej ze świątyń któregoś z Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ja również gorąco tego pragną
łem. I oto spełniają się obustronne pragnienia.

3. Miejsce naszego dzisiejszego spotkania posiada głęboką wymowę. Ta luterań- 
ska świątynia dzieliła los innych kościołów Warszawy w roku 1939 i 1944. Okupan
ci nie traktowali jej lepiej dlatego, że była luterańska.

Tutaj pracował od 1898 roku jako proboszcz ks. Juliusz Bursche, późniejszy 
biskup i zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Ten wielki 
chrześcijanin i wielki polski patriota wolał oddać życie w niemieckim więzieniu niż 
wyrzec się polskości.

W tej świątyni głosił również słowo Boże inny wielki chrześcijanin i Polak, sługa 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, biskup Zygmunt Michelis, proboszcz tej parafii 
od 1921 roku, który za obronę Warszawy w 1939 roku został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari.

Tak biskup Bursche, jak biskup Michelis swoim życiem i swoją śmiercią zaprze
czyli niejako rozpowszechnionemu przekonaniu, że luteranin to Niemiec, a Polak to 
katolik.

4. Nasza Ojczyzna była przez wieki gościnnym domem dla wszystkich jej miesz
kańców. Żyły tu obok siebie różne narodowości, niejedna religią i wiele wyznań. 
Wyróżniała się rzadką w Europie tolerancją, co słusznie odnotowali dziejopisarze.

W „Orędziu na XXIV Światowy Dzień Pokoju” szerzej omówiłem problem 
mniejszości religijnych i wyznaniowych w skali ogólnoświatowej. Nietolerancja, 
choroba ludzkości i hańba Kościołów może występować zarówno po stronie silniej
szego, jak i po stronie słabszych. Brak tolerancji pojawia się tam, gdzie stosuje się
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na przykład nacisk i przymus przy „nawracaniu”, ale również tam, gdzie dochodzi 
do głosu mentalność fundamentalistyczna. Z myślą przede wszystkim o wspólnotach 
„silniejszych” napisałem: „Chociaż bliska sercu jest prawda własnej religii, to fakt 
ten nie uprawnia żadnej osoby czy grupy do prób tłumienia wolności sumienia tych, 
którzy żywią inne przekonania religijne; nie wolno nikogo nakłaniać do sprzeniewie
rzania się własnemu sumieniu, proponując lub odmawiając udzielenia określonych 
przywilejów i praw społecznych za cenę zmiany religii” (IV).

1087 5 . Chodzi jednak o coś więcej, niż tylko o wzajemną tolerancję. Często przecież
tolerancję pojmuje się jako ochronę mniejszości etnicznych czy religijnych, „traktując 
je tak, jakby były osobami nieletnimi jf .j  Mogłoby to prowadzić do swoistej dyskry
minacji, która utrudnia, a nawet uniemożliwia harmonijny i pokojowy rozwój społe
czeństwa. Należy raczej uznać i zabezpieczyć niezbywalne prawo do postępowania 
zgodnie z własnym sumieniem i wyznawania oraz praktykowania indywidualnie czy 
wspólnotowo własnej wiary, pod warunkiem nienaruszania porządku publicznego” 
(tamże). Uważałem, że powinno to być powiedziane w pokojowym Orędziu.

1088 6 . Bracia i Siostry w Chrystusie! Jeśli przypominamy światu potrzebę tolerancji
między Kościołami, nie znaczy to, że sama tylko tolerancja wystarcza. To stanowczo 
za mało. Proste tolerowanie siebie nie może wystarczać chrześcijanom i Kościołom 
Chrystusa. Toleruje się przecież czasem nawet zło -  w imię większego dobra. Nie 
chciałbym, żebyście mnie tylko tolerowali. I nie chcę Was, Bracia i Siostry, jedynie 
tolerować. Cóż to za bracia i siostry, którzy się jedynie tolerują? Cóż to za bracia 
i siostry w Chrystusie, którzy się jedynie tolerują?! Jesteśmy naprawdę umiłowanymi 
dziećmi Ojca, ukochanymi synami w Synu, jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego, 
umiłowaliśmy Ewangelię, jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, napojeni Jego Duchem. 
Każdy we właściwy sobie sposób, na miarę daru Chrystusowego oraz własnych, 
niekiedy trudnych do rozpoznania i oceny, dróg.

W Liście do Efezjan czytamy: „[...] w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś 
byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa [...] przez Niego jedni i dru
dzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (2, 13. 18). Należymy do różnych 
Kościołów, nie jesteśmy jednak „obcymi i przechodniami”; jesteśmy „współobywatela
mi świętych i domownikami Boga -  zbudowani na fundamencie Apostołów i proro
ków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2, 19-20). Chociaż 
wciąż jeszcze różnimy się w wierze, to jednak za łaską Bożą jesteśmy zgodni co do 
samych fundamentów naszej wiary: wszyscy wierzymy w Jezusa Chrystusa Syna 
Bożego, który jest naszym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielem; wszyscy 
jesteśmy ochrzczeni w imię tego samego Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Niemal dokładnie przed dwoma laty, podczas spotkania ekumenicznego w dalekim 
Rejkiawiku, zwracałem uwagę na to, że ten jeden chrzest, którym jesteśmy ochrzcze
ni, nie tylko stanowi zalążek naszej wzajemnej jedności. „Chrzest, jako początek 
zbawienia każdego człowieka, zawiera w sobie wewnętrzny dynamizm, który c a łk o 
wicie zmierza do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie* (Unitatis redintegratio, 22). 
Ma zatem «prowadzić do pełnego wyznania wiary, do całkowitego wcielenia w zgod
ną z wolą Chrystusa instytucję zbawienia, wreszcie do pełnego wszczepienia 
w eucharystyczną wspólnotę» (tamże). Stoi przed nami zadanie przezwyciężania,
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krok za krokiem, przeszkód stojących na drodze do tej wspólnoty, i wspólnego wzra
stania w jedności, jaką Chrystus na początku obdarzył swój Kościół, który jest jeden. 
Waga tego zadania nie dopuszcza pośpiechu i niecierpliwości, ale obowiązek posłu
szeństwa woli Chrystusa wymaga, abyśmy trwali na drodze do pokoju i jedności 
wszystkich chrześcijan.

Wiemy, że to nie my sami leczyć będziemy rany powstałe w wyniku rozłamu 
i przywracać jedność -  jesteśmy tylko narzędziami w ręku Boga. Jedność chrześcijan 
stanie się darem Boga w jego czasie łaski. Pokornie zdążamy ku temu dniowi, wzras
tając w miłości, wzajemnym przebaczeniu i zaufaniu (3 czerwca 1989, Rejkiawik).

„Znosząc siebie nawzajem” -  mówi dalej List do Efezjan, kreśląc prawdziwy 
program chrześcijańskiego współżycia ludu Bożego. Mamy postępować „z całą poko
rą i cichością”; także „z cierpliwością”. To również lekcja tolerancji, którą w naszej 
polskiej historii udało się wcielić w życie w sposób dość zadowalający.

Jednak to zaledwie pierwszy, łatwiejszy punkt programu napisanego dla chrześci
jan. Czytamy bowiem: „znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4, 2).

„Znosić... w miłości” znaczy więcej niż tylko tolerować. „Znosić w miłości” to 
także usiłować zrozumieć; zrozumieć, by wybaczyć; „znosić w miłości” to również 
akceptować, czuć się wewnętrznie bliskim, chcieć przebywać we wspólnocie, poczu
wać się do wspólnoty, to spieszyć, by wspierać, to chcieć współpracować i współ
tworzyć.

Odwołam się jeszcze raz do ekumenicznych przemyśleń, jakie sformułowałem 
z okazji swojej podróży do krajów skandynawskich. „Musimy ze smutkiem przyznać
-  mówiłem podczas ekumenicznego spotkania w luterańskiej katedrze w Uppsali 
(9 czerwca 1989 roku), że chrześcijanie nie są zjednoczeni. Ale musimy też z ufnoś
cią wierzyć, że Pan dziejów nie porzucił nas w tym rozłamie. Mądrze i cierpliwie 
prowadzi nas swoją łaską ku coraz głębszej skrusze z jego powodu oraz ku rosnącej 
tęsknocie za zjednoczeniem”.

Oby nasza wzajemna miłość najpierw wyrażała się w przebaczaniu i szukaniu 
przebaczenia. „Przebaczać sobie nawzajem, to dla nas próba sił i wyzwanie, ale Pan 
nakazał nam to czynić. Po czterech wiekach podziału potrzebny jest czas, aby nade
szło pojednanie i aby zagoiły się rany. Nie wszystko da się zrobić od razu, ale musi
my robić to, co da się zrobić dzisiaj, z nadzieją na to, co może okazać się możliwe 
jutro” (tamże).

Trzeba też pamiętać, że „bez względu na to, jak usilnie dążylibyśmy do jedności, 
ostatecznie zawsze pozostaje ona darem Ducha Świętego. Będziemy dobrze przygoto
wani na przyjęcie tego daru jedynie w takiej mierze, w jakiej uda się nam otworzyć 
nasze serca i umysły na jego przyjęcie przez chrześcijańskie życie, a szczególnie 
przez modlitwę” (tamże).

7. W miarę jak będzie w nas rosnąć posłuszeństwo Duchowi Świętemu, również 
zewnętrzna współpraca naszych Kościołów będzie nabierała mocy duchowej: czy to 
będą nasze wspólne zabiegi mające na celu obronę życia ludzkiego od momentu 
poczęcia aż po naturalną śmierć, czy też nasza współpraca na rzecz takich wartości, 
jak godność każdego człowieka, praca, sprawiedliwość, pokój, wolność czy ochrona 
środowiska.

*
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Możemy być wyraźniej ekumenicznie solidarni we wspieraniu potrzebujących. 
Bardzo pragniemy być ekumenicznie solidami z narodami, które krzyżową drogą 
pielgrzymują do bycia sobą u siebie.

8 . O taką chrześcijańską, ekumeniczną solidarność między Kościołami proszę dziś 
Pana Boga dla mojej umiłowanej Ojczyzny. Polecam ją  gorąco moim Braciom 
w biskupim posługiwaniu w Kościele rzymskokatolickim. Od nich przecież tak wiele 
zależy w polskim chrześcijaństwie. Polecam ją  wszystkim Wielce Czcigodnym Bra
ciom z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Polecam ją  Wam 
wszystkim, umiłowani Bracia i Siostry w Ewangelii.

„Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie”.

Formacja ekumeniczna w Kościele.
Do przewodniczących komisji ds. ekumenizmu Konferencji Episkopatów 

i Synodów Katolickich Kościołów Wschodnich -  15 maja 1993 r.

Przekład: OR 1993, nr 7, s. 34-35.

Eminencjo, drodzy Bracia Biskupi, drodzy Przyjaciele w Chrystusie!
1090 1. Z wielką radością witam was w dniu, w którym dobiega końca spotkanie

przedstawicieli komisji ds. ekumenizmu Konferencji Episkopatów całego świata oraz 
Synodów Katolickich Kościołów Wschodnich. Pozdrawiam zwłaszcza kard. Edwarda 
Idrisa Cassidy’ego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, 
który zaprosił was na to spotkanie, i korzystam ze sposobności, by wyrazić uznanie 
dla pracy prowadzonej przez Papieską Komisję pod jego kierownictwem. Pragnę 
także w szczególny sposób powitać obecnych tu dziś członków innych chrześcijań
skich Kościołów i Wspólnot. Wasz udział w spotkaniu ogromnie przyczynił się do 
owocnego przebiegu jego obrad, jest też świadectwem postawy przyjaźni i współpra
cy, które przyjmuję z głęboką wdzięcznością.

2. Nowa wersja Dyrektorium ekumenicznego, niedawno zatwierdzona do publika
cji, poświęca wiele uwagi działalności komisji ds. ekumenizmu. Szczegółowo omawia 
też formację ekumeniczną katolików na wszystkich szczeblach, wskazując, że jest 
ona niezbędnym elementem pełnej i autentycznej edukacji teologicznej i katechetycz
nej w Kościele. Są to podstawowe tematy, które podjęliście podczas waszego spotka
nia; mają one kluczowe znaczenie dla ekumenicznych przedsięwzięć Kościoła katolic
kiego i dla wszystkich praktycznie działań na rzecz jedności chrześcijan.

Pomyślny rozwój ruchu ekumenicznego zależy w dużej mierze od poważnej for
macji w tej dziedzinie, zaś wielką pomocą może tu być owocna działalność komisji 
ds. ekumenizmu.
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Poparcie Kościoła dla ekumenizmu wyrażają dwa kanony prawa kanonicznego, 
w których czytamy: „Do całego Kolegium Biskupiego i Stolicy Apostolskiej należy 
przede wszystkim popieranie ruchu ekumenicznego i kierowanie nim wśród katoli
ków. Jego celem jest przywrócenie jedności wśród wszystkich chrześcijan, do czego 
zobowiązany jest Kościół wolą Chrystusa” (KPK, kan. 755; por. KKKW, kan. 902). 
Biskupi, podejmując to wielkie wyzwanie, muszą mieć zapewnioną pomoc doświad
czonych komisji ds. ekumenizmu. Zarówno na szczeblu Konferencji Episkopatu, jak 
i diecezji komisje ds. ekumenizmu winny dążyć do przeniknięcia duchem ekumenicz
nym całej działalności Kościoła. Muszą ściśle współpracować z radami duszpasterski
mi i troszczyć się o to, aby diecezje, parafie, organizacje i instytucje katolickie 
rozumiały ekumeniczne implikacje swojej działalności i umiały je rozwijać. Komisje 
winny zwłaszcza popierać współpracę między analogicznymi instytucjami Kościoła 
katolickiego oraz innych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Istnieją już fakty, które 
wyraźnie świadczą o tym, że owocna praca komisji może przyczynić się do zacieś
nienia więzi między chrześcijanami na szczeblu lokalnym.

3. Komisje ds. ekumenizmu powinny także wnosić wkład w ekumeniczną forma
cję zarówno duchowieństwa, jak i świeckich. W tym sensie publikacja Katechizmu 
Kościoła Katolickiego ma z pewnością wielkie znaczenie dla sprawy ekumenizmu. 
Katechizm ukazuje eklezjologiczne podstawy katolickiego ekumenizmu i przypomina, 
że pragnienie ponownego odkrycia jedności chrześcijan jest darem Chrystusa i wez
waniem Ducha Świętego (por. n. 820). Wymienia sposoby, w jakie wierzący winni 
odpowiadać na to wezwanie, akcentuje przy tym potrzebę nieustannej odnowy Koś
cioła, nawrócenia serc wszystkich zaangażowanych w ekumenizm, a także wspólnej

+

modlitwy, dialogu i konkretnej współpracy między wszystkimi chrześcijanami. Żywię 
głęboką nadzieję, że Katechizm Kościoła Katolickiego i nowa wersja Dyrektorium 
ekumenicznego będą się wzajemnie uzupełniać jako narzędzia w rękach tych, którzy 
w szczególny sposób są odpowiedzialni za sprawę formacji ekumenicznej.

4. Innym ważnym aspektem waszego spotkania było to, że dało ono sposobność 
do oceny działalności ekumenicznej prowadzonej w różnych krajach świata i na 
szczeblu Kościoła powszechnego. W tym kontekście pragnę podkreślić potrzebę 
szerszego upowszechnienia wiedzy o osiągnięciach wielostronnego dialogu ekume
nicznego, w którym uczestniczy Kościół katolicki. Relacje o jego przebiegu są ważne 
dla formacji ekumenicznej, a ponadto mogą być bodźcem do pogłębienia ekumenicz
nych więzi na każdym szczeblu.

Dziś taki bodziec jest potrzebny. Niektórzy odnoszą wrażenie, że ruch ekumenicz
ny nie jest już tak prężny jak w poprzednich latach. Na poziomie lokalnym z pew
nością nie brak praktycznych trudności. Możliwe jednak, że do głosu dochodzi też 
pewne zniechęcenie z powodu powolnego postępu dialogu w sferze teologicznej. 
Należy wszakże zdecydowanie odrzucić pokusę przezwyciężenia tej przeszkody 
poprzez zanegowanie ważności doktryny. Gdyby osłabła nasza gorliwość o prawdę 
Chrystusowych zamysłów wobec Jego uczniów, postawilibyśmy tamę sprawczemu 
działaniu Ducha Świętego, ponieważ Duch ma prowadzić uczniów do pełni prawdy, 
której nauczał Pan: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej 
prawdy” (J 16, 13). Niech wasze spotkanie pozwoli wam z nowym entuzjazmem
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podjąć trudny, ale niezbędny dialog teologiczny, opisany w dokumencie Soboru jako 
„bratnie współzawodnictwo, które pobudzi wszystkich do głębszego poznania i jaś
niejszego ukazania niedościgłych bogactw Chrystusowych” (por. Unitatis redintegra
tio, 11).

1093 5 . Uwaga, jaką Sobór Watykański II poświęcił problematyce Kościoła, umożliwiła
ogromny rozwój katolickiej eklezjologii. Odnowa w tej dziedzinie ukształtowała też 
nową świadomość realnej, choć niedoskonałej komunii między Kościołem katolickim 
a innymi Kościołami i Wspólnotami, oraz ukazała implikacje tej komunii dla naszych
wzajemnych stosunków (por. Unitatis redintegratio, 3). Od tamtego czasu dialog
ekumeniczny pozwala wyodrębnić wciąż nowe obszary zgodności poglądów co do 
natury Kościoła, doktryny i praktyki sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, oraz posłu
gi i władzy w Kościele. Nadal istnieje wiele poważnych przeszkód, nie ulega jednak 
wątpliwości, że dalsza refleksja nad istotnymi elementami kościelnej komunii, już 
dzisiaj łączącej chrześcijan z różnych Kościołów i Wspólnot, da nowy impuls dąże
niu do jedności.

Nie możemy zaniechać poszukiwania -  poprzez modlitwę i działanie -  owej 
pełnej komunii wiary i życia sakramentalnego, w której możliwa będzie swobodna 
i powszechna wymiana darów między wszystkimi ochrzczonymi w Jezusie Chrystu
sie. Droga przed nami jest trudna, musimy jednak dążyć wytrwale do celu, posłuszni 
woli Chrystusa. To Jemu zatem, naszemu zmartwychwstałemu Panu, powierzam 
w modlitwie waszą pracę i przedsięwzięcia. Należy utrzymać wysoki poziom zaanga
żowania, w czym ważną rolę mogą odegrać komisje ds. ekumenizmu Konferencji 
Episkopatów i Synodów Katolickich Kościołów Wschodnich. Pragnę was utwierdzić 
w waszym ekumenicznym powołaniu i zapewnić o moim serdecznym poparciu 
i wdzięczności. Niech w licznych zadaniach, jakie was oczekują, wspiera was macie
rzyńskie wstawiennictwo Maryi, Matki Odkupiciela. „Łaska Pana Jezusa [niech bę
dzie] z wami!” (1 Kor 16, 23).

Podejmijmy na nowo dialog miłości.
Do Patriarchy prawosławnego Kościoła Etiopii

-  11 czerwca 1993 r.

Przekład: OR 1993, nr 8-9, s. 34-35.

Wasza Świątobliwość,
1094 l. Z ogromną radością przyjmuję dziś Waszą Świątobliwość wraz z osobami

towarzyszącymi. W osobie Patriarchy prawosławnego Kościoła Etiopii pozdrawiam 
umiłowanego brata, przedstawiciela Kościoła, który jest mi bardzo bliski.
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W tym okresie Pięćdziesiątnicy, gdy wspominamy Zesłanie Ducha Świętego, który 
rozproszonych zgromadził w jedno, z radością ściskam ręce Waszej Świątobliwości, 
mojego drogiego Brata.

Wasza obecność przywodzi na myśl długą tradycję pielgrzymów etiopskich, któ
rzy począwszy od średniowiecza bardzo licznie przybywali do Rzymu, aby nawiedzić 
grób Księcia Apostołów. Moi poprzednicy zawsze okazywali im serdeczną gościn
ność w Watykanie. Twoja wizyta jest więc nawiązaniem do tej czcigodnej tradycji, 
ale przede wszystkim jest widzialnym znakiem głębokiej więzi, którą wspólnie od
krywamy na nowo od kilku lat. Jak wspaniałe są dzieła Bożego Ducha! Uważaliśmy 
się niemal za obcych, a teraz widzimy, że coraz ściślej jednoczy nas Duch, który jest 
naszym pojednaniem i pokojem (por. Ef 4, 3).

2. Głęboka więź, która istnieje między nami pomimo różnych kolei historii, zako
rzeniona jest w podstawowej rzeczywistości naszej wiary. Łączy nas bowiem ta sama 
wiara, przekazana przez apostołów, te same sakramenty i to samo posługiwanie, 
zakorzenione w sukcesji apostolskiej. Mówi o tym wyraźnie nauka Soboru Watykań
skiego II (por. Unitatis redintegratio, 15).

Co więcej, możemy dziś stwierdzić, że wyznajemy jedną wiarę w Chrystusa, choć 
przez długi czas była ona powodem naszego podziału. Mimo że w naszych trady
cjach utrwaliły się różne sformułowania wyrażające tę samą niewypowiedzianą tajem
nicę zjednoczenia boskości i człowieczeństwa w Słowie, które stało się Ciałem, oba 
nasze Kościoły w pełnej zgodności z wiarą apostolską wyznają żarówno rozróżnienie, 
jak i całkowite zjednoczenie człowieczeństwa i boskości w osobie Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego. Prawosławny Kościół Etiopii i Kościół katolicki wyznają zatem tę 
samą wiarę w Tego, który na zawsze pozostaje „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6 ), 
Panem i Zbawicielem świata.

Powinno nas to pobudzać do poszukiwania nowych, coraz lepszych sposobów 
rozwijania i ponownego odkrywania jedności w codziennym życiu wiernych obu 
Kościołów. Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzeć wspomnienia 
dawnych nieporozumień i kształtować nowe postawy, oparte na przebaczeniu, wza
jemnym uznaniu i szacunku. Musimy przezwyciężyć pokusę wrogości i skłonność do 
rywalizacji i zdecydowanie włączyć się, poprzez wzajemną współpracę, w budowanie 
naszych Kościołów.

1096 3 . Kierując naszymi wiernymi w ponownym odkrywaniu pełnej jedności, starajmy
*

się unikać wszystkiego, co mogłoby siać wśród nich zamęt. Zapewniam Waszą Świą
tobliwość, że tego właśnie pragną katoliccy biskupi w Etiopii. Pasterze -  katolicy 
i prawosławni, uznający i szanujący swoją posługę na rzecz tej części owczarni, 
która jest im powierzona -  nie mogą mieć innego celu, jak tylko wzrost i jedność 
Ludu Bożego.

Takie są oczekiwania naszych wiernych, przekonanych, że „bracia, którzy w prze
szłości znosili te same cierpienia, którzy byli wystawieni na te same próby, nie 
powinni teraz prowadzić sporów między sobą, lecz razem patrzeć ku przyszłości, 
którą zapowiadają obiecujące znaki nadziei” (List na temat stosunków między katoli
kami i prawosławnymi, 31 maja 1991 r.; „L’Osservatore Romano”, wyd. poi., 1991, 
nr 7, s. 36).
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Pole dla współpracy jest szerokie. Rozpocząć ją  należy od poprawy braterskich 
stosunków na wszystkich szczeblach, szczególnie zaś pomiędzy tymi, na których 
spoczywa odpowiedzialność za wspólnoty.

Podjęcie na nowo dialogu miłości napełni nas większą ufnością, jeśli będziemy 
prosili Pana razem o dar jedności, zwłaszcza przy okazji powszechnego Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego temat -  jak wiadomo -  jest co roku opraco
wywany wspólnie przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan i Światową Radę 
Kościołów, do której wasz Kościół należał od samego jej powstania.

Potrzeby dzisiejszej epoki wymagają od nas wreszcie współpracy w dziedzinie 
duszpasterstwa, tak aby nie utrudniać „najświętszej sprawy przepowiadania Ewangelii 
wszelkiemu stworzeniu” (por. Unitatis redintegratio, 1).

Mam na myśli szczególnie formację przyszłych kapłanów i ich współpracowników 
w parafiach, którą zajmuje się już Katolicka Komisja Współpracy w Dziedzinie 
Kultury. Przydziela ona stypendia prawosławnym studentom etiopskim, którzy dzięki 
temu mogą kontynuować studia i specjalizować się. Myślę także o liturgii, naszym 
prastarym dziedzictwie. Aby pozostać żywa, musi ona być zrozumiała dla ludzi 
naszych czasów. Wspomnę również -  jest to bowiem jedna z najbardziej palących 
kwestii -  o duszpasterstwie imigrantów etiopskich w Europie i Ameryce Północnej, 
a także o ewangelizacji młodzieży, pracy charytatywnej wśród uchodźców i o rozwo
ju licznych dziedzin życia, który jest warunkiem odbudowy kraju po tylu latach 
trudności.

1097 4 . Pragnę skorzystać z tej okazji, by przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy
głębokiego szacunku, jakim Kościół katolicki otacza prawosławny Kościół Etiopii, 
który przez wieki chronił i zachowywał dziedzictwo chrześcijańskiej wiary i kultury. 
Chrzest Etiopa, opisany w Dziejach Apostolskich (8,27-39), świadczy o starożytnych 
początkach waszej chrześcijańskiej wiary. Idąc w jego ślady i doznając tej samej 
radości, lud etiopski przyjął Ewangelię i pozostał jej wierny pomimo wielu cierpień,

*

które musiał znosić nawet w niedawnej przeszłości. Ścisła więź między wiarą i kul
turą etiopską, wciąż żywa prastara tradycja monastyczna, bogactwo i splendor waszej 
liturgii -  to niektóre cechy waszego Kościoła, na które katolicy patrzą ze szczerym 
podziwem.

Moi drodzy bracia, od kilku dni odwiedzacie najważniejsze miejsca, które przycią
gają do Rzymu pielgrzymów z całego świata. Modliliście się już przy grobie apostoła 
Piotra, a dziś po południu i jutro będziecie dalej zwiedzać wielkie bazyliki 
i chrześcijańskie skarby tego czcigodnego miasta. Cieszę się również, że przy tej 
okazji odwiedzacie żyjące tu wspólnoty, zarówno klasztory, jak i parafie, w których 
chrześcijanie sprawują kult i urzeczywistniają swoją wiarę. Modlę się gorąco, by te 
duchowe spotkania ukazały wszystkim, jak usilnie pragniemy pełnego zjednoczenia. 
Niech Duch Święty za wstawiennictwem Maryi, wielkiej Matki Boga, przyspieszy na
dejście dnia, w którym będziemy znowu mogli jeść i pić przy jednym Stole Pańskim.
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Prowadźmy dalej dialog teologiczny. 
Do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola 

-  28 czerwca 1994 r.

Przekład: OR 1994, nr 9-10, s. 11-12.

Umiłowani Bracia w Chrystusie!
Zawsze z radością przyjmuję delegację mego drogiego brata, Patriarchy Konstan

tynopola Bartłomieja I, która przybywa, aby uczestniczyć w uroczystości świętych 
patronów Kościoła Rzymu, Piotra i Pawła. Proszę was o przekazanie ode mnie Jego 
Świątobliwości oraz członkom świętego Synodu wyrazów serdecznej i wiernej pa
mięci.

| |  Módlmy się gorąco do apostołów, którzy są filarami Kościoła Rzymu, byśmy 
umieli naśladować ich przykład!

Piotr i Paweł, choć nigdy nie przestali być braćmi, byli bardzo odmienni. Różnili 
się pochodzeniem: jeden był skromnym żydowskim rybakiem, drugi -  faryzeuszem 
i obywatelem rzymskim. Jeszcze bardziej różnili się swoim rodowodem duchowym: 
Piotr, brat Andrzeja -  powołanego jako pierwszy -  jest uczniem pierwszej godziny; 
Paweł w pierwszej godzinie jest prześladowcą Kościoła. Piotr kocha Jezusa, ale 
zapiera się Go, a potem, po trzykrotnym przebaczeniu zostaje ustanowiony pasterzem 
owczarni; Paweł najpierw nienawidzi i niszczy, potem zaś zostaje przeznaczony, aby 
głosić Ewangelię wśród pogan (por. Ga 1, 13-16).

Ale mimo odmienności dróg i gwałtownych nieraz sporów ich jedyną „ambicją” 
jest „podobać się Panu” (por. 2 Kor 5, 9). Oświecony przez Ojca, Piotr oświadcza: 
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16); a jeżeli zadaje sobie pytania, to 
po to, aby jeszcze dobitniej stwierdzić: „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego” (J 6, 68). Olśniony światłością z nieba Paweł pyta: „Kto jesteś, Panie?” 
(por. Dz 9, 3-5); jeśli zaś głosi swą wiarę „w porę i nie w porę” (por. 2 Tm 4, 2), 
to po to, by zgłębiać i coraz lepiej poznawać nieogarnioną tajemnicę zbawienia, 
przyniesionego narodom przez Chrystusa.

Pochodzenie ich dzieli, ale misja jednoczy: Piotr i Paweł „spodobają się” Panu 
przez swoje wspólne świadectwo.

2. Jakaż musiała być ich rozmowa, gdy spotkali się po raz pierwszy i spędzili 
razem piętnaście dni (por. Ga 1, 18), aby się wzajemnie poznać. Ale płomienny 
świadek żyjącego Jezusa i ten, który na własne oczy widział chwałę Zmartwychwsta
łego, zapewne rozmawiali też o misji powierzonej im dla zbawienia wszystkich przez 
jedynego Pana żydów i pogan. Podobna komplementarność istnieje także między 
naszymi dwiema tradycjami, wschodnią i łacińską, ale tak jak w przypadku Piotra 
i Pawła służy ona jednej i tej samej misji. Żywię nadzieję, że moje bliskie już spot
kanie z Głową siostrzanego Kościoła Konstantynopola również będzie się podobać 
Panu.
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1100 3. Bardzo cenny jest obyczaj, inspirowany przez Ducha Świętego, wspólnego
obchodzenia święta pierwszych świadków, którzy przynieśli nam wiarę i przelali za 
nią własną krew. Jednym z najważniejszych elementów tych radosnych i uroczystych 
spotkań między naszymi Kościołami jest z pewnością modlitwa. Łączymy się w niej 
z Ojcem nieskończenie miłosiernym, który przez dar Ducha Świętego czyni z nas 
swoich synów, na obraz i podobieństwo Jednorodzonego. Dlatego nie mogę w tym 
momencie zapomnieć wspaniałego i głębokiego rozważania Drogi Krzyżowej, ofiaro
wanego nam przez Patriarchę Bartłomieja fi które odczytaliśmy w Wielki Piątek 
w rzymskim Koloseum. Podobnie jak to uczyniłem wobec kardynałów zgromadzo
nych na Konsystorzu, pragnę za waszym pośrednictwem raz jeszcze przekazać mu 
wyrazy głębokiej wdzięczności za tę „wymianę darów”.

1101 4 . Mówiąc o więzach łączących nasze Kościoły, pragnę wspomnieć o dialogu
teologicznym między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną jako całością.

W ubiegłym roku dokonał się ważny postęp w pracach mieszanej komisji między
narodowej: położyła ona podwaliny pod rozwiązanie jednej z trudnych kwestii. Praca 
musi być kontynuowana, ale już teraz można stwierdzić, że nastąpiło wyraźne uspo
kojenie umysłów.

Jestem przekonany, że aby tworzyć coraz ściślejsze więzy między nami, powin
niśmy starać się rozwiązywać wszelkie konkretne trudności, jakie mogą się wyłonić, 
i kontynuować dialog teologiczny.

Wiadomo, że dialog miłości i przemiana wewnętrznych postaw sprzyjają dialogo
wi teologicznemu. Doświadczenie poucza nas również, że dialog teologiczny buduje 
podstawy nowej wspólnoty i może pozwolić na przezwyciężenie nadal istniejących 
przeszkód praktycznych. Dlatego pragnę gorąco, aby komisja mieszana jak najprędzej 
podjęła znów dialog teologiczny w tym samym duchu ufności, którym kierował się 
Jego Świątobliwość Patriarcha Dimitrios I i ja  sam, gdy w listopadzie 1979 r., 
w dniu św. Andrzeja, ogłaszaliśmy decyzję o jej utworzeniu.

Takie jest moje najgorętsze życzenie. Jego spełnienie powierzam Ojcu wszelkiej 
łaskawości i Jego umiłowanemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. W obecnym czasie, 
gdy Cerkiew prawosławna obchodzi Pięćdziesiątnicę, błagam też Ducha Świętego, 
aby obficie udzielił swej mocy i mądrości pasterzom apostolskiej stolicy w Rzymie, 
czcigodnego Patriarchatu Konstantynopola, innych patriarchatów i całego prawo
sławia.

Wraz z mym błogosławieństwem i podziękowaniem za wizytę zechciejcie raz 
jeszcze przyjąć, drodzy bracia, wyrazy głębokiego szacunku i braterskiej miłości.
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Przemówienie Ojca Świętego w Kościele ewangelicko-augsburskim 
w Skoczowie -  22 maja 1995 r.

Przekład: „Biuletyn KAI”, 24 maja 1995 r.

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi !

(i Tymi słowami z całego serca pozdrawiam Was, Bracia i Siostry, ze wspólnoty 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, obecnych tutaj na czele z Księdzem Biskupem 
Pawłem Anweilerem, Pasterzem Diecezji Cieszyńskiej oraz gronem Duszpasterzy. 
Bardzo dziękuję za to modlitewne spotkanie. Planując wizytę w Diecezji Bielsko- 
Żywieckiej, od samego początku miałem świadomość, iż tego spotkania nie może 
zabraknąć.

Chociaż to nasze dzisiejsze spotkanie czasowo jest bardzo krótkie, to jednak jego 
znaczenie jest niezmiernie doniosłe. Jest ono bowiem świadectwem naszego wspólne
go pragnienia szukania dróg do jedności chrześcijan, zgodnie z wolą naszego Mistrza 
i Pana: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby 
i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

2. Region, w którym się znajdujemy, czyli Ziemia Bielska i Śląsk Cieszyński, jest 
znany w Polsce jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od 
dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Prowadzi się 
go tutaj z głębokim przekonaniem, iż tak wiele nas łączy, iż łączy nas wspólna wiara 
w Chrystusa i wspólna Ojczyzna. Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę wyrazić 
moje osobiste zadowolenie i wdzięczność, że dialog ekumeniczny rozwija się i pogłę
bia, oraz że znajduje wyraz także w rozmaitych formach konkretnej współpracy: tak 
na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i w poszczególnych parafiach.

3. Mówiąc o ekumenizmie trudno nie wspomnieć, iż Polska ma bogate tradycje, 
gdy idzie o dialog Kościoła Katolickiego zarówno z Kościołem Prawosławnym, jak 
i Kościołami i Wspólnotami Reformowanymi. Niech mi będzie wolno przywołać na 
pamięć jeden tylko przykład. Kamieniem milowym na szlaku ekumenicznym było 
z pewnością Colloąium Charitativum, to znaczy spotkanie przedstawicieli katolików 
oraz luteran i kalwinistów z całej Europy, zwołane do Torunia w roku 1645, przez 
króla polskiego Władysława IV. Inicjatywa wyszła jednak od Biskupów polskich, 
a celem spotkania było przywrócenie jedności między uczestniczącymi w Colloqium 
Kościołami. W roku bieżącym obchodzimy 350-lecie tego ważnego wydarzenia eku
menicznego. Chociaż nie przyniosło ono spodziewanych rezultatów, to jednak posia
dało, jak na owe czasy, charakter pionierski i było dla Europy podzielonej konflikta
mi religijnymi jakimś ważnym przypomnieniem, że droga do jedności, to droga 
dialogu, a nie przemocy -  jak wówczas niestety wielu uważało. Idea wolności sumie-
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nia z trudem dojrzewała w świadomości europejskiej. Potrzeba było wielu ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, aby zdobyła sobie ostateczne prawo obywatelstwa.

1104 4 . Uczniowie Chrystusa spoglądają dzisiaj coraz częściej w stronę roku 2000. Jest
to data, która ma dla nas wszystkich wielką wymowę. Skłania ona przede wszystkim 
do modlitwy, uwielbienia i dziękczynienia za dar Wcielenia Syna Bożego i za dar 
Odkupienia. Ale jest to także okazja do rachunku sumienia. W Liście Apostolskim 
Tertio millennio adveniente napisałem: „Gdy zatem zbliża się ku końcowi drugie 
tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, by Kościół w sposób bardziej świado
my wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając o wszystkich sytuacjach 
z przeszłości, w których oddalili się od ducha Chrystusa i od Jego Ewangelii i za
miast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazali światu przy
kłady myślenia i działania, będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia” 
(n. 99). Do grzechów domagających się szczególnego wysiłku pokuty i nawrócenia 
trzeba z pewnością zaliczyć te, które naruszyły jedność Chrystusowego Kościoła, 
„często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony” (Unitatis redintegratio, n. 3).

Kościół czuje się dzisiaj przynaglony przez swojego Mistrza do wzmożenia wysił
ków ekumenicznych, aby rok 2000 zastał nas jeśli nie zjednoczonymi całkowicie, to 
przynajmniej mniej podzielonymi. Będziemy o to prosić w Modlitwie Pańskiej, którą 
za chwilę wspólnie odmówimy. Ojcze nasz! Przyjdź królestwo Twoje: królestwo 
miłości, jedności i pokoju!

Kończąc to przemówienie, jeszcze raz dziękuję obecnym za możliwość tego spot
kania i serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Przemówienie Papieża do delegacji Asyryjskiego Kościoła Wschodu
-  11 listopada 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 2, s. 38.

Wasza Świątobliwość!
1105 l. Dokładnie dziesięć lat temu z radością gościłem Waszą Świątobliwość przy

okazji jego pierwszej oficjalnej wizyty w Stolicy Apostolskiej. Dziś ponownie do
świadczam tej radości, gdy Wasza Świątobliwość przybywa w otoczeniu delegacji 
biskupów, czcigodnych przedstawicieli Świętego Synodu waszego Kościoła. Słowami 
św. Pawła Apostoła życzę wam „łaski, miłosierdzia, pokoju od Boga Ojca i Chrystu
sa Jezusa, naszego Pana” (por. 1 Tm 1, 2).

Podczas swej pierwszej wizyty Wasza Świątobliwość podzielił się ze mną gorą
cym pragnieniem, aby stało się kiedyś możliwe wydanie wspólnej deklaracji Papieża 
rzymskiego i Katolikosa-Patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu, która wyrażała-
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by wspólną wiarę obydwu Kościołów w Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, 
narodzonego z Maryi Dziewicy. Historycy i teologowie natychmiast podjęli prace, 
których celem było dokładne zbadanie chrystologicznych konsekwencji Soboru Efes
kiego. Owocny dialog, prowadzony w atmosferze braterstwa i wzajemnego zaufania, 
pozwolił nam przezwyciężyć dawne nieporozumienia i niejasności. Dzisiaj „Wspólna 
deklaracja chrystologiczna” jest już gotowa i za chwilę ją podpiszemy. Jest to bardzo 
doniosłe świadectwo, które wierni obydwu Kościołów na pewno powitają z radością.

2. Jestem osobiście przekonany, że nasze porozumienie otworzy szerokie perspek
tywy dla współpracy w dziedzinie duszpasterstwa. Wielkie znaczenie będzie miało 
ściślejsze współdziałanie w zakresie duchowej i teologicznej formacji przyszłych 
kapłanów i aktywnego laikatu. To samo dotyczy katechezy dzieci i młodzieży: 
musimy dołożyć wszelkich starań w tym kierunku.

Co więcej, jeśli mamy „zaradzać potrzebom świętych” (por. Rz 12, 13), to czyż 
nie powinniśmy połączyć wysiłków, aby godnie przyjąć i skutecznie wspomóc tych, 
którzy zostali wyrwani z ojczystej ziemi i zmuszeni do emigracji przez bolesne 
doświadczenia, jakie musieli znosić (por. Unitatis redintegratio, 18). Nie zapomina
my o długiej nocy cierpienia, którą przeżyły wspólnoty wschodnich chrześcijan 
syryjskich -  rozpraszane, prześladowane i masakrowane przez wiele stuleci za 
wyznawanie Imienia Chrystusa. Ci, którzy mimo wszystko pozostali w swoich kra
jach na Bliskim Wschodzie i którzy musieli stawić czoło wojnie i wszelkiego rodzaju 
niesprawiedliwym szykanom, mogą być pewni, że Stolica Apostolska wykorzysta 
dostępne sobie środki, zwłaszcza kontakty z rządami i organizacjami międzynarodo
wymi, aby ulżyć ich cierpieniom lub -  jeśli to możliwe -  położyć im kres. Na ko
niec, Kościół, który tak bardzo wyróżnił się w przeszłości heroiczną wytrwałością 
w wierze, nie może pozostawać na uboczu chrześcijańskiego świata, zwłaszcza wśród 
Kościołów Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że zdołamy wam pomóc w przełama
niu wszelkich nadal istniejących barier.

3. Na podstawie moich kontaktów z waszymi braćmi biskupami chaldejskimi, 
z którymi znów spotykam się w tych dniach, mogę was zapewnić, że są oni gotowi 
poprzeć wielki ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan, 
zgodnie z zasadami przedstawionymi w dekrecie Soboru Watykańskiego II o ekume
nizmie. Szczerze troszczą się o „zachowanie tych ścisłych związków bratnich we 
wspólnocie wiary i miłości, które powinny ujawnić swą żywotność w stosunkach 
między Kościołami lokalnymi jak między siostrami” (tamże, 14).

Wszyscy rozumiemy, że sprawą najwyższej wiary jest zrozumienie, docenienie, 
zachowanie i rozwijanie bogatego dziedzictwa każdego z naszych Kościołów oraz że 
różnorodność obyczajów i obserwacji nie jest żadną przeszkodą dla jedności. Ta 
różnorodność wyraża się między innymi w prawie każdego z naszych Kościołów do 
rządzenia się zgodnie z zasadami własnej dyscypliny i do zachowania pewnych 
odmienności w sposobach wyrażania prawd teologicznych, które -  jak się przekona
liśmy -  często nie są bynajmniej sprzeczne, ale się wzajemnie uzupełniają (por. 
tamże, 15-17). We wszystkich tych sprawach i w każdej sytuacji jest rzeczą podsta
wowej wagi, byśmy w relacjach między nami umacniali wzajemny szacunek i głębo
kiego ducha miłości, który wykluczy wszelkie formy rywalizacji (por. tamże, 18).
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4. Wasza Świątobliwość i umiłowani bracia: w takim oto duchu Kościół katolicki 
proponuje dokonać tej wymiany darów. Prośmy wspólnie Trójcę Świętą, wzorzec 
prawdziwej jedności w różnorodności, by umocniła nasze serca, abyśmy odpowie
dzieli na wezwanie do tworzenia jednego widzialnego Kościoła Bożego, Kościoła 
prawdziwie powszechnego i posłanego do całego świata, by świat nawrócił się na 
Ewangelię i został zbawiony ku chwale Boga. Niech Bóg, który rozpoczął w nas 
dobre dzieło, doprowadzi je do końca w Chrystusie Jezusie (por. Flp 1, 6).

Musimy usuwać bariery i dążyć do pełniejszej komunii. 
Spotkanie z przedstawicielami Kościołów ewangelickich

w Paderborn -  22 czerwca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 12-13.

Szanowny Panie Przewodniczący Rady, szanowni Członkowie Rady Kościołów 
Ewangelickich w Niemczech, Członkowie prezydium Zespołu Roboczego Kościołów 
Chrześcijańskich w Niemczech!

1108 | j  Bardzo się cieszę z tego spotkania z wami w Paderbornie -  mieście, w którym
trwa nieustanna praca na rzecz zbliżenia między chrześcijańskimi Kościołami 
i Wspólnotami. Tutaj znajduje się siedziba powszechnie znanego instytutu im. Johan- 
na Adama Móhlera, Paderborn był też stolicą biskupią jednego z największych pro
motorów ekumenizmu, kard. Lorenza Jaegera. Jesteśmy tu zgromadzeni w imię Ojca, 
który z miłości zesłał nam swego Syna (por. 1 J 4, 10), w imię Syna, który umarł 
za nas (por. Rz 5, 8), i w imię Ducha Świętego, który nas wspomaga (por. J 16, 7) 
i przynagla ku dobru (por. Ga 5, 22 nn.).

1109 2. Z całego serca dziękuję wam za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym spot
kaniu. W tym roku obchodzimy 450. rocznicę śmierci Marcina Lutra. Po stuleciach 
bolesnej obcości i sporów wspomnienie o nim pozwala nam dziś wyraźniej dostrzec 
wielką doniosłość jego postulatu, by teologia była bliższa Pismu Świętemu, i jego 
dążenia do duchowej odnowy Kościoła. Jego niezwykły wkład w rozwój języka nie
mieckiego i jego dziedzictwo kulturowe nie podlegają dyskusji. Z pewnością jednak 
ani jego przywiązanie do słowa Bożego ani zdecydowana wola, by iść drogą wiary 
uznaną słuszną, nie pozwalają zapomnieć o jego osobistych ograniczeniach, jak 
również o tym, że podstawowe problemy relacji między wiarą, Pismem Świętym, 
Tradycją i Kościołem, tak jak je widział Luter, nie zostały do dnia dzisiejszego 
wystarczająco wyjaśnione.

1110 3. Dziękuję panu przewodniczącemu Rady za wypowiedziane tu słowa i za jego
wyjaśnienia na temat procesu akceptacji -  w łonie Kościołów należących do Rady
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-  dokumentu studyjnego „Czy potępienia doktrynalne nadal dzielą Kościoły?”. Z sa
tysfakcją wspominam nasze pierwsze spotkanie w październiku 1994 r., kiedy przy
był pan do Rzymu wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami, aby wręczyć mi 
tekst „Wspólnego stanowiska ewangelickiego” na temat tegoż dokumentu.

Wiele zgromadzeń synodalnych podjęło poważną refleksję nad konkluzjami tego 
dokumentu studyjnego. Jestem wdzięczny za wszystkie wyjaśnienia uzyskane dzięki 
synodom. Przyjmuję do wiadomości także fakt, że pewne polemiczne i niestosowne 
wyrażenia z przeszłości zostały wycofane i odłożone do historycznego lamusa.

W tym miejscu muszę podziękować członkom Wspólnej Komisji Ekumenicznej, 
którzy w następstwie mojej pierwszej wizyty w Niemczech jesienią 1980 r. zapropo
nowali, aby w ramach dialogu ekumenicznego omówić w sposób systematyczny 
i w perspektywie historycznej potępienia doktrynalne z XVI w., zawarte w wypowie
dziach Kościoła katolickiego i różnych wyznań. Dziękuję zwłaszcza członkom Eku
menicznego Zespołu Roboczego Teologów ewangelickich i katolickich, którzy prze
prowadzili tę analizę, osobiście angażując się w prace zespołu.

4. Dzięki tym badaniom wiele kontrowersji z XVI w. jawi się nam dzisiaj w no
wym świetle. Przerzucono mosty nad przepaściami, które poprzednim pokoleniom 
wydawały się nieprzekraczalne. Ten postęp stał się możliwy, ponieważ z metodolo
gicznego punktu widzenia bardzo starannie przestrzegano rozróżnienia między treścią 
wiary a formułami, w których jest ona wyrażana (por. Ut unum sint, 81; Mysterium 
Ecclesiae, 5, par. 6). Rozróżnienie to jest bowiem jednym z istotnych elementów 
porozumienia ekumenicznego. Jak naucza Sobór Watykański II, „aby wskrzesić
i zachować spójnię i jedność, nie trzeba «nakładać żadnego ciężaru nad to, co jest 
konieczne» (Dz 15, 28)” (por. Unitatis redintegratio, 18). Jedność, której pragniemy, 
wymaga szczerego porozumienia na temat samej treści wiary. Nie zmierza ona w ża
den sposób do podważenia wiążącego charakteru doktryny Kościoła; z drugiej strony 
jednak nie zmusza bynajmniej do „rezygnacji z wielorakiego bogactwa duchowości, 
dyscypliny, obrzędów liturgicznych i teologicznych ujęć objawionej prawdy, jakie 
ukształtowało się wśród chrześcijan, pod warunkiem że ta różnorodność pozostaje 
wierna tradycji apostolskiej” (por. Dyrektorium ekumeniczne, 20).

Zważywszy na objętość i jakość studium „Czy potępienia doktrynalne nadal dzielą 
Kościoły?” było nie tylko wskazane, ale wręcz konieczne dokonanie starannej i głę
bokiej oceny znaczenia jego wniosków. Pan przewodniczący przedstawił tu przed 
chwilą w ogólnym zarysie, jak przebiegał ten proces po stronie ewangelickiej. W tym 
samym okresie dokonał się także po stronie katolickiej proces oceny, w który włą
czyły się liczne zgromadzenia na różnych szczeblach. W 1992 r. Papieska Rada ds. 
Jedności Chrześcijan przedstawiła swoje stanowisko na temat studium Ekumeniczne
go Zespołu Roboczego, dokonując jego starannej analizy. W czerwcu 1994 r. swoją 
opinię sformułowała Niemiecka Konferencja Episkopatu. Obydwie te wypowiedzi 
wyrażają aprobatę dla wniosków zawartych w studium, ale zarazem zwracają uwagę 
na kwestie i problemy, które wymagają dalszej dyskusji. Przez swoje studia Ekume
niczny Zespół Roboczy przyczynił się do głębszego zrozumienia deklaracji doktrynal
nych Soboru Trydenckiego. Celem tego soboru była ochrona tożsamości wiary kato
lickiej i dlatego ma on trwałe znaczenie dla rozwoju doktryny w Kościele katolickim.
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Od tego czasu odnowiona refleksja nad prawdą objawioną, prowadzona w postawie 
posłuszeństwa Duchowi Bożemu oraz wzajemnej otwartości, doprowadziła do ponow
nego zbliżenia obu stron. Zasługa studium „Czy potępienia doktrynalne nadal dzielą 
Kościoły?” polega na tym, że dokonało ono głębokiej analizy licznych obszarów 
porozumienia i zbieżności poglądów na istotne zagadnienia wiary.

1112 5 . Znaczne zbliżenie osiągnięto w nauce o usprawiedliwieniu. Analizując w spo
sób całościowy różne dokumenty wyrażające zgodność na temat tej doktryny, odnosi 
się coraz silniejsze wrażenie, że bliskie jest już zasadnicze porozumienie na temat 
istotnych i podstawowych kwestii związanych z pojmowaniem orędzia o usprawiedli
wieniu. Co prawda nie usunięto jeszcze wszystkich trudności, ale możemy już dziś 
bardziej precyzyjnie sformułować pytanie o to, jakie znaczenie mają różnice nadal 
istniejące. Choć teologiczne powiązanie luterańskiej koncepcji usprawiedliwienia 
z katolicką nauką o chrzcie i o Kościele wymaga jeszcze dalszych dyskusji, można 
mieć nadzieję na porozumienie w tej materii, która należała do centralnych kwestii 
sporów teologicznych w XVI w. Każde porozumienie musi być oparte na ponownym 
odwołaniu się do świadectwa biblijnego. Porozumienie między luteranami a katolika
mi w tej ważnej kwestii jest ze swej natury otwarte na podobny dialog z lokalnymi 
Kościołami ewangelickimi spoza wspólnoty luterańskiej.

W innych dziedzinach i w poszczególnych kwestiach, co do których nie osiągnię
to jeszcze porozumienia, studium przetarło drogę dla dalszych rozmów, zapowiadają
cych się bardzo pomyślnie. W odniesieniu do doktryny sakramentów i kwestii ka
płaństwa sakramentalnego, możliwe okazało się wyodrębnienie wspólnych elementów, 
które wymagają jednak dalszego pogłębienia. Obecnie konieczne jest podjęcie kwestii 
dotąd nie rozwiązanych i dlatego pragnę zdecydowanie zachęcić was, byście podążali 
w tym kierunku.

1113 6 . Chociaż pierwszoplanowe znaczenie należy przyznać w Niemczech ekumenicz
nemu zbliżeniu z Kościołami reformowanymi, jednocześnie kierujemy spojrzenie ku 
Kościołom wschodnim. Wielu członków Kościoła prawosławnego i starożytnych 
Kościołów wschodnich żyje bowiem w waszym kraju -  niektórzy już od dziesięcio
leci -  i gorliwie zachowuje więź eklezjalną ze swoją ojczyzną. Uczestniczą oni 
aktywnie w pracach zgromadzeń ekumenicznych, zwłaszcza Zespołu Roboczego 
Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech. Tak więc również w Niemczech można 
zauważyć pewne konkretne dążenia do ustanowienia kościelnej komunii. Również 
w życiu prywatnym chrześcijanie z Kościołów wschodnich stykają się z chrześcija
nami innych wyznań, ale także z niechrześcijanami i z niewierzącymi, i zdołali się 
przystosować do tej rzeczywistości. Pragnę ich zachęcić, aby zachowywali swoje 
tradycje i przeżywali je wraz z innymi, utrzymując dobrosąsiedzkie relacje. Dzięki 
temu będzie wzrastać wzajemne zrozumienie i umacniać się świadomość, że wielora
kie formy naszej wiary chrześcijańskiej, ukształtowane w ciągu stuleci, mają wspólny 
fundament.

1114 7. Obok chrześcijan ewangelików i prawosławnych pragnę pozdrowić, życząc
błogosławieństwa Bożego, także braci i siostry z wolnych Kościołów ewangelicznych, 
które również uczestniczą w pracach Zespołu Roboczego Kościołów Chrześcijań
skich. Szczególnym przedmiotem ich uwagi jest wiara przeżywana we wspólnotach.
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To przede wszystkim dzięki chrześcijanom z ich szeregów dokonał się zwrot ku 
Pismu Świętemu jako słowu Bożemu. Stąd zrodziła się później także idea „roku 
z Biblią”, zrealizowana w Niemczech z wielkim powodzeniem w r. 1992.

8. Jedność, którą pragniemy osiągnąć, winna wzrastać stopniowo. Musimy kształ
tować w sobie odwagę i wyobraźnię, aby podejmować działania możliwe już dzisiaj, 
zachowując niezłomną ufność w przewodnictwo Ducha Świętego, który poucza nas
i przygotowuje do działań, jakie będzie można podjąć jutro. Jestem świadom tego, 
że wielu ludzi cierpi z powodu podziałów. Mamy zatem obowiązek usuwać bariery
i dążyć do pełniejszej komunii, ufając niezachwianie, że Bóg prowadzi nas do „tego 
błogosławionego dnia, w którym urzeczywistni się pełna jedność w wierze i będzie
my mogli zgodnie sprawować świętą Eucharystię Pana” (Ut unum sint, 77).

Źródłem naszego gorącego pragnienia jedności jest wola Chrystusa i Jego modli
twa w Ogrójcu. To z niej wypływa też nasz centralny obowiązek, jakim jest pełne 
wykorzystywanie całej istniejącej już przestrzeni współdziałania w poszukiwaniach
i analizach teologicznych, w między konfesyjnych wystąpieniach i wypowiedziach na 
forum społeczeństwa, w braterskim dialogu i we wspólnej modlitwie. Proszę was

■

zatem, byście wytrwale kontynuowali dialog wiodący do porozumienia. Możemy 
oczekiwać postępów ekumenizmu jedynie wówczas, jeśli staniemy wobec zagadnienia 
prawdy w postawie zupełnie bezinteresownej, jeśli będziemy cierpliwie słuchać siebie 
nawzajem i nosić brzemiona swoje i cudze (por. Ga 6, 2). Ruch ekumeniczny staje 
się w ten sposób duchowym procesem osobistego nawrócenia ku pełnej prawdzie, 
w postawie ufności, że „Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy” (J 6, 13). 
Świadomie chcemy oprzeć się na Chrystusie w obecnej epoce, która zmierzając do 
wyznaczonych sobie celów, zazwyczaj polega niestety tylko na naszych ludzkich 
możliwościach. Słusznie zatem na zakończenie tego spotkania zwracamy się do 
Niego, do Pana Kościoła, w tej wspaniałej katedrze w Paderbornie, wielbiąc Go, 
modląc się do Niego za siebie i za innych.

Żydzi i chrześcijanie muszą bronić godności wszystkich ludzi.
Spotkanie z Centralną Radą Żydów 

w Berlinie -  23 czerwca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 27-28.

Szanowni Państwo, drodzy Bracia!
1. Z radością i wdzięcznością przyjmuję tę okazję do spotkania się z wami także 

podczas mojej trzeciej wizyty w Niemczech. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się 
w Berlinie. W tym mieście, z którego władze nazistowskie uczyniły stolicę swojej
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przestępczej dyktatury i które do niedawna znosiło bolesne konsekwencje tej dyktatu
ry, nasze spotkanie ma szczególną wymowę.

Właśnie wspólnota żydowska Berlina, która tak wielki wpływ wywarła na życie 
kulturalne i naukowe tego miasta, w mrocznym okresie narodowego socjalizmu 
musiała zapłacić wysoką daninę krwi i dlatego dziś jest niewielka, ale mimo to 
pozostała bardzo żywotna, co stanowi znak niezawodnej nadziei.

1117 2. Przez swoje powołanie i swą historię naród żydowski jest w szczególny sposób
wybrany, aby całemu rodzajowi ludzkiemu głosić zbawczą wolę Boga (por. Dei ver- 
bum, 14). Zarazem niewyobrażalne cierpienia waszego narodu stały się straszliwym
i wyrazistym świadectwem tego, jaka tragedia dokonuje się wówczas, gdy pod wpły
wem pychy i zuchwałej samowoli człowiek oddala się od swego Boga i Jego przy
kazań. Chrześcijaństwo dzieli z narodem żydowskim wiarę w to, że Bóg jest Stwórcą 
świata i Panem historii oraz że człowiek został stworzony na Jego obraz, jak napisa
ne jest już w pierwszej księdze Biblii: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27).

To podobieństwo do Boga jest podstawą nienaruszalnej godności człowieka
i praw, które z niej wypływają. Cześć dla Boga i poszanowanie godności człowieka 
są ze sobą ściśle powiązane. Właśnie straszliwe doświadczenie nazistowskiego terroru 
ukazało, że bez czci Boga zanika także poszanowanie dla godności człowieka. W ob
liczu tych rządów terroru wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego Bóg dopuścił 
tak straszliwe nieszczęścia; ale jeszcze bardziej bolesna jest świadomość tego, do 
czego zdolny jest człowiek, który utracił cześć dla Boga, i jakie oblicze może mieć 
humanizm bez Boga.

1118 3. Kościół oddaje dzisiaj hołd -  jako przedstawicielom wielu innych -  dwóm
kapłanom, Karolowi Leisnerowi i Bernardowi Lichtenbergowi, którzy przez wzgląd 
na swoją wiarę przeciwstawili się nieludzkiej ideologii narodowego socjalizmu i za 
to złożyli w ofierze swoje życie. Zwłaszcza proboszcz Bernard Lichtenberg stał się 
świadkiem godności, jaką Bóg obdarzył wszystkich ludzi. W ich świadectwie dostrze
gamy moc tego, co tylko na pozór jest bezsiłą -  moc tych, którzy znają Boga i któ
rych zna Bóg. Patrząc na swój lud wybrany cierpiący niewolę, Bóg powiedział: 
„znam g j j  jego uciemiężenie” (Wj 3, 7). My odkrywamy dzięki ich świadectwu 
głęboki sens wyrażenia „Yictor in vinculis” -  „zwycięzca w okowach” -  które można 
odnieść do obydwu, i rozumiemy to, co Karol Leisner zapisał w swoim dzienniku: 
„Jeśli potrafię znieść przenikliwe spojrzenie Boga, który mnie sądzi, cóż mogą uczy
nić mi ludzie?”

Proboszcz katedry Bernard Lichtenberg widział na własne oczy, co ludzie mogą 
uczynić swoim bliźnim, gdy 9 i 10 listopada 1938 r. był świadkiem pierwszych 
pogromów Żydów. Tego wieczoru powiedział z ambony katedry św. Jadwigi: „Nie
opodal płonie świątynia -  także ona jest domem Bożym”. Odtąd każdego wieczoru 
modlił się publicznie za „prześladowanych chrześcijan niearyjskich i za Żydów”. 
W następnych latach objął swoimi modlitwami także „więźniów obozów koncentra
cyjnych, miliony bezimiennych uchodźców pozbawionych ojczyzny, rannych, zabitych
i walczących żołnierzy obu stron, bombardowane miasta na terytoriach sprzymierzeń
ców i wrogów” (protokół przesłuchania z 25 października 1941 r.). Ta właśnie mo-
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dlitwa stała się przyczyną donosu, który doprowadził do jego aresztowania 23 paź
dziernika 1941 r. Dwa lata później umarł podczas transportu do obozu koncentracyj
nego w Dachau.

4. Pośród tych wszystkich bolesnych wspomnień dzień dzisiejszy uświadamia nam 
także doniosły fakt historyczny, iż Bernard Lichtenberg nie był jedynym Niemcem, 
który pomagał prześladowanym przez reżim narodowosocjalistyczny; wiele jest świa
dectw aktywnej działalności katolików, którzy pojedynczo lub w ramach różnych 
ugrupowań, nie bacząc na zagrożenie życia, nieśli czynnie pomoc, często w ukryciu. 
Do tego typu działalności należy zaliczyć także wysiłki hierarchii kościelnej, która 
przez protesty i listy pasterskie starała się powstrzymać straszliwe praktyki nieludz
kiego systemu.

Jako przedstawicieli tych, którzy nieśli pomoc i stawiali opór, przypomnijmy 
w tym mieście Margarete Sommer, która poprzez „Dzieło pomocy niearyjczykom” 
starała się bronić swoich prześladowanych bliźnich przed napaściami nazistów; wiel
kiego biskupa Berlina Konrada von Preysinga, który uczynił wszystko co możliwe, 
aby poprzeć opozycję wobec reżimu hitlerowskiego; Marię Terwiel, młodą kobietę, 
która pomagała swoim żydowskim współobywatelom, dostarczając im dokumenty toż
samości i kartki na żywność i została skazana na śmierć za „wspomaganie wroga”.

Choć wielu kapłanów i wiele osób świeckich -  jak dowiedli historycy -  przeciw
stawiło się tym rządom terroru i choć także w codziennym życiu ludzi wykształciło 
się wiele form opozycji, nie była ona wystarczająca. Im wszystkim jesteśmy dziś 
winni wdzięczność i szacunek. Ale ich przykład i wspomnienie o nich nie są dla nas 
jedynie wiecznotrwałym wzorem. Są także wezwaniem skierowanym do chrześcijan
i do Żydów, aby wspólnie działali w obronie godności wszystkich ludzi, tam gdzie 
dzisiaj jest ona znów zagrożona. W ramach tej działalności należy przede wszystkim 
zwalczać wszelkie formy antysemityzmu, aby nie doszło już więcej do takich wyda
rzeń jak „Szoah”.

5. Odwiedzając rzymską synagogę 13 kwietnia 1986 r., podkreśliłem, że „Kościół 
Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem. Religia żydowska nie jest dla 
naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej 
jest inny niż do jakiejkolwiek innej religii”. Nieustanne pogłębianie tych więzi pozo
staje ważnym zadaniem Kościoła. Dlatego już Sobór Watykański II wezwał wiernych 
do ożywionego dialogu między dwoma religiami, który „będzie sprzyjał wzajemnemu 
poznaniu i poszanowaniu”. Dialog ten powinien polegać na „dialogu w codziennym 
życiu, poprzez który wyznawcy różnych religii dają sobie nieustannie świadectwo
o ludzkich i duchowych wartościach i pomagają sobie wzajemnie żyć nimi w celu 
budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego” (Redemptoris 
missio, 57). Zwłaszcza Kościół w Berlinie i w Niemczech angażuje się w tego rodza
ju dialog. Dowiódł on już zresztą, poprzez różnoraką działalność, jak bardzo leży mu 
na sercu ten dialog. Z radością mógł się przy tym przekonać, że wspólnoty żydow
skie nie tylko życzliwie przyjęły jego wysiłki, ale z całego serca je wspomagają.

6. Z Berlina zostaje dziś ogłoszone orędzie życia, które wzywa Żydów i chrześci
jan do współistnienia w klimacie pokoju i wzajemnego zrozumienia -  współistnienia
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otwartego też na ludzi o innych przekonaniach. Jego celem jest również podjęcie 
wspólnej odpowiedzialności za budowę przyszłości o ludzkim obliczu.

Zwracamy się dziś do Boga z modlitwą chwały i dziękczynienia. Ale zarazem 
prosimy Go, aby błogosławił naszej wspólnej drodze i naszym wysiłkom. Oby Niem
cy i Europa zdołały przeciwstawić się mocom śmierci, otworzyć się na orędzie życia
i iść naprzód drogą ku trzeciemu tysiącleciu pod znakiem nowej nadziei! Szalom!

Duchowa pielgrzymka katolików i prawosławnych ku Jubileuszowi.
Przemówienie Papieża do delegacji 

Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola -  29 czerwca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 41.

Witam was, drodzy Bracia w Panu!
1122 z  wielką radością gościmy was jako delegatów Patriarchy ekumenicznego, którzy

przybyli, aby uczestniczyć w obchodzonej przez Kościół Rzymu uroczystości Świę
tych Apostołów Piotra i Pawła. W ubiegłym roku był tu wśród nas Jego Świątobli
wość Bartłomiej I, któremu pragnę ponownie podziękować za odwiedziny.

Ta wymiana wizyt między naszymi Kościołami z okazji uroczystości ich świętych 
patronów daje nam każdego roku sposobność do braterskiego spotkania w Rzymie
i w Fanarze w klimacie modlitwy i dialogu; służy ono zacieśnieniu relacji między 
Kościołami oraz wspólnemu poszukiwaniu najlepszych dróg wiodących do przywró
cenia pełnej jedności.

Poprzez te spotkania pragniemy przede wszystkim posuwać się naprzód drogą do 
jedności, o którą Chrystus modlił się do Ojca. Jego Duch udziela nam mocy, która 
nieustannie odnawia naszą wolę działania.

1123 Spotkania te dostarczają nam też -  dwukrotnie w ciągu każdego roku -  okazji
do szczerej i braterskiej dyskusji na temat rozwoju naszych relacji. Należy podsumo
wać to, co zostało osiągnięte, i to, czego nie udało się osiągnąć. Trzeba wspólnie 
zadecydować o działaniach, które mają kontynuować lub ożywić proces kształtowania 
tych relacji. Trzeba razem zaplanować, kiedy, gdzie i w jaki sposób ma być kontynu
owany dialog między nami. Podczas tych braterskich dyskusji możemy bardzo swo
bodnie rozmawiać o różnych reakcjach, jakie wywołują w naszych Kościołach postę
py dialogu lub przejawy jego zahamowania. Możemy też wspólnie ocenić rezultaty 
działań, jakie podejmujemy, aby przekonać duchowieństwo i wiernych po obu stro
nach o konieczności tego dialogu. Nasze rozmowy powinny być preferowanym środ
kiem kształtowania -  na miarę możliwości -  wspólnej postawy wobec naszych wier
nych: przyczyni się ona do przezwyciężenia niekontrolowanych reakcji oraz nawyku
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krytyki czy wręcz polemiki, który jest głęboko zakorzeniony w mentalności uformo
wanej w minionej epoce.

Sobór Watykański II podkreślił, że nawrócenie serca jest niezbędnym warunkiem 
wstępnym dążenia do jedności. Dzięki naszej wymianie poglądów możemy sobie 
razem uświadomić, jak daleko posunął się proces tego nawrócenia w naszych Kościo
łach. Abyśmy byli wiarygodni wobec naszych wiernych, naszej modlitwie i porozu
mieniu muszą towarzyszyć konkretne dokonania. Musimy razem realizować to, co 
wspólnie zaplanowaliśmy.

W ubiegłym roku, rozważając wraz z Jego Świątobliwością Patriarchą Bartłomie
jem sprawy związane ze zbliżającym się Wielkim Jubileuszem Roku 2000, wezwaliś
my „naszych wiernych, aby wspólnie podjęli tę duchową pielgrzymkę ku Jubileuszo
wi. Refleksja, modlitwa, dialog, wzajemne przebaczenie i obopólna braterska miłość
-  pisaliśmy dalej -  przybliżą nas bardziej do Pana i pozwolą lepiej zrozumieć Jego 
wolę wobec Kościoła i ludzkości” (Wspólna deklaracja, 3).

Mamy bowiem przed sobą doniosłą datę historyczną, którą musimy należycie 
przeżyć i uczcić. Jest to dla nas okazja, by wezwać wszystkich wiernych do odno
wienia wierności osobie „Jezusa Chrystusa, tego samego wczoraj i dziś, także na 
wieki” (por. Hbr 13, 8). Należy dążyć do pogłębienia wiary, do odnowy życia chrze
ścijańskiego, braterstwa i komunii między chrześcijanami (por. Wspólna deklaracja, 
4). Dziękuję Patriarsze ekumenicznemu za to, że zechciał wysłać swego delegata na 
spotkanie, które w lutym tego roku zajęło się przygotowaniem Wielkiego Jubileuszu. 
Z satysfakcją chcę tu przypomnieć, że delegatem tym był obecny tutaj nasz drogi 
brat Michał.

Bardzo bym pragnął, aby duch współpracy w dążeniu do odnowy zapanował 
wszędzie tam, gdzie katolicy i prawosławni żyją blisko siebie. Dzięki temu obchody 
roku 2000 mogłyby się stać wspólnym oddawaniem czci Jezusowi Chrystusowi, 
naszemu Panu.

Proszę was, drodzy bracia, byście przekazali moje serdeczne pozdrowienia Patriar
sze Bartłomiejowi, członkom Świętego Synodu, duchowieństwu i wszystkim wiernym 
Patriarchatu Ekumenicznego. „Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie”
(1 P 11 2)!
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Nowa ewangelizacja i ekumenizm. 
Przemówienie na zakończenie Synodu Biskupów 

Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
-  24 listopada 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 2, s. 34-36.

Księże Kardynale!
Czcigodni Bracia w biskupstwie!

1126 i |  z  wielką radością spotykam się z wami z okazji uroczystej sesji synodalnej,
która upamiętnia 400-lecie przywrócenia jedności między Metropolią Kijowską 
a Stolicą Apostolską. Bardzo serdecznie witam was wszystkich -  kard. Mirosława 
Iwana Lubacziwskiego, biskupów i innych uczestników tego spotkania. Za waszym 
pośrednictwem pragnę pozdrowić wszystkie wspólnoty powierzone waszej pasterskiej 
pieczy.

23 grudnia 1595 r. świętej pamięci papież Klemens VIII przyjął w Rzymie bisku
pów, przedstawicieli Metropolii Kijowskiej, i w konstytucji apostolskiej Magnus 
Dominus et laudabilis nimis powiadomił cały świat o osiągnięciu pełnej jedności, 
której tak gorąco pragnęło wielu pasterzy i wiernych Rusi Kijowskiej. To radosne 
wydarzenie nosi nazwę „Unii Brzeskiej”, została ona bowiem uroczyście ogłoszona 
w Brześciu nad Bugiem 16 października 1596 r.

Był to początek drogi, bogatej w światła, ale i w cienie, a to z powodu trudności
i niezrozumienia, jakim Ukraiński Kościół Greckokatolicki musiał stawiać czoło 
w ciągu czterech stuleci swojej historii, aby zachować w pełni swoją tożsamość. 
Wierność Następcy św. Piotra, nacechowana wytrwałością i miłością, głęboko nazna
czyła wasze chrześcijańskie wspólnoty, czyniąc je żywymi świadkami wiary dla Koś
cioła powszechnego. Nie zniechęciło ich niezrozumienie, nie załamały prześladowa
nia, ucisk nie zniszczył. Przeciwnie, krew tych, którzy umieli oddać życie za Ewan
gelię, stała się życiodajną limfą, nadającą nową żywotność tkance Kościoła.

Składajmy dzięki wszechmogącemu Bogu za to, że napełnił serca waszych wier
nych męstwem, aby mogli bez wahania dawać świadectwo wiary w Chrystusa i jed
ności z Biskupem Rzymu!

Kilka dni temu został opublikowany list apostolski, którym pragnąłem zwrócić 
uwagę całego Kościoła na tę ważną rocznicę i na jej znaczenie. Dzisiaj chciałbym 
omówić przede wszystkim perspektywy na dziś i na przyszłość, które Opatrzność 
Boża otwiera przed ukraińską Wspólnotą kościelną i które stanowią przedmiot wa
szych rozważań w tych dniach.

1127 2. We wspomnianym liście napisałem, że „Ukraiński Kościół Greckokatolicki
znów może oddychać powietrzem wolności, znów odgrywa właściwą sobie aktywną 
rolę w Kościele i w historii. To delikatne i opatrznościowe zadanie wymaga dziś 
głębokiego przemyślenia, aby można je było realizować mądrze i dalekowzrocznie”



Nowa ewangelizacja i ekumenizm 601

(n. 4). Na tę potrzebę rozeznania odpowiada wasze obecne spotkanie. Jak wynika 
z programu obrad, nawiązuje ono wyraźnie do Soboru Watykańskiego II, którego 
nauczanie prowadzi Kościół ku trzeciemu tysiącleciu chrześcijaństwa. Podobnie jak 
wierność Soborowi Florenckiemu skłoniła waszych przodków do odnowienia pełnej 
wspólnoty z Rzymem (por. tamże, 2), tak i wasza wierność Soborowi Watykańskie
mu II będzie nieustannie przynosić pozytywne rezultaty w życiu wspólnoty ukraiń
skiej i całego Ludu Bożego w Europie, pomagając mu „oddychać obydwoma płuca
mi” -  wschodnim i zachodnim.

W tej perspektywie Ukraiński Kościół Greckokatolicki jest powołany, aby wnosić 
swoje bogate dziedzictwo wiary, modlitwy i świadectwa, ukształtowane w ciągu 
stuleci, przypłacone cierpieniem i zroszone krwią, jako wkład w przygotowania do 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Wy, pasterze, powinniście szczególnie zadbać o to, 
aby połączyć w jedną całość wnioski płynące z refleksji nad waszą historią ze wska
zaniami, jakie przedstawiłem całemu Kościołowi w liście apostolskim Tertio millen- 
nio adveniente.

3. Dwa wielkie wyzwania, które w pewnej mierze zamykają w sobie całe życie 
dzisiejszego Kościoła, to nowa ewangelizacja i ekumenizm. Są one ściśle ze sobą 
związane, co jest szczególnie widoczne w krajach, w których żyje wiele różnych 
Wspólnot chrześcijańskich.

Dialog i współpraca z braćmi prawosławnymi to ważny element przepowiadania 
Ewangelii, tak bardzo potrzebnego w społeczeństwie, które przez długi czas było 
poddane uporczywej propagandzie ateistycznej. Sobór Watykański II usilnie zalecał 
tę współpracę w fazie pierwszej ewangelizacji (por. dekret Ad gentes, 6 ), ale jest ona 
niezbędna także w dziele ponownej ewangelizacji, zwłaszcza w takich warunkach, 
w jakich znajduje się dziś Ukraina. Jak napisałem w encyklice Redemptoris missio, 
„działalność ekumeniczna i zgodne świadectwo dawane Chrystusowi przez chrześci
jan należących do różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych przyniosły już obfite 
owoce. Pozostaje jednak sprawą coraz bardziej naglącą, by współpracowali oni i da
wali wspólne świadectwo zwłaszcza teraz, gdy sekty chrześcijańskie i podobne do 
chrześcijańskich sieją zamieszanie swoim działaniem” (n. 50).

Gorąco pragnę, aby także na Ukrainie zdołano znaleźć właściwą odpowiedź na 
niepokojący problem sekt. Odpowiedź ta wymaga od Kościołów chrześcijańskich 
zgodnej działalności na niwie ewangelizacji, to znaczy takiej działalności, która przez 
głoszenie Chrystusa skłania ludzi do odkrycia własnych korzeni religijnych, szanując 
w pełni wolność sumienia każdego wierzącego i nie kierując się intencją proze
lityzmu.

4. Posłuszeństwo wobec tego, co „mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 11), każe 
też ukraińskiej wspólnocie greckokatolickiej popierać dążenia do pojednania między 
wiernymi katolikami a prawosławnymi w regionach, gdzie nadal utrzymują się napię
cia. To pojednanie oznacza przede wszystkim wzajemną akceptację i szacunek. 
Gdziekolwiek żyją grekokatolicy i prawosławni, niezależnie od regionu kraju i pro
porcji ilościowych między nimi, powinni uczyć się żyć razem jak bracia, których 
więcej łączy niż dzieli.
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Z większą jeszcze mocą Duch Święty wzywa również do nawrócenia serc i do 
modlitwy, które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej
(por. Ut unum sint, 2).

Ta służba nawróceniu i pojednaniu z pewnością przyniesie ogólne korzyści wasze
mu krajowi, zmagającemu się z tak dotkliwymi problemami i trudnościami.

1130 5 . Czcigodni bracia! Proces odnowy, jak dobrze wiecie, będzie *długi, będzie
wymagał cierpliwości i wytrwałości, ale z pewnością przyniesie oczekiwane owoce. 
Jesteście na dobrej drodze. Prowadźcie dalej dzieło, które rozpoczęliście.

Dzieło ewangelizacji wymaga solidnej formacji duchowieństwa i dlatego z radoś
cią dowiaduję się, że o to właśnie zatroszczyliście się w pierwszej kolejności. Nie
zwłocznie otworzyliście seminaria i zorganizowaliście kursy dokształcające dla kapła
nów, którzy nie mogli otrzymać należytej formacji w podziemiu. Kontynuujcie te 
wysiłki; korzystajcie z pomocy dobrych nauczycieli wiary, którzy powinni być świad
kami autentycznej wierności Ewangelii, znawcami nauk teologicznych i tradycji 
wschodnich, ludźmi obdarzonymi głębokim duchem ekumenicznym, i którzy umieją 
też przekazywać kapłanom i seminarzystom bogactwo nauczania Kościoła, zwracając 
szczególną uwagę na Sobór Watykański II i na nauczanie posoborowe.

Coraz większą duszpasterską troską otaczajcie świat ludzi młodych, którzy noszą 
w sercach tak wiele nadziei i są przyszłością Kościoła oraz waszej ukraińskiej 
ojczyzny. Popierajcie programy formacji katechetów i katechetek, które już są reali
zowane. To właśnie oni, wraz z kapłanami i zakonnicami, pod przewodnictwem 
biskupów, są twórcami nowej ewangelizacji, zwłaszcza wśród młodzieży, która jest 
coraz bardziej zagrożona przez ekspansję ruchów religijnych, obcych chrześcijańskiej 
tradycji waszych ziem.

Rozwijajcie działania na rzecz rodziny i życia, wykorzystując wszelkie środki, aby 
wychowywać sumienia oraz by przywrócić chrześcijańskiemu małżeństwu właściwą 
mu godność i trwałość i w miarę możliwości wykorzenić plagę aborcji.

1131 6 . Przyszły rok -  rok 1996 -  będzie poświęcony wspomnieniu Unii Brzeskiej.
Będzie to szczególny rok jubileuszowy. Uroczystości, które zaplanowaliście i przygo
towaliście w tych dniach, będą wyrażały powszechną wdzięczność wszechmogącemu 
Bogu za klimat odzyskanej wolności religijnej, w jakim możemy obchodzić ten 
jubileusz. Niech staną się także błaganiem, skierowanym do Ducha Świętego, o dar 
bratniej miłości i przebaczenia krzywd zaznanych w przeszłości; niech staną się 
wezwaniem do odwagi i nadziei, które pozwolą wam iść dalej szlakiem ekumenizmu.

Jestem z wami i z braterską miłością troszczę się o was, powierzając wszelkie 
dążenia do dobra i rozwoju wszystkich eparchii Kościoła na Ukrainie i emigracji 
wstawiennictwu Najświętszej Bogarodzicy, która zawsze uczestniczy w Bożym dziele
i w życiu Ludu Bożego.

Z takimi uczuciami głębokiej wspólnoty, drodzy i dostojni bracia, z serca 
udzielam wam wszystkim, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, seminarzystom, 
wiernym umiłowanego Kościoła na Ukrainie i całemu waszemu narodowi szczególne
go apostolskiego błogosławieństwa.
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Aby wspólnie realizować zadanie ewangelizacji. 
Przemówienie Papieża Jana Pawła II podczas wizyty Katolikosa 

Najwyższego Patriarchy wszystkich Ormian Karekina I Sarkissiana 
-  13 grudnia 1996 r.

Przekład: OR 1997, nr 2, s. 40-41.

Czcigodny i umiłowany Bracie w Chrystusie!
1. „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”, 

(Mt 18, 20). Wierzymy głęboko, że sam Chrystus jest obecny wśród nas, i w imię 
Chrystusa witamy Was wszystkich -  Ciebie oraz osoby Ci towarzyszące. To kolejne 
spotkanie sprawia nam wielką radość, budzi naszą wdzięczność i ufność. Dziękujemy 
przede wszystkim „Ojcu świateł” (por. Jk 1, 17), który powołał nas do komunii 
w swoim Synu; to od Niego pochodzi wszelki dar doskonały. Witajcie wszyscy 
w tym domu i w naszym Kościele, jesteście bowiem naszymi umiłowanymi braćmi. 
Bądźcie pewni, że wasza wizyta jest naprawdę błogosławieństwem dla Następcy 
Piotra, dla Kościoła w Rzymie i dla całego Kościoła katolickiego.

Obecność Chrystusa nadaje naszemu spotkaniu prawdziwy sens i wzbogaca je. 
Głęboka komunia, jakiej doświadczamy w tej chwili, ma źródło w naszej wspólnej 
wierze w jednego Pana -  wierze przypieczętowanej przez dar chrztu.

2. Na mocy sukcesji apostolskiej, która pozwala nam uznać wzajemnie ważność 
naszego kapłaństwa służebnego i biskupstwa, nasze Kościoły sprawują te same sakra
menty, zwłaszcza chrzest i Eucharystię. Mogą zatem wspólnie wielbić Boga -  Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, oraz być znakiem i sakramentem zamysłu miłości Boga, 
który przychodzi, aby zgromadzić w jedno wszystkie swoje rozproszone dzieci (por. 
J 11, 52). W konsekwencji nasze Kościoły pełnią tę samą misję także wobec dzisiej
szego świata. Pragniemy zatem pełnić ją  razem, każdy zgodnie ze swym zadaniem, 
troszcząc się o tę część owczarni, którą Chrystus powierzył każdemu pasterzowi, 
i wiedząc, że naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem. W tym właśnie duchu brater
skiej wzajemności także katolicki Kościół ormiański, mający te same korzenie ducho
we i tę samą kulturę co wasz Kościół, spełnia swoją rolę w misji i przyczynia się 
do dalszego zacieśniania więzi między nami.

3. Apostolski Kościół Ormiański jest dziedzicem niezwykle bogatych tradycji, 
których korzenie sięgają początków naszej wiary. Naród ormiański jako jeden 
z pierwszych przyjął Dobrą Nowinę i nadał jej szczególne oblicze, odpowiadające 
jego tożsamości, językowi i historii; stał się w ten sposób żywą wspólnotą chrześci
jańską, naprawdę zakorzenioną w lokalnej rzeczywistości społecznej, solidarnie 
uczestniczącą w radościach i cierpieniach całego narodu. Żyjąc w regionie bardzo 
niespokojnym, gdzie stykają się różne kultury i religie oraz różne rzeczywistości 
polityczne, Kościół ormiański zaznał prześladowań. W ciągu całej historii dawał 
świadectwo niewzruszonej wierności Chrystusowi i przypieczętował je krwią niezli-
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czonych męczenników. Kościół nie zapomina o tym wyjątkowym doświadczeniu, 
które radykalnie upodabnia ucznia do Nauczyciela i rozsiewa w całym świecie Dobrą 
Nowinę zbawienia, otrzymaną darmo dzięki krzyżowi Chrystusa. Krew męczenników 
jest bowiem posiewem chrześcijan. Także dzisiaj Kościół jest Kościołem męczenni
ków i na wszystkich kontynentach składa daninę krwi. Jednakże wiara i nadzieja 
pozwalają nam dostrzec, że świadectwo o Chrystusie umacnia i oczyszcza Kościół 
Boży.

1135 4 . Przed Kościołem ormiańskim wyłania się dziś nowe, ogromne zadanie. Kościół
katolicki pragnie stanąć u jego boku, aby go wspierać i pomóc mu sprostać wyzwa
niom obecnej epoki, respektując w pełni jego odrębność i szczególną tożsamość. 
W ostatnim czasie, po tragedii straszliwego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Arme
nię w 1988 r., mieliśmy możność okazać braterską miłość, przyczyniając się choćby 
w niewielkim stopniu do ulżenia ludzkim cierpieniom i wspierając modlitwą wasz 
naród, po raz kolejny tak boleśnie zraniony. Potrzeby chrześcijan w waszym kraju 
są bardzo liczne. Powinniśmy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób ściślejsza 
współpraca między nami może dopomóc w odbudowie Kościoła i zapewnić oparcie 
narodowi ormiańskiemu, który musi teraz uczyć się godnego korzystania z odzyska
nej wolności. Taka współpraca wzbogaci wszystkich, zaś konkretne gesty braterskiej 
miłości pozwolą znacznie zacieśnić dialog, prowadzący do przezwyciężenia prze
szkód, które stoją jeszcze na drodze do pełnej komunii między nami.

1136 5. Jak stwierdziłem z naciskiem w ostatniej encyklice Ut unum sint, poświęconej
poszukiwaniu jedności między chrześcijanami, działalność ekumeniczna jest jedno
cześnie „dialogiem nawrócenia” (n. 35) oraz „wymianą darów” (n. 28). Na drodze 
dialogu musimy niestrudzenie dążyć do tego, aby odważnie dawać świadectwo praw
dzie, w służbie Odkupicielowi świata i Panu historii. Święci i męczennicy naszych 
obydwu Kościołów wzywają nas do coraz głębszej wierności i komunii, płynącej 
z miłości do Ciała Chrystusa.

1137 6 . Ty, czcigodny Bracie, jesteś jednym z pionierów ekumenizmu. Uczestnicząc
jako obserwator z ramienia swojego Kościoła w trzech sesjach Soboru Watykańskie
go II mogłeś być świadkiem wysiłków, jakie wówczas podjęto aby powrócić do 
źródeł i odnowić Kościół katolicki, mogłeś się też przekonać o jego zdecydowanym 
zaangażowaniu w sprawę ekumenizmu, który był jednym z owoców Soboru. Ponadto 
sam rozwinąłeś bardzo intensywną działalność ekumeniczną, zarówno na szczeblu 
światowym w ramach Światowej Rady Kościołów, jak i na szczeblu regionalnym 
w łonie Rady Kościołów Bliskiego Wschodu. Mieliśmy już zresztą okazję rozmawiać
o tej wspólnej służbie jedności chrześcijan podczas twej poprzedniej wizyty w Koś
ciele Rzymu w 1983 r., krótko po objęciu przez Ciebie stanowiska katolikosa Domu 
Cylicji.

Osobiście mam nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać i pogłębiać, abyś
my mogli wierniej wypełniać naszą misję w dzisiejszym świecie. Z myślą o tym 
wyrażamy pragnienie, aby spotkania, takie jak obecne, odbywały się także w przy
szłości oraz by było ich coraz więcej, dzięki czemu staną się one stopniowo narzę
dziem koordynacji wspólnej pracy; w ten sposób będziemy mogli wspólnie realizo
wać zadanie ewangelizacji, jakie czeka nas u progu trzeciego tysiąclecia.
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7. Czcigodny i drogi Bracie w Chrystusie prośmy razem Boga, aby Twoja piel
grzymka do grobów apostołów Piotra i Pawła, do stolicy Następcy Piotra, ożywiła 
więzi między Kościołem katolickim a Kościołem ormiańskim, utwierdzając je w wie
rze, którą wyznawały aż po męczeństwo. Mamy też nadzieję, że liczne spotkania, 
jakie odbyłeś w Rzymie z różnymi osobami i instytucjami, pozwoliły ci odkryć 
i poprzeć wiele nowych form współpracy w dziedzinie formacji teologicznej i pasto
ralnej, a także w sferze wspólnego świadectwa i służby dla dobra naszych współczes
nych. Niech nasze pojednanie i zjednoczenie stanie się też drogą do pokoju i brater
skiego porozumienia między narodami świata, w którym nadal zbyt wiele jest nie
sprawiedliwości, pogardy dla ubogich fanatycznych nacjonalizmów i dyskryminacji!

8 . Na zakończenie naszego spotkania niech mi będzie wolno raz jeszcze wyrazić 
głęboką radość z twojej wizyty wśród nas. Niech łaska tego spotkania i jego serdecz
na atmosfera staną się „lampą, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, 
a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach” (por. 2 P | |  19)! „Temu zaś, który 
mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumie
my, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku 
wieków! Amen” (Ef 3, 20-21).

Kościół musi być zjednoczony.
Przemówienie Papieża do delegacji ormiańskiego Katolikatu Cylicji

-  25 stycznia 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 3, s. 13-14.

Drogi Bracie!
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Wasza Świątobliwość składa 

wizytę Biskupowi Rzymu w miejscu męczeństwa świętych apostołów Piotra i Pawła. 
Przeżywamy to spotkanie w duchu dziękczynienia i z radosną nadzieją. Odwiedziny 
ormiańskiego pasterza Wielkiego Domu Cylicji przywodzą na myśl postać Pawła 
z Tarsu, który stał się w najpełniejszym tego słowa znaczeniu apostołem komunii 
między Kościołami, św. Nersesa IV Łaskawego, pierwszego katolikosa Cylicji, który 
podjął systematyczny dialog ekumeniczny, oraz św. Nersesa z Lambron, który kilka 
lat później był biskupem Tarsu i zyskał sobie miano „drugiego Pawła z Tarsu” ze 
względu na niezwykłą gorliwość, z jaką dążył do jedności. Z kolei po Soborze Waty
kańskim II, po którym Kościół katolicki wszedł zdecydowanie na drogę ekumenizmu, 
dwaj katolikosi -  świętej pamięci Choren I i Wazgen I, starali się odnowić braterskie 
więzi z moim poprzednikiem papieżem Pawłem VI. Na koniec także i mnie dane 
było gościć tutaj w 1983 r. Twojego poprzednika na stolicy w Antelias, Jego Świą-
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tobliwość Karekina II, który w grudniu ubiegłego roku, już jako Katolikos Eczmia- 
dzynu, złożył ponownie wizytę Następcy Piotra, umacniając w ten sposób nasze 
braterskie więzi.

1140 Wizyta Waszej Świątobliwości jest zatem wyrazem naszej wspólnej woli dalszego
dążenia do pełnej jedności między apostolskim Kościołem ormiańskim a Kościołem 
katolickim. Wiem, z jak wielką konsekwencją zabiegałeś o utworzenie Rady Kościo
łów Bliskiego Wschodu, a później troszczyłeś się o jej rozwój przez cały okres 
siedemnastu lat, kiedy byłeś zwierzchnikiem swojego Kościoła w Libanie. Twoje 
doświadczenie w służbie jedności chrześcijan wzbogaciło się jeszcze bardziej, od 
kiedy zostałeś wybrany przewodniczącym głównego komitetu Światowej Rady Koś
ciołów. Dzisiaj zaś przybywasz tu jako Katolikos Wielkiego Domu Cylicji.

Nasze spotkanie nie jest tylko spotkaniem dwóch braci, którzy cieszą się z tej 
sposobności do wzajemnego poznania i wspólnej modlitwy. Oznacza ono także, że 
mamy obowiązek iść dalej razem, aby w sposób bardziej widzialny ukazywać ducho
wą rzeczywistość komunii, jaka powinna jednoczyć chrześcijan. Na życzenia, jakie 
przekazałem Ci z okazji twojej intronizacji, odpowiedziałeś: „Katolikat Cylicji będzie 
pogłębiał i rozszerzał swoją działalność ekumeniczną. Mogę Cię zapewnić, że istnie
jące już od dawna relacje między Katolikatem Cylicji a Kościołem katolickim będą 
się rozwijały w duchu pogłębionego ekumenizmu i z myślą o jedności chrześcijan”.

Zanim omówię konkretne dziedziny naszej współpracy, muszę wspomnieć o fak
cie, o którym nie potrafię myśleć bez wzruszenia: ojczyzna narodu ormiańskiego jest 
nareszcie wolna i niepodległa! -  za co wspólnie z Tobą, drogi Bracie, dziękuję 
Bogu. Z braterską życzliwością informowałeś mnie o przebiegu wydarzeń, zaś w od
powiedzi przesłanej mi po intronizacji określiłeś swój najważniejszy cel: „Zostanie 
nawiązana ściślejsza współpraca między Katolikatem Eczmiadzynu w Armenii a Ka
tolikatem Cylicji w Antelias. Zamierzam konsekwentnie do tego dążyć. Podobne 
postanowienie powziął Jego Świątobliwość Karekin I, Katolikos wszystkich Ormian”. 
W tym właśnie kontekście i z poszanowaniem odrębności dwóch jurysdykcji staramy 
się teraz pogłębiać nasze wzajemne relacje.

1141 Pierwszą więzią naszej komunii jest wiara otrzymana od apostołów. Cieszę się,
że udało się nam w tej dziedzinie dojść do jednoznacznego określenia wspólnej 
wiary w jedyne Słowo Wcielone, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Już 
wcześniej podobne wspólne deklaracje Kościoła katolickiego oraz Kościołów koptyj- 
skiego, etiopskiego i syryjskiego stały się widzialnym znakiem jedności tych Kościo
łów w wierze w Chrystusa Pana, niezależnie od wielowiekowych nieporozumień. 
Możemy dziś dziękować Bogu za to, że apostolski Kościół ormiański, odzyskawszy 
jedność i wolność, mógł dołączyć swój głos do tego pochwalnego hymnu wiary.

W tej perspektywie dwa ważne wydarzenia najbliższych lat staną się dla nas 
okazją do braterskiej współpracy, zarówno w fazie przygotowań, jak i samych obcho
dów: wielki jubileusz tajemnicy wcielenia, a w rok później 1700-lecie chrztu narodu 
ormiańskiego. Ta druga rocznica pozwoli wszystkim Kościołom odkryć duchowe 
bogactwa Kościoła ormiańskiego i czerpać z nich inspirację.

1142 Wielki Jubileusz Roku 2000, który będzie obchodzony bardzo uroczyście, wymaga
nawrócenia serca każdego chrześcijanina dla dobra jego wspólnoty oraz dla dobra
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relacji między Kościołami. Musimy tak postępować, aby tajemnica wcielenia, źródło 
zbawienia, kształtowała w nas wszystkich postawę braterstwa i solidarności. Kościół 
musi być zjednoczony, aby wypełnić misję Zbawiciela, który przyszedł słowem 
i czynami „głosić Dobrą Nowinę ubogim”. Cierpienie nauczyło Kościół ormiański, 
czym jest prawdziwa solidarność. Ta dziedzina jest ogromnym polem do współpracy 
między naszymi Kościołami. Do tej posługi Pan winnicy najmuje robotników o każ
dej godzinie: pasterze i teolodzy, mężczyźni i kobiety wszystkich stanów -  wszyscy 
mogą w niej pracować.

Na płaszczyźnie współpracy duszpasterskiej dostrzegamy wiele pomyślnych zna
ków, które pozwalają nam z entuzjazmem kontynuować naszą wspólną pracę. 
W obradach Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Libanowi 
uczestniczył jako „bratni delegat” przedstawiciel Katolikatu, abp Ardavatz Tertćrian, 
z którym mogłem potem rozmawiać o jej perspektywach. Wasza Świątobliwość 
osobiście uczestniczył niedawno w spotkaniu Patriarchów katolickich Kościołów 
Wschodu z Patriarchą syryjsko-prawosławnym i Patriarchą grecko-prawosławnym 
Antiochii; miało ono doprowadzić do podjęcia decyzji dotyczących wspólnych pro
blemów duszpasterskich, w atmosferze wzajemnego zaufania i z wolą wspólnego 
działania. Dobrze się dzieje, że takie spotkania odbywają się regularnie. Mam też 
nadzieję, że zostaną umocnione braterskie relacje między Katolikatem Cylicji i kato
lickim patriarchatem ormiańskim. Wszystkie te działania przyniosą owoce służące 
sprawie jedności.

Jest jeszcze jedna dziedzina, szczególnie bliska Tobie, drogi Bracie, i mnie: mam 
na myśli kulturę. Od dziesięcioleci Katolikat Cylicji jest ośrodkiem twórczości pro
mieniującym kulturą ormiańską dzięki działalności seminarium teologicznego i róż
nych instytutów, dzięki licznym publikacjom oraz pracy wielu specjalistów duchow
nych i świeckich. Jak ci wiadomo, istnieje też katolicki komitet współpracy kultural
nej, który ma się przyczyniać do formacji specjalistów, umożliwiając jeszcze bardziej 
owocne współdziałanie. Na koniec niech mi będzie wolno wyrazić życzenie, aby 
dzieła bogatej tradycji ormiańskiej zostały przełożone na inne języki i udostępnione 
innym chrześcijanom, taka bowiem wymiana darów duchowych umacnia wiarę 
wszystkich i jest nieodzownym warunkiem komunii między Kościołami. Wiem, że 
zostały już przetłumaczone teksty mariologiczne, i pragnąłbym bardzo, aby tą ważną 
pracą objęto także inne dziedziny piśmiennictwa duchowego powstałego w kręgu 
kultury ormiańskiej.

W komunii z Bogurodzicą Dziewicą Maryją proszę razem z Tobą naszego 
wszechmocnego Boga i Zbawiciela o łaski, aby nasze spotkanie przyniosło Mu chwa
łę i przybliżyło nadejście Jego królestwa.
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Chrystus pragnie jedności swoich uczniów. 
Spotkanie z przedstawicielami Serbskiego Kościoła Prawosławnego 

13 kwietnia 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 6, s. 10-11.

Ekscelencjo, Metropolito Dabar-Bośni, drodzy Bracia w Chrystusie!
1145 l. z  całego serca dziękuję Bożej Opatrzności, która pozwoliła mi spotkać się

z Wami podczas tej wizyty w Sarajewie. Pozdrawiam „pocałunkiem świętym” (Rz 
16, 16) pokoju i miłości Pana Jezusa wszystkich prawosławnych Serbów Bośni 
i Hercegowiny, których darzę głębokim szacunkiem.

Serdeczne pozdrowienie kieruję przede wszystkim do jego ekscelencji metropolity 
Nikołaja i obejmuję nim wszystkich tych, którzy pomagają mu w posłudze rządzenia, 
uświęcania i prowadzenia wiernych Serbskiego Kościoła Prawosławnego.

Zwracam się z szacunkiem i braterskim pozdrowieniem do Jego Świątobliwości 
Patriarchy Pavle oraz do pasterzy waszych wspólnot, którzy przewodzą duchowo tej 
części Ludu Bożego w Bośni i Hercegowinie, głosząc Ewangelię i sprawując święte 
tajemnice.

1146 2. Łaska Boża łączy nas w wierze w Boga Trójjedynego, objawionego nam
w Chrystusie, i jednoczy nas w czci i miłości do Pisma Świętego, które stanowi 
wspólny korzeń nauki głoszonej przez Ojców i przez pierwsze Sobory Ekumeniczne. 
Jesteśmy powołani do głoszenia tej nauki wzorem apostołów, którym została powie
rzona posługa jednania (por. 2 Kor 5, 18).

W obliczu obecnych trudności zadanie to każe nam połączyć siły, aby nieść 
naszym współczesnym, często zafascynowanym pochlebstwami tego świata, jedyne 
Słowo, które naprawdę uzdrawia, i łaskę, która napełnia nadzieją. Po latach tragicz
nej bratobójczej wojny, u progu nowego tysiąclecia chrześcijaństwa odczuwamy 
wszyscy pilną potrzebę prawdziwego pojednania między katolikami a prawosławny
mi, które pozwoli nam podjąć z odnowionym sercem i duchem drogę coraz doskonal
szego naśladowania Chrystusa, najwyższego Kapłana i jedynego Pasterza owczarni. 
Przebaczamy i prosimy o przebaczenie: od tego trzeba zacząć, aby na nowo wzbu
dzić zaufanie i ukształtować nowe stosunki między wszystkimi, którzy uznają w Sy
nu Bożym Zbawiciela ludzkości.

1147 3 . Dziedzictwo, które nas jednoczy, ten żywy dar Ducha Świętego, jest znacznie
większe od tego, co jeszcze nas dzieli i nie pozwala nam głosić w pełnej zgodzie 
naszej wiary. Jedność wszystkich chrześcijan jest darem Bożym, dlatego nieustannie 
błagamy o nią w modlitwie.

Zmartwychwstały Chrystus żyje wśród nas, idzie u boku swojego Kościoła, nie
ustannie powołuje uczniów, obficie udziela swego uzdrawiającego przebaczenia 
i ożywiającej łaski. Razem więc jesteśmy zobowiązani przez wolę Nauczyciela do 
głoszenia Ewangelii każdemu człowiekowi. Odkrywamy w sobie wspólne pragnienie,
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aby wiara wzrastała oraz by z wiary narodził się pokój między wszystkimi narodami 
Bośni i Hercegowiny.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że świat nie może nam dać pokoju. Właśnie dlatego 
zwracamy się do Chrystusa i raz jeszcze wsłuchujemy się w Jego głos: „Pokój zosta
wiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie 
trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14, 27).

4. Obowiązek budowania pokoju umacnia więzi braterstwa, jakie łączą nas we 
wspólnym dawaniu świadectwa o Panu dziejów. Taki jest też cel modlitwy, jaką 
razem zanosimy dziś do Niego, jednocząc się duchowo z wszystkimi naszymi wspól
notami.

Wszyscy jesteśmy synami świadectwa miłości -  miłości Boga, który „tak [...] 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Każdy człowiek jest powołany, aby 
cieszyć się i dzielić wspaniałymi darami, jakie Bóg -  poprzez dzieło zbawienia -  
rozlał w naszych sercach i w dziejach ludzkości. Tęsknota za prawdziwym pokojem 
i zdecydowana wola budowania go, połączone z żywym pragnieniem doskonałej 
jedności, niech i dzisiaj kierują naszymi krokami.

Dzieląc się tymi myślami, pragnę przekazać całej Wspólnocie prawosławnej Bośni 
i Hercegowiny życzenie Apostoła: „Sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem 
zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!” (2 Tes 3, 16).

Cała ludzkość potrzebuje pojednania. 
Spotkanie ekumeniczne w Polsce -  22 czerwca 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 8-9, s. 50.

1. „Pojednanie -  dar Boży i źródło nowego życia” -  tak brzmi bogaty w głęboką 
treść temat Ekumenicznego Zgromadzenia Chrześcijan Europy, które odbędzie się 
w najbliższych dniach w pięknym, historycznym mieście Graz w Austrii. Refleksja 
na temat pojednania i modlitwa o pojednanie są niezwykle potrzebne w świecie, 
w którym nadal istnieje tak wiele form podziału. Jako uczniowie Chrystusa odczuwa
my to jako naszą szczególną powinność, także w perspektywie Jubileuszu Roku 
2000, kiedy to będziemy uroczyście wspominać przyjście Słowa Bożego pomiędzy 
ludzi. W „Symbolu” nicejsko-konstantynopolitańskim wszyscy chrześcijanie wyznają: 
„Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. [...] przyjął ciało z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem”.

Pojednanie jest darmowym darem Bożym. Jest łaską, jak tłumaczy apostoł Paweł 
pierwszym chrześcijanom naszego miasta, Rzymu, a poprzez nich całemu światu:
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„będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna” (Rz
5, 10). Zostaliśmy pojednani, bo Bóg nam przebaczył. Przebaczył nam, ponieważ nas 
umiłował. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” 
(J 3, 16).

1150 2. Pojednanie z Bogiem głęboko odnawia człowieka. Zanurzony przez chrzest
w śmierci Chrystusa, człowiek wraz z Nim zmartwychwstaje do nowego życia i zo
staje powołany, aby w pełni urzeczywistnić w sobie obraz i podobieństwo Boże. 
Także relacje w łonie wspólnoty zostają przemienione: trzeba, aby pojednanie mogło 
ogarnąć wszystkich braci i siostry.

Wydarzenie tak doniosłe jak zbawienie nie może pozostać wewnątrz człowieka 
ani nawet wewnątrz wąskiej grupy osób. Pojednanie musi objąć wszystkich: jednost
ki, rodziny, narody. Potrzebują go wszystkie ludy Europy, od Atlantyku po Ural, na 
Wschodzie i na Zachodzie. Potrzebuje go cała ludzkość.

W tym kontekście szczególnie naglące staje się wezwanie do pojednania chrześci
jan. Dzięki łasce Bożej ruch ekumeniczny przyniósł już dobroczynne owoce: stworzył 
nową sytuację wśród uczniów Chrystusa. Nadal jednak istnieją nie rozwiązane pro
blemy, często też pojawiają się nieoczekiwane komplikacje, rodzą się nowe obawy, 
ukryte lęki trwają w podświadomości ludzi. Europejskie Zgromadzenie w Grazu, 
którego program przewiduje spotkania, wymianę doświadczeń i wspólną modlitwę, 
ma umocnić dialog miłości, bo tylko tą drogą można naprawdę rozwijać także dialog 
teologiczny, który ma przed sobą jeszcze bardzo trudną drogę.

1151 3. Zachęcam tu obecnych i wszystkich, którzy mnie słyszą, by zjednoczyli się
w modlitwie z delegatami na Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, zwołane 
w Grazu przez Radę Konferencji Episkopatów Europy i Konferencję Kościołów 
Europy. Ze swej strony zapewniam o nieustannej pamięci w modlitwie o pomyślny 
przebieg tego ważnego spotkania.

Niech Pan doprowadzi nas do pełnej komunii, jak uczynił z pielgrzymami zdąża
jącymi do Emaus. Matka Boża, która modliła się z apostołami w wieczerniku czeka
jąc na dar Ducha Świętego, niech nas wspomaga w drodze. Byłoby to źródłem wiel
kiej radości, gdybyśmy my, chrześcijanie, mogli u progu trzeciego tysiąclecia przeżyć 
nową Pięćdziesiątnicę i bardziej jednomyślni i zjednoczeni wyznawać, że Chrystus 
jest jedynym Zbawicielem świata.
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Wypełnić wolę Chrystusa. 
Przemówienie Papieża Jana Pawła II podczas wizyty 

prymasa Wspólnoty anglikańskiej abpa George9a Leonarda Careya 
5 grudnia 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 2, s. 33-34.

Wasza Wielebność, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
11 Witam was w miłości, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach (por. 

Rz 5, 5).
Trzydzieści lat temu, po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, abp Michael 

Ramsey złożył oficjalną wizytę papieżowi Pawłowi VI. Ta pierwsza wizyta arcybis
kupa Canterbury w Stolicy Apostolskiej od czasów tragicznego rozłamu, jaki dokonał 
się w XVI w., miała wielkie znaczenie dla relacji między Wspólnotą anglikańską 
a Kościołem katolickim. Była znakiem dla anglikanów i katolików, że w duchu 
chrześcijańskiej miłości powinni zapomnieć o konflikcie i dążyć do przywrócenia 
jedności. Nasi poprzednicy nie lekceważyli trudności, jakie się z tym wiążą, ale 
rozumieli też pilność tego zadania. Wyrazili zamiar podjęcia poważnego dialogu 
teologicznego, który toczy się do dzisiaj, zwłaszcza na forum Międzynarodowej 
Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC).

2. W latach, które upłynęły od wizyty abpa Ramsey a, dialog zaczął przynosić 
pewne owoce, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Przede wszystkim odkryliśmy na 
nowo, jaki jest zakres realnej, choć niedoskonałej komunii między anglikanami a ka
tolikami. W wielu częściach świata zapanował nowy duch współpracy między nami; 
gorliwiej modlimy się wspólnie o dar jedności; zaczęliśmy współpracować i razem 
dawać świadectwo, kiedy tylko jest to możliwe, opierając się na naszym wielkim 
wspólnym dziedzictwie. Raport końcowy, zamykający pierwszy etap tego międzyna
rodowego dialogu, wskazał na dziedziny, w których nasze poglądy są zbieżne lub 
nawet zgodne, co wydawało się niemożliwe przed rozpoczęciem prac ARCIC. Droga 
przed nami nie jest może całkiem jasna, ale spotykamy się tutaj, aby potwierdzić, 
że nadal zamierzamy nią iść.

Obecne prace Komisji na temat Urzędu Nauczycielskiego w Kościele mogą oka
zać się bardzo przydatne w związku z nowymi kwestiami spornymi, jakie pojawiły 
się w ostatnich latach. Wydaje się niestety, że te trudności stały się poważną prze
szkodą na drodze do pojednania, któremu miał służyć dialog. Jako Następca Piotra 
jestem w szczególny sposób odpowiedzialny za wiarę i jedność Kościoła i dlatego 
wzywam mych braci i siostry ze Wspólnoty anglikańskiej, aby zastanowili się nad 
motywami i zasadnością stanowisk, jakie zajmowałem sprawując mój Urząd Nauczy
cielski. Nasze obopólne pragnienie wypełnienia woli Chrystusa z pewnością doprowa
dzi nas do zgodnego rozumienia Jego zamysłu co do każdego istotnego aspektu 
konstytucji Kościoła.
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1154 3 . Bliskość nowego tysiąclecia chrześcijaństwa i przygotowania do głębszego
przeżycia tajemnicy wcielenia naszego Zbawiciela tworzą wyjątkowy kontekst dla 
naszego dialogu ekumenicznego. Dialog ten bowiem zwraca się przede wszystkim 
„ku Temu, który jako Odkupiciel świata i Pan dziejów jest naszym pojednaniem”: 
w tym dialogu „Chrystus jako Źródło jedności Kościoła może skutecznie działać 
mocą swego Ducha Parakleta” (Ut unum sint, 35).

Mój Bracie w Chrystusie, drodzy przyjaciele, niech to stanie się przedmiotem 
naszej modlitwy, gdy ponownie spotkamy się dziś wieczorem w kościele św. Grzego
rza na wzgórzu Celio.

Ku pełnej jedności w prawdzie.
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego 

Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan -  19 lutego 1998 r.

Przekład: OR 1998, nr 5-6, s. 43-44.

Księże Kardynale, drodzy Bracia w biskupstwie i w kapłaństwie!
1155 1. Wielokrotnie wyrażałem nadzieję, że chrześcijanie będą mogli stanąć na progu

trzeciego tysiąclecia jeśli nie zjednoczeni, to przynajmniej bliżsi rozwiązania proble
mów, jakie ich dzielą (por. Tertio millennio advenientey 34). Taką perspektywę przy
jęło też zgromadzenie ogólne Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, dokonując 
podsumowania swojej działalności w okresie ostatnich dwóch lat.

W encyklice Ut unum sint podkreśliłem znaczenie jednego z owoców ruchu eku
menicznego, a mianowicie odkrytego na nowo braterstwa chrześcijan. Ja sam do
świadczam go nieustannie podczas moich podróży apostolskich po świecie. Chrześci
janie, niezależnie od różnic między nimi i od zasadności tego, co ich dzieli, uświado
mili sobie na nowo, że są braćmi. Czy nie sądzicie, że oznacza to powrót do jednej 
z fundamentalnych postaw chrześcijańskich? I że w ten sposób jest realizowane 
w praktyce istotne przykazanie Jezusa, które On sam zechciał określić jako „swoje” 
(por. J 15, 12)?

✓

Świadomość, że jesteśmy braćmi, nakazuje nam oceniać siebie nawzajem jak 
braci, także w naszych sporach; pobudza nas, byśmy traktowali jedni drugich jak 
braci w różnych okolicznościach, w których krzyżują się drogi naszego życia osobis
tego i wspólnotowego. W tej dziedzinie potrzebny jest nieustanny postęp. Nie może
my się zadowalać osiągnięciami częściowymi, które są może niezbędne, ale mimo 
wszystko nie wystarczają jako cel podjętej przez nas pracy duchowej i eklezjalnej. 
Cel, ku któremu Pan Jezus nas wzywa i prowadzi, to pełna jedność z tymi, którzy 
przyjęli ten sam chrzest i stali się częścią jedynego Ciała Mistycznego.
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2. W tym klimacie odnalezionego braterstwa zyskuje pełny sens wasza refleksja 
na temat obecnych relacji między chrześcijańskimi Kościołami i Wspólnotami. Pełny 
sens zyskują też prowadzone dialogi teologiczne. Wzięły one początek z dialogu 
miłości, który winien nadal im towarzyszyć i je umacniać. Zacieśnienie dialogu 
miłości jest niezbędnym warunkiem przezwyciężenia problemów, jakie wystąpiły 
w przeszłości, jakie istnieją dzisiaj i z jakimi się jeszcze spotkamy. Także w tej 
dziedzinie, w tym procesie intelektualnym, należy posuwać się naprzód stopniowo. 
Osiągnięte już postępy są dla nas źródłem radości i pozwalają nam wierzyć w auten
tyczność odzyskanego braterstwa. Ale są to tylko etapy pośrednie, nie możemy zatem 
na nich poprzestać. Musimy postawić dalsze kroki na tej drodze. Musimy sobie 
nawzajem pomagać. Potrzeba odwagi, aby kontynuować poszukiwanie prawdy, do
chowując wierności Temu, który jest Prawdą. Celem jest pełna komunia, jakiej On 
pragnie wśród nas. Dwa tysiące lat temu On nakazał nam, byśmy jednomyślnie 
świadczyli o Jego przyjściu. W obecnym czasie, gdy chcemy nakłonić świat, aby 
w pełni uznał, że Chrystus jest „światłością prawdziwą, która oświeca każdego czło
wieka” (por. J 1,9), musimy działać z nową energią, aby do końca wypełnić zamysł 
jedności naszego jedynego Nauczyciela i Pana.

Postępy w dialogu miłości i na drodze nawrócenia, a także w dialogach doktrynal
nych, napełniają nasze serca wdzięcznością i nadzieją. Wdzięcznością za wszystko, 
co otrzymaliśmy i co otrzymujemy. Nadzieją pokładaną w Tym, który sam jeden 
dopełnia tego, co tylko On mógł i nadal może w nas dokonać.

3. Podczas obrad waszego zgromadzenia plenarnego dokonaliście podsumowania 
działalności za okres minionych dwóch lat. Pozwoliło wam to dostrzec, gdzie po
trzebne są korekty i w jakiej dziedzinie trzeba podwoić wysiłki. Zwróciliście się 
także ku przyszłości. W tej perspektywie szczególnego znaczenia nabiera ekumenicz
na formacja tych, którzy w najbliższych latach podejmą posługę duszpasterską.

Znajomość nauczania Soboru Watykańskiego II o Kościele i o ekumenizmie to 
warunek, dzięki któremu możliwe jest upowszechnienie w zdrowy sposób rezultatów 
uzyskiwanych na kolejnych etapach różnych dialogów. Jak podkreśliłem w encyklice 
Ut unum sint, „nie mogą one pozostać jedynie deklaracjami Komisji dwustronnych, 
ale muszą się stać dziedzictwem wszystkich” (n. 80). Odpowiedzialni za duszpaster
stwo powinni odznaczać się całościową wizją działalności ekumenicznej, jej zasad 
i wymogów. Ta wizja stanie się dla nich narzędziem i tłem, które pozwoli im umieś
cić w odpowiednim kontekście oraz zrozumieć, przyjąć i wnikliwie ocenić osiągnięte 
rezultaty. Dzięki temu będą mogli powiadomić o nich wiernych, aby także w nich 
wzbudzić wdzięczność i nadzieję. Będą też umieli wystrzegać się uproszczeń i nie
stosownego pośpiechu oraz pomogą wiernym dostosować się do rytmu, jaki Duch 
Święty nadaje procesowi, który sam wzbudza w Kościele. Będą ich zachęcać do 
głębszego ekumenicznego nawrócenia i do umacniania odkrytego na nowo braterstwa. 
Wezwą ich do usilniejszej modlitwy, aby jak najszybciej nadszedł czas pełnej ko
munii.

4. Dziękując wam za pracę wykonaną podczas plenarnego zgromadzenia oraz za 
waszą gorliwą służbę jedności, pragnę przypomnieć słowa św. Cypriana, które zamy
kają moją encyklikę o działalności ekumenicznej: „«Bóg nie przyjmuje ofiary od
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tego, kto trwa w niezgodzie, ale raczej każe mu odejść od ołtarza i pojednać się 
najpierw z bratem. Tylko w ten sposób nasze modlitwy będą natchnione pokojem 
i staną się miłe Bogu. Największa ofiara, jaką możemy złożyć Bogu, to pokój i bra
terska zgoda między nami, to lud zgromadzony przez jedność Ojca, Syna i Ducha 
Świętego» (De Dominica oratione, 23). Gdy świta już nowe tysiąclecie, czyż może
my nie prosić Pana, z nową energią i dojrzalszą świadomością, abyśmy dzięki Jego 
łasce stali się zdolni -  wszyscy -  do tej ofiary jedności?” (Ut unum sint, 102).

Z głębokim przejęciem ponawiam to wezwanie i proszę Boga o wsparcie wszyst
kich waszych działań wspomagających posługę jedności, którą pełni Biskup Rzymu, 
ufając w moc Bożego miłosierdzia.

Dzieląc się tymi myślami, wszystkim z serca udzielam mojego błogosławieństwa.

W poszukiwaniu jedności chrześcijan w Europie. 
Przemówienie do Wspólnego Komitetu Rady Konferencji 

Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy
20 lutego 1998 r.

Przekład: OR 1998, nr 5-6, s. 44-45.

Księże Kardynale, drodzy Bracia w Chrystusie!
1159 l. z  radością goszczę was z okazji spotkania w Rzymie Wspólnego Komitetu

Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy. Cieszę się 
z waszego braterskiego spotkania oraz z licznych form refleksji, modlitwy i ekume
nicznej wspólnoty, jakie są regularnie praktykowane w wielu krajach Europy. W per
spektywie Wielkiego Jubileuszu, w którym wezmą udział -  jak ufam -  wszyscy 
chrześcijanie, trwałe zaangażowanie wszystkich Kościołów w sprawę ekumenizmu 
dodaje nam otuchy w dążeniu do jedności chrześcijan.

2. Sobór Watykański II nadał nowy impuls ruchowi ekumenicznemu, podkreślając, 
że potrzebny jest dialog między braćmi, prowadzony pod przewodnictwem Ducha 
Świętego; chrześcijanie muszą też okazywać sobie wzajemną miłość i wolę nawróce
nia, aby przezwyciężyć własne słabości, które są źródłem podziałów, oraz by „bar
dziej nieskazitelne wieść życie w duchu Ewangelii” (por. Unitatis redintegratio, 7). 
„Zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie, 
które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej” (Ut unum 
sint, 2 ).

Aby usunąć przeszkody i zadawnione urazy, które mogą jeszcze występować, 
należy się coraz głębiej angażować w ekumenizm życia i modlitwy; pożyteczne jest 
też realizowanie wspólnych programów, choć należy przy tym respektować odrębność
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form działalności, prowadzonej przez różne wyznania chrześcijańskie. Dzięki nie
ustannie pogłębianemu życiu duchowemu poszczególni chrześcijanie i całe wspólnoty 
poddadzą się przewodnictwu Ducha Świętego, który doprowadzi ich do całej prawdy 
i uzdolni do odważnego działania. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek Chrystus przy
nagla nas do działania, a „koniec drugiego milenium wzywa nas wszystkich do ra
chunku sumienia, a także do stosownych poczynań ekumenicznych” (Tertio millennio 
adveniente, 34).

3. Dobrze się stało, że zagadnienia ekumeniczne weszły już na stałe do progra
mów studiów teologicznych w seminariach, w kościelnych ośrodkach nauczania 
i w formacji permanentnej. Dzięki temu ci, którzy otrzymują chrześcijańską formację 
w swoich Kościołach, będą bardziej wyczuleni na wszystko, co może sprzyjać jedno
ści chrześcijan, i dołożą starań, aby ją  osiągnąć. Pomogą też braciom lepiej poznać 
inne chrześcijańskie Kościoły, co jest nieodzownym warunkiem postępu na drodze 
braterstwa i jedności. Cieszę się także z tego, że rozwija się i nasila wymiana wykła
dowców i studentów między różnymi ośrodkami formacji oraz między chrześcijański
mi Wspólnotami wyznaniowymi.

4. Podczas waszych spotkań, a także zgromadzeń w Bazylei i następnie w Grazu 
daliście wyraz trosce o wzajemne zbliżenie między Wschodem i Zachodem Europy, 
która w ciągu stuleci zbyt długo była podzielona i rozdarta. Chrześcijańskie Wspól
noty różnych wyznań są dziś powołane, aby przezwyciężyć swoje obawy i włączyć 
się odważnie w dążenie do pełnej jedności, by ofiarować innym swoje duchowe 
bogactwa i dzielić się nimi w postawie ufnego dialogu. W ten sposób chrześcijanie 
otworzą dostęp do skarbów życia duchowego ludziom naszych czasów, aby mogli oni 
pogłębić swoją więź z Chrystusem; przyczynią się też do zgromadzenia w jedności 
wszystkich rozproszonych dzieci Bożych, zgodnie z wolą samego Chrystusa (por. 
J 17,11-23). Ta wymiana darów wzbudzi z pewnością większy szacunek dla odmien
nych punktów widzenia i form działalności duszpasterskiej poszczególnych wyznań 
chrześcijańskich, zakorzenionych w określonej historii i w specyficznych tradycjach.

5. Program waszego spotkania obejmuje ocenę nowatorskich projektów, które 
mają nadać większy rozmach ekumenizmowi; w świetle dotychczasowych doświad
czeń zastanawiacie się nad metodami, kryteriami i treścią nowych form współpracy. 
Oby dzięki dialogowi między przedstawicielami Kościołów Europa stała się terenem 
coraz bardziej wytężonego, a zarazem respektującego wymogi prawdy, poszukiwania 
jedności chrześcijan żyjących na kontynencie, a w szerszym wymiarze -  wszystkich 
rozproszonych po całym świecie! Uczniowie Chrystusa są razem powołani, aby 
otwarcie głosić Ewangelię we współczesnych kulturach; powinni też wnosić wkład 
w życie społeczne na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i socjalnej, stając się 
zaczynem budowy kontynentu w duchu poszanowania dla świata stworzonego i dla 
słusznej autonomii spraw ziemskich.

Europa stoi dziś wobec problemu przyjęcia i integracji grup ludzkich i społeczno
ści o innych tradycjach religijnych, zwłaszcza wyznających islam lub religie azjaty
ckie; chrześcijańskie Kościoły powinny przyjąć postawę ufnej otwartości i głębiej włą
czyć się w „dialog życia”, do którego miałem już sposobność wezwać wiernych kato
lików oraz naszych braci muzułmanów; dialog ten otwiera drogę dla wspólnej służby

1160

1161

1162



616 Przemówienia

ludziom w wielu różnych dziedzinach (por. Unitatis redintegratio, 12). Pragnąc spros
tać temu wyzwaniu, współpracujecie między sobą i zachęcacie do współpracy swoich 
wiernych, aby znaleźć rozwiązanie problemów społecznych, przed jakimi staje dziś 
człowiek. Nie można też zapominać o konfliktach nękających narody naszego konty
nentu, o trudnościach ekonomicznych osłabiających rodziny, a także o deptaniu god
ności i praw ludzi i narodów, zwłaszcza gdy dotyczy to kobiet i dzieci.

„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My 
stanowili jedno, p l  Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 11. 21). Ta modlitwa 
Chrystusa staje się dziś naszą modlitwą. Przypomina nam, że świadectwo jedności 
jest istotnym elementem prawdziwej i głębokiej ewangelizacji. Przez zjednoczenie 
się we wspólnym Kościele uczniowie Chrystusa pomogą swoim braciom odkryć 
tajemnicę Trójcy Świętej, doskonałej komunii miłości. My zaś pozostaniemy niespo
kojni, dopóki nie zdołamy wypełnić -  posłuszni działaniu Ducha -  tej modlitwy 
Chrystusa: „aby byli jedno!”

Na zakończenie naszego spotkania zanoszę modlitwę w intencji was wszystkich
o pomoc Ducha Świętego, którego owocem jest „miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność” (Ga 5, 22), i który przychodzi, aby wszystko uczynić 
nowym. Życzę wam wszelkiej pomyślności w waszych pracach i proszę Boga o bło
gosławieństwo dla was, a także dla waszych współpracowników i wszystkich, którzy 
są powierzeni waszej pasterskiej opiece.



ROZWAŻANIA I MODLITWY

Módlmy się o dar jedności -  19 stycznia 1982 r.

Przekład: OR 1992, nr 2, s. 46-47.

l |  Tydzień, który rozpoczął się wczoraj, a zakończy się 25 stycznia, jest na całym 
świecie poświęcony w sposób szczególny modlitwie o jedność chrześcijan. Katolicy, 
prawosławni, anglikanie i protestanci spotykają się, aby wspólnie prosić Pana o dar 
jedności. Spełniają w ten sposób pragnienie samego Jezusa, wyrażone słowami obiet
nicy: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 
18, 20). Chcą też dać dowód niezłomnej woli poszukiwania tej zgodnej jedności 
duchowej, ale także widzialnej -  która powinna wyróżniać wierzących w Chrystusa.

2. „Ja jestem z wami. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 20. 19). 
Taki temat refleksji zaproponowała wspólnocie chrześcijańskiej komisja mieszana, 
złożona z przedstawicieli Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów.

Dzieło nowej ewangelizacji, które musimy koniecznie podjąć w obecnym momencie 
dziejowym, wymaga od wszystkich wierzących jedności w wyznawaniu wiary w Trój- 
jedynego Boga i we wcielonego Syna Bożego, Odkupiciela człowieka. Dzięki takiej 
jedności, wzajemnemu szacunkowi i dążeniu do coraz bliższego porozumienia wierzący 
mogą wobec wszystkich uzasadnić nadzieję, która w nich jest (por. 1 P 3, 15).

Hasło Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie: 
„Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił”, zwróciło uwagę wszystkich 
chrześcijan na pilną potrzebę ekumenicznej współpracy w dziele ewangelizacji.

W Deklaracji końcowej Ojcowie Synodalni stwierdzają jednoznacznie: „Uświado
miliśmy sobie, jak bardzo nowa ewangelizacja Europy jest wspólnym obowiązkiem 
chrześcijan i jak bardzo zależy od niej wiarygodność Kościołów” (n. 7).

Drodzy bracia i siostry! w najbliższych dniach, świadomi tej odpowiedzialności, 
zanośmy do Pana Jezusa, który jest centrum kościelnej komunii, nieustanną modlitwę
o dar jedności. On nas wysłucha, jeśli będziemy Go prosić z głęboką wiarą, płomien
ną miłością i żywą nadzieją.

Niech zatem z wszystkich zakątków ziemi wzniesie się jedno ufne wołanie, ni
czym echo Chrystusowej modlitwy: „aby wszyscy stanowili jedno, [...] aby świat 
uwierzył” (J 17, 21).

Maryja, Matka Odkupiciela i Kościoła, niech nam towarzyszy i wspiera nas zaw
sze swym wstawiennictwem.
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Niech wszyscy odnajdą mieszkanie w Tobie, o Panie 
-  20 stycznia 1982 r.

Przekład: OR 1982, nr 1, s. 16.

1164 | |  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan raz jeszcze zwraca uwagę wszystkich
ochrzczonych na stojące przed nimi zadanie odbudowania pełnej jedności, która jest 
wierną odpowiedzią na zamysł Boga w stosunku do Jego Kościoła.

Wzywam was dzisiaj, drodzy synowie i córki Kościoła katolickiego, do włączenia 
się w ów ogromny chór modlitw, które w tych dniach wznoszą się do Boga.

Również w tym roku, ów tydzień, którego motywem przewodnim jest jedność, 
tydzień szczególnie poświęcony modlitwie, nie zastał chrześcijan w pełni zjednoczo
nych. Jeszcze nie zostały przezwyciężone wszystkie rozbieżności. Serca chrześcijan, 
którzy myślą i czują się odpowiedzialni, ogarnia uczucie pewnej goryczy. Jest to 
jakby stwierdzenie wewnętrznej słabości; doświadczenie zła, które trwa we wspólno
cie chrześcijan.

Jednak tydzień ten dostarcza nam ważnych i uzasadnionych powodów do radości 
i nadziei. Mamy bowiem pewność, że -  jak stwierdził Sobór -  „Pan świata, który 
mądrze i cierpliwie dotrzymuje tego, co nam grzesznikom łaskawie obiecał, ostatnimi 
czasy wlewa skruchę w rozdzielonych chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotą za 
zjednoczeniem” (Unitatis redintegratio, 1).

1165 2. Również i w tym roku musimy dziękować Bogu za prawdziwy postęp na dro
dze poszukiwania jedności chrześcijan. Trwa nieustanny dialog na płaszczyźnie teolo
gicznej. Odpowiednie komisje mieszane spokojnie i z obiektywizmem współpracują 
zarówno z Kościołem prawosławnym, jak i ze światowymi organizacjami wspólnot 
kościelnych, które zrodziła Reformacja. Drogą dialogu i coraz ściślejszych kontaktów 
dokonuje się prawdziwy postęp: z jednej strony ujawnia się wyraźnie, jak wiele nas 
łączy w dziedzinie wiary, doktryny i życia chrześcijańskiego, z drugiej, istniejące 
wciąż rozbieżności -  które muszą być nadal przedmiotem dialogu i rozważań -  
widoczne są z większą jasnością, nieprzyćmione przez nieporozumienie zrodzone 
z dawnych polemik. Ten przygotowujący teren dialog pozwoli z kolei władzom 
zainteresowanych wspólnot kościelnych na ocenę jego konkluzji, na dokładny osąd 
rzeczywiście osiągniętego postępu i tego, co pozostaje do zrobienia. Za to wszystko, 
a także za ducha szczerości, braterstwa i lojalności, który rośnie wśród chrześcijan, 
winniśmy składać dziękczynienie Bogu, który oświeca umysły, rozpala serca, umac
nia wolę.

Trudności w stosunkach pomiędzy chrześcijanami są realne. Nie chodzi tu jedynie
o odziedziczone po przeszłości uprzedzenia, ale częstokroć o odmienne sądy, które 
wyrosły z głębokiego przekonania i dotykają sumienia. Poza tym wyłaniają się, 
niestety, nowe trudności. I właśnie dlatego tym bardziej potrzebna jest dalsza mo
dlitwa błagalna o to, aby Bóg oświecił swój lud i poprowadził go do przywrócenia
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owej wewnętrznej, organicznej i widzialnej jedności, której pragnie On dla swych 
uczniów i o którą sam się modlił (por. J 17).

W tym kontekście proszę o modlitwy, Was i wszystkich katolików, ażeby moja 
wizyta w Canterbury, stolicy prymasów Wspólnoty anglikańskiej, podczas podróży 
do Wielkiej Brytanii, przyczyniła się do wielkiej sprawy jedności chrześcijan.

3. Modlitwa stwarza także sposobną okazję do tego, by w staraniach o przywróce
nie pełnej jedności uczestniczyli wszyscy ochrzczeni. Nie wszyscy mogą brać udział 
w dialogu teologicznym, nie wszyscy mają możliwość nawiązania osobistych i bezpo
średnich kontaktów z chrześcijanami innych Kościołów i wspólnot kościelnych; 
wszyscy jednak w szczerej i nieustannej modlitwie, w której wypowiada się zrozu
mienie pragnienia i potrzeby jedności chrześcijan, mogą dać wyraz swojego udziału 
w wysiłkach Kościoła związanych z tym poszukiwaniem. Wiem, że troska ta pośród 
wiernych wzrasta: we wspólnotach zakonnych, w parafiach i klasztorach, zwłaszcza 
klauzurowych. Wszystkim dziękuję i wzywam do jeszcze gorliwszej modlitwy.

To uczestnictwo wyraża coraz większą świadomość tego, że podział jest sprzecz
ny z wolą Boga, że przynosi on szkodę życiu Kościoła i jego posłannictwu (por. 
Unitatis redintegratio, 1). Ażeby posłannictwo było nacechowane przekonaniem 
i poczuciem odpowiedzialności, czyniąc zadość trosce Synodu Biskupów, w Adhorta- 
cji apostolskiej Catechesi tradendae zwróciłem uwagę na konieczność pogłębionej 
katechezy jako odpowiedniego narzędzia formacji ekumenicznej. „Katecheza nie 
może być pozbawiona wymiaru ekumenicznego, gdyż wszyscy wierni, zależnie od 
swych możliwości i swego stanowiska w Kościele, są powołani do osobistego uczest
nictwa w tym ruchu dążącym do jedności” (Catechesi tradendae, 32). Taki bowiem 
wymiar wzbudza i rozpala w wiernych pragnienie jedności, więcej jeszcze: będzie 
inspirował szczere wysiłki zmierzające ku pełnej jedności.

4. Aby pomóc naszej modlitwie Sekretariat Jedności Chrześcijan i Światowa Rada 
Kościołów każdego roku proponują wspólny temat.

W bieżącym roku zaproponowano intencję inspirującą, ekumeniczną i misjonarską 
zarazem: „Niech wszyscy odnajdą mieszkanie w Tobie, o Panie”. Natchnieniem do 
podjęcia tego tematu stał się psalm 83[84], który z uporem powtarzały i powtarzają 
całe pokolenia wiernych. Temat ten ukazuje zjednoczenie z Bogiem jako istotny 
i konstruktywny element wspólnoty kościelnej, a także, bardzo wyraźnie, aspekt 
drogi, pielgrzymowania, ruchu ku owemu zjednoczeniu.

Podobnie jak starożytni Izraelici wracając z wygnania, w świątyni, znaku obec
ności Boga, odnajdywali wyraz swej jedności jako ludu Bożego, tak dzisiaj chrześci
janie poszukują pełnej jedności w obecności Pana, w posłuszeństwie Jego woli.

Trzeba przywrócić pełną jedność chrześcijan!
„Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19), pisał św. 

Paweł do chrześcijan Efezu. Jedność chrześcijan jest jak jedność wielkiej rodziny. 
Muszą ożywiać ją  te same zasadnicze cechy wspólnoty, braterstwa, solidarności, 
jedności. Ta wspólnota pozostaje otwarta dla wszystkich ludów, dla wszystkich ludzi, 
po to, by cała ludzkość stała się wspólnotą pokoju i solidarności.
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Jedność chrześcijańskiej wspólnoty jest więc otwarta na ewangelizację, czyli na 
głoszenie, iż w Chrystusie ludzkość odnajdzie swoje zbawienie i swoje mieszkanie 
w pokoju.

1168 5 . Chciałbym zakończyć to spotkanie modlitwą liturgiczną, do udziału w której
wszystkich zapraszam.

„Niech wszyscy odnajdą mieszkanie w Tobie, o Panie”.
-  Za ochrzczonych, ażeby poprzez ich życie wszystkim narodom było głoszone 

Twoje Królestwo -  Ciebie prosimy.
-  Za nasze wspólnoty chrześcijańskie, aby dla każdego były one braterskim 

mieszkaniem -  Ciebie prosimy.
-  Za chrześcijan rozproszonych po świecie, ażeby byli jedno -  Ciebie prosimy.
-  Za wszystkich ludzi, ażeby znaleźli w Twoim Kościele pojednanie i pokój -  

Ciebie prosimy.
Módlmy się: Panie, Boże nasz, wybaw swój lud i błogosław swemu dziedzictwu; 

zachowaj w pokoju swój Kościół; uświęć tych, którzy umiłowali Twoje przybytki. 
Okaż im w nagrodę chwałę Twej potęgi i nie opuszczaj nas, którzy w Tobie nadzieję 
pokładamy. Amen. (Z liturgii bizantyńskiej).

Wielka sprawa jedności chrześcijan. 
Anioł Pański z Papieżem -  23 stycznia 1983 r.

Przekład: OR 1983, nr 2, s. 11.

„Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” 
(1 Kor 12, 13).

1169 i. Te słowa św. Pawła Apostoła do chrześcijan Koryntu, wyjęte z liturgii dzisiej
szej niedzieli, każą nam zastanowić się nad tajemniczą rzeczywistością Kościoła, 
który nie jest społecznością powstałą z inicjatywy ludzi, ale żywym znakiem Chrys
tusa, przygarniającego do siebie wszystkich ochrzczonych i wraz z nim stającego się 
jednym, mistycznym Ciałem, ożywianym przez Ducha Świętego.

W duchowej atmosferze tych dni, poświęconych wielkiej sprawie jedności chrześ
cijan, to stwierdzenie św. Pawła powraca i pobudza wszystkich -  katolików, prawo
sławnych i protestantów -  których łączy wspólne wezwanie do jednego Boga „Jezusa 
Chrystusa, będącego życiem świata”. Niech ten przewodni motyw oktawy pobudzi 
serca do życia w jedności i komunii z innymi, na podobieństwo owej tajemniczej 
i głębokiej komunii, jaka istnieje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, tak 
ażeby skutecznie przyczynić się duchowo do tej dobroczynnej inicjatywy międzywy
znaniowej, zmierzającej do dalszego postępu na drodze ekumenicznego porozumienia.
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2. 25 stycznia, na zakończenie Tygodnia Modlitw, udam się do Bazyliki św. 
Pawła za Murami, ażeby modlić się na grobie Tego, który oddał całe swoje życie, 
aż po ofiarę krwi, szerząc wiarę chrześcijańską pośród licznych wspólnot Wschodu 
i Zachodu oraz budując jeden Kościół.

W czasie liturgii zostanie tam wyniesiona do chwały ołtarzy Sługa Boża Maria 
Gabriella Saghedu, która w modlitewnej ciszy klasztoru trapistek w Grottaferrata 
poświęciła swe życie modlitwie przed Panem o dar pełnej jedności chrześcijan. 
Przykład i wstawiennictwo tej zakonnicy, która głęboko cierpiała z powodu gorszące
go podziału chrześcijan, staną się bez wątpienia bodźcem w osiąganiu tego upragnio
nego celu.

3. Myśli moje kierują się teraz ku braciom i siostrom Kościoła katolickiego Kon
federacji Szwajcarskiej; przypomnę, że w czerwcu ubiegłego roku miałem sposobność 
odwiedzić, pospiesznie wprawdzie, Genewę. W lipcu tegoż roku miałem przyjemność 
spotkać się z Biskupami tego szlachetnego narodu, przybyłymi do Rzymu z wizytą 
„ad limina”. Spotkanie to było ważnym momentem w życiu i działalności duszpaster
skiej owej wspólnoty kościelnej, która stanowi pięćdziesiąt procent ludności. Kościół 
katolicki bowiem liczy ponad 2 500 kapłanów diecezjalnych, blisko 1 800 zakonni
ków i ponad 10 tysięcy sióstr zakonnych. Również praca szkół katolickich, kształcą
cych około 6  tysięcy uczniów, jak też licznych instytucji dobroczynnych i opiekuń
czych, prowadzonych przez instytucje kościelne, pozwalają patrzeć z nadzieją 
w przyszłość.

W oczekiwaniu na możliwość złożenia tamtejszym wiernym zaplanowanej już 
wizyty, zapraszam was do powierzenia macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświęt
szej Maryi Panny, czczonej tam bardzo w sanktuarium Einsiedeln, tych wszystkich 
intencji, które leżą na sercu drogim mieszkańcom Szwajcarii.

Wielkie pragnienie wierzących pełnej jedności Kościoła. 
Rozważania Ojca Świętego przed odmówieniem „Anioł Pański" 

dnia 24 lipca 1983 r.

Przekład: PO 1983, nr 35, s. 20-21.

1. „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w sercu swoim”. 
W takich słowach Ewangelista Łukasz daje świadectwo kontemplacji Maryi, która 
zachowywała wspomnienie dzieciństwa Jezusa. Także i pod tym względem Maryja 
pokazuje, iż odziedziczyła wiarę starego Izraela, napominanego przez Boga, aby 
wspomniał w sercu swoim wszystko, co Bóg dla niego uczynił.
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Musimy jednak zauważyć, że biblijne znaczenie „pamiątki” jest przede wszystkim 
dynamiczne, aktualizujące: wybiega w przyszłość, gdyż to, czego Bóg dokonał 
w przeszłości, aby przyjść z pomocą swemu ludowi jest gwarancją, że postąpi On 
w ten sam sposób w sytuacji obecnej, a także w przyszłości, ponieważ wieczna i nie
zmienna jest Jego miłość. Dlatego też i Maryja wobec wydarzeń i słów Jezusa po
sługuje się tą czynną pamięcią. Z jednej strony, rzeczywiście zachowuje Ona wspom
nienie tych wydarzeń, z drugiej zaś stara się je zrozumieć i zgłębić -  rozważając je
-  czyli starając się pojąć ich właściwy sens i nadać im właściwą interpretację.

1173 2. Również Kościół żyje przykładem Maryi pamiętając ustawicznie o tym, co
powiedział i czynił jego Pan. Paweł Apostoł postawił swojemu uczniowi Tymoteu
szowi takie polecenie: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, Potomka Dawida! On według 
Ewangelii mojej powstał z martwych [...] Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 
Świętego, który w nas mieszka”.

Eucharystia jest szczególnym wyrazem tej pamięci o nauce i przykładem Jezusa. 
„To czyńcie na moją pamiątkę”. W Eucharystii słuchamy i wspominamy Słowo 
Zbawiciela, abyśmy odnowieni przez Jego Ducha żyć mogli tym słowem w zmien
nych sytuacjach naszej historii.

1174 3 . Myśl moją zwracam teraz ku chrześcijanom, prawosławnym, anglikanom i pro
testantom, którzy od dnia dzisiejszego do 10-tego sierpnia spotykają się w Vancouver 
w Kanadzie na VI-tym Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów. Spotka
nie to jest wyrazem wielkiego pragnienia wierzących w osiągnięciu pełnej jedności, 
jaką Pan Nasz dał swojemu Kościołowi.

Powołanie wszystkich chrześcijan do jedności nie jest sprawą błahą. Ich podział, 
oprócz tego, że jest wyraźnym zaprzeczeniem woli Chrystusa i natury Kościoła, 
pomniejsza i szkodzi ich świadczeniu o Ewangelii w świecie (zob. Unitatis redinte
gratio).

Kościół katolicki, zaangażowany zdecydowanie i w sposób nieodwracalny w ruch 
ekumeniczny, włącza poszukiwanie jedności do swoich pierwszoplanowych trosk 
pastoralnych. Pragnie także wykorzystać wszystkie swoje drogi, które mogą doprowa
dzić do jedności i już teraz umożliwić dawanie wspólnego świadectwa chrześcijan 
Chrystusowi i Jego Zbawczemu Dziełu. W Vancouver Kościół katolicki jest repre
zentowany przez delegację złożoną z 20 obserwatorów. Ci, którzy spotykają się na 
tym Zgromadzeniu, czynią to w imię Jezusa Chrystusa, który jest życiem świata. Jest 
to znak nadziei. „Świętując Odkupienie przechodzimy ponad dziejowymi niezrozu
mieniami i przypadkowymi kontrowersjami, aby znaleźć się na wspólnym gruncie 
naszego bycia chrześcijanami, czyli odkupionymi. Odkupienie jednoczy nas wszyst
kich w jednej miłości Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego”.

Dlatego też zachęcam was, obecnych tutaj, Bracia i Siostry, oraz wszystkich kato
lików rozsianych po świecie, do modlitwy w intencji tego Zgromadzenia. Niech Bóg 
błogosławi jego prace i sprawi, aby przyczyniły się -  zgodnie z Jego wolą -  do 
dobrej sprawy jedności i pokoju między chrześcijanami i w całej rodzinie ludzkiej”.
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Jedność przez krzyż -  18 stycznia 1984 r.

Przekład: OR 1984, nr 1-2, s. 19-20.

li  Dziś rozpoczyna się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. We 
wszystkich zakątkach ziemi chrześcijanie należący do różnych Kościołów i Wspólnot 
kościelnych poświęcają modlitwie ten szczególny czas. My, synowie i córki Kościoła 
katolickiego, musimy w pełni, całymi sobą, przystąpić do tej modlitwy. Czas jej 
poświęcony jest bowiem pełen łaski: Bóg, miłujący Ojciec, bogaty w miłosierdzie 
(por. Ef 2, 4), który nigdy nie poda kamienia temu, kto prosi o chleb (por. Mt 7, 9), 
z pewnością wysłucha gorącej modlitwy swych dzieci, która jest przedłużeniem 
modlitwy Jego Syna, Pana Jezusa, i obdarzy nas w końcu całkowitą jednością. On 
spełni to wszystko w sposób i w czasie, które tylko Jemu są znane.

Już to, że chrześcijanie modlą się wspólnie o ten tak wielki dar, jest darem Bo
żym. Jest pierwszą jutrzenką jedności. Tegoroczny temat: „Powołani do jedności 
przez Krzyż naszego Pana”, dotyczy samego centrum tajemnicy zbawienia. Przypomi
na fundament naszej wiary. Jakże wielką łaską jest wezwanie chrześcijan do tego, 
ażeby stanęli w cieniu i pod osłoną Krzyża, który dla nas jest jednocześnie znakiem 
bólu i radości, symbolem tego „zgorszenia”, które dla wierzących jest prawdziwą 
chwałą.

Temat ten wydaje się także szczególnie odpowiedni dla nas katolików, obchodzą
cych w tym roku Jubileusz Odkupienia. Jubileusz tajemnicy Śmierci i Zmartwych
wstania Zbawiciela. Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność, wspólnie z naszymi 
chrześcijańskimi braćmi kontemplując tajemnicę Krzyża -  a więc tajemnicę Życia, 
które daje się jako dar aż po ofiarę śmierci -  będziemy mogli skupić serce i umysł 
na tym Wydarzeniu, którego pamięci poświęciliśmy cały rok; i uczynimy to z bólem 
ze względu na rany i rozdarcia przeszłości, lecz także z wielką nadzieją wspartą 
mocą Boga.

2. Drodzy Bracia i Siostry, gorąco zachęcam was, tu obecnych, a za waszym 
pośrednictwem wszystkich wiernych katolików, aby ten tydzień stał się dla was 
czasem nieustannej i trwałej modlitwy o dar jedności. Nie możemy nigdy zapominać
o potędze modlitwy! Może lepiej będzie powiedzieć: nie wolno nam nigdy umniej
szać przepojonej miłością hojności, z jaką Bóg zawsze odpowiada na nasze mo
dlitwy, choćby były one tylko słabym, nieartykułowanym dźwiękiem, albowiem 
zanosimy je doń w Synu: z Nim i przez Niego. W dzisiejszej liturgii słyszeliśmy, 
jak Jezus modlił się podczas swych ziemskich dni: „Z głośnym wołaniem i płaczem 
za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania [...] i został wysłuchany 
dzięki swej uległości” (Hbr 5, 7). Wiemy też, że On zawsze żyje i wstawia się za 
nami (por. Hbr 7, 25).

Mocą Krzyża i Zmartwychwstania Jezus króluje zawsze po prawicy Ojca. Nie 
przestaje jednak żyć także w nas, ponieważ: „wy wszyscy, którzy zostaliście ochrz-
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czeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa [...] wszyscy jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 27-28). Dobrze wiecie, że Kościół katolicki 
uznaje za braci i siostry w Chrystusie wszystkich tych, którzy zostali „usprawiedli
wieni z wiary przez chrzest” i tylko w ten sposób „wcieleni w Chrystusa ukrzyżowa
nego i uwielbionego, i właśnie dlatego zwą się chrześcijanami (por. Unitatis redin
tegratio, 3 i 22). Chrzest, który zanurza nas w śmierć Chrystusa (por. Rz 6 , 4), jest 
podstawą każdej jedności -  tej, którą mamy i tej, której pragniemy. Nasza modlitwa
o jedność ma swą podstawę w chrzcie, jest źródłem naszej nadziei. W tym Jubileu
szowym Roku w każdą środę podczas audiencji generalnej odnawiamy nasze obietni
ce chrztu, naszą wiarę chrzcielną. Czyniąc to, potwierdzamy właśnie fundament 
naszej jedności, jak ja sam mogłem to czynić przed dwoma laty w katedrze w Can- 
terbury, podczas wspólnej celebracji wiary. Pamięć chrztu pozostaje zawsze pamięcią 
naszego powołania do jedności.

1177 3 . w dzisiejszym czytaniu słyszeliśmy, że Chrystus, „chociaż był Synem, nauczył
się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5, 8 ). Jako dzieci Boże musimy być 
silni w obliczu krzyża, bowiem właśnie krzyż życia daje każdemu z nas pewność, 
że postępujemy właściwą ścieżką. Grzechy i błędy ludzkie usiłowały rozedrzeć Ciało 
Chrystusa. Oczywiście, nikogo ze współczesnych nie można obarczać winami prze
szłości. Ale my także -  naszą postawą, naszymi czynami czy też zaniedbaniami -  
utrwalamy podziały lub stawiamy przeszkody na drodze pojednania; w pewnym 
sensie stajemy się współwinni za rozdarcia chrześcijaństwa. Chrystus, posłuszny Syn, 
nawołuje nas do posłuszeństwa i nawrócenia, wzywa, byśmy z Nim razem nieśli 
Krzyż. Zwróćmy się do Niego i prośmy pokornie, by nas nawrócił, by uzdrowił 
nasze podziały i uczynił nas uległymi narzędziami pojednania.

Nasza skrucha musi być jednak przepełniona nadzieją; ma to swoje głębokie 
uzasadnienie: słyszeliśmy, jak posłuszny Syn, „gdy wszystko wykonał, stał się spraw
cą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5, 9).

Jesteśmy powołani do tego, aby poprzez Krzyż stać się jednym; ale Krzyż nie był 
jedynie znakiem cierpienia. Jest on przede wszystkim znakiem zwycięstwa i nadziei, 
nadziei dla chrześcijan i dla całego świata. Duszą naszej modlitwy musi być więc 
nadzieja. „Nadzieja jest naszym przewodnikiem, modlitwa jest naszą siłą, miłosier
dzie naszym sposobem działania” (Paweł VI, Przemówienie do obserwatorów na 
II Soborze Watykańskim, 17 października 1963: lnsegnamentiyl [1963], s. 231). Tak, 
modlitwa jest naszą siłą.

Gromadząc się podczas tego tygodnia wspólnie ze wszystkimi chrześcijanami 
wokół Krzyża Jezusowego, musimy pamiętać, że obok Krzyża stała jego Matka (por. 
J 19, 25), złączona z Synem w najwyższym akcie posłuszeństwa zbawczej woli 
Boga. Właśnie tam, na Krzyżu, Jezus daje Ją jako Matkę swemu umiłowanemu 
uczniowi, a w nim całemu Kościołowi. Dlatego sprawa jedności chrześcijan „należy 
właściwie do powinności Jej [Maryi] duchowego macierzyństwa. Albowiem tych, 
którzy są Chrystusowi, nie Maryja zrodziła ani mogła zrodzić inaczej: jak tylko 
w jednej wierze i w jednej miłości” (Leon XIII, Encyklika Adiutricem populi, AAS 
28 [1895-1896], s. 135; cyt. w: Paweł VI, Marialis cultus, 33).
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Oby mogła Ona raz jeszcze „przyświecać Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako 
znak pewnej nadziei i pociechy” (Lumen gentium, 6 8 ). A my módlmy się z całego 
serca o to, aby wszyscy wierzący mogli czuć się naprawdę „powołani do jedności 
w Krzyżu naszego Pana”.

Nowe zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan 
-  26 czerwca 1985 r.

Przekład: PO 1985, nr 29, s. 29-31.

1. Samo-objawienie się Boga, które swoją pełnię osiągnęło w Jezusie Chrystusie, 
jest źródłem wiary chrześcijańskiej: źródłem tego „wierzę”, któremu Kościół daje wy
raz w symbolach wiary. Jednakże w obrębie tej chrześcijańskiej wiary powstały w cią
gu wieków różne pęknięcia i rozłamy. „Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, 
a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam 
Chrystus był rozdzielony” (por. 1 Kor 1, 13). Chrystus Pan z pewnością „założył 
jeden jedyny Kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które wobec 
ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa” (DE 1). W prze
ciwieństwie do innych, zwłaszcza do Kościoła katolickiego, apostolskiego, rzymskiego.

2. O rozłamach pośród wyznawców Chrystusa słyszymy już w czasach apostol
skich, a św. Paweł „surowo je karci jako godne potępienia” (por. 1 Kor 11, 18-19; 
Ga 1, 6-9; 1 J 2, 18-19). Nie brakowało tych rozłamów i w czasach po-apostolskich. 
Na szczególną uwagę zasługują te, jakie „miały miejsce na Wschodzie [...] na tle 
zaprzeczenia orzeczeniom dogmatycznym soborów Efeskiego i Chalcedońskiego” 
(DE 1) odnośnie do stosunku między naturą Boską i ludzką Jezusa Chrystusa.

3. Nade wszystko jednak chcę tutaj wymienić dwa największe rozłamy, z których 
pierwszy dotknął przede wszystkim chrześcijaństwo na Wschodzie, drugi przede 
wszystkim na Zachodzie. Rozłam na Wschodzie, tzw. schizma wschodnia, który łączy 
się z krytyczną datą r. 1054 (XI w.), dokonał się „na skutek rozerwania wspólnoty 
(communio) między wschodnimi patriarchatami a Stolicą Rzymską” (DE 13). W wy
niku tego rozłamu istnieją w obrębie chrześcijaństwa Kościół katolicki (rzymskokato
licki) i Kościół(y) prawosławny(e), którego(ych) historyczne centrum znajduje się 
w Konstantynopolu.

„Inne rozłamy miały miejsce ponad czterysta lat później na Zachodzie w następ
stwie zdarzeń określanych powszechnie nazwą reformacji. Wskutek tego liczne 
wspólnoty narodowe czy wyznaniowe odłączyły się od Stolicy Rzymskiej. Wśród 
tych, w których nieprzerwanie trwają w pewnej mierze tradycje i formy ustrojowe 
katolickie, szczególne miejsce zajmuje Wspólnota anglikańska”.
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„Te różne rozłamy bardzo się między sobą różnią nie tyle ze względu na powsta
nie, miejsce i czas, ile przede wszystkim w istotnych i doniosłych zagadnieniach, 
dotyczących wiary i struktury Kościoła” (DE 13).

1181 4. Chodzi więc nie tylko o rozłamy w znaczeniu dyscyplinarnym. Sama treść
chrześcijańskiego „wierzę” jest również nimi dotknięta. Wielki współczesny teolog 
protestancki, Karl Barth, wyraził to w zdaniu: „Wszyscy wierzymy w Jednego Chrys
tusa, ale nie wszyscy jednakowo”.

Sobór zaś wypowiada się następująco: „Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się 
woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie 
przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (DE 1).

Na tym tle chrześcijanie współcześni muszą ze szczególną wrażliwością wspomi
nać i rozważać słowa Chrystusa Pana, wypowiedziane w modlitwie do Ojca (modli
twa arcykapłańska) tego wieczoru, kiedy miał być wydany: „aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

1182 5 . Żywe echo tych słów Chrystusowych sprawia, że nasze chrześcijańskie „wie
rzę” -  zwłaszcza na ostatnim etapie dziejów ft| jest przeniknięte gorącym pragnieniem 
zjednoczenia chrześcijan aż do pełnej jedności w wierze.

Czytamy w dokumencie soborowym: „Pan świata, który mądrze i cierpliwie do
trzymuje tego, co nam grzesznikom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę 
w rozdzielonych chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotą za zjednoczeniem. Łaska 
ta porusza bardzo wielu ludzi na całym świecie, a także pod tchnieniem łaski Ducha 
Świętego wśród naszych braci odłączonych powstał i z dnia na dzień zatacza coraz 
szersze kręgi ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan. 
W tym ruchu ku jedności, który zwie się ruchem ekumenicznym, uczestniczą ci, 
którzy wzywają Boga w Trójcy Jedynego, a Jezusa wyznają Panem i Zbawcą; i to 
nie tylko każdy z osobna, lecz także wspólnie w społecznościach, w których Ewange
lię usłyszeli i o których każdy mówi, że to jego własny i Boży Kościół. Prawie 
wszyscy jednak, chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem 
Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, 
aby ten świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę 
Bożą” (DE 1).

1183 6. Długi powyższy cytat pochodzi z dekretu o ekumenizmie (Unitatis redintegra
tio), w którym Sobór Watykański II określił, w jaki sposób pragnienie jedności 
chrześcijan ma przeniknąć wiarę Kościoła, w jaki sposób ma się ono odzwierciedlać 
w konkretnej postawie wiary każdego chrześcijanina-katolika i w jego postępowaniu: 
w jaki sposób ta wiara ma być odpowiedzią na słowa arcykapłańskiej modlitwy 
Jezusa Chrystusa.

Paweł VI widzi w zaangażowaniu ekumenicznym pierwszy i najściślejszy krąg 
owego „dialogu zbawienia”, który Kościół winien prowadzić ze swoimi braćmi 
w wierze -  odłączonymi (rozłączonymi), ale zawsze braćmi! Epoka ostatnia, inicjaty
wa Jana XXIII, dzieło Soboru, z kolei wysiłki posoborowe, pomagają nam zrozumieć 
i doświadczyć, że -  pomimo wszystko -  „więcej nas łączy niż dzieli”.
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W tym też duchu, wyznając „wierzę” -  w sposób szczególny „powierzamy się 
Bogu” (DV 5), oczekując nade wszystko od Jego łaski daru pełnego zjednoczenia 
w tej wierze wszystkich wyznawców Chrystusa. Z naszej strony włóżmy wysiłek 
modlitwy i działania na rzecz jedności, poszukując dróg prawdy w miłości.

Tęsknota za jednością -  13 października 1985 r.

Przekład: OR 1985 nr, 10-12, s. 24.

| |  Podczas dzisiejszej świątecznej liturgii uczciliśmy pamięć świętych Cyryla 
i Metodego. Z pamięcią tą związana jest nierozerwalnie -  ze względu na znaczenie 
dzieła obu świętych Braci -  wielka nostalgia, „tęsknota za jednością” siostrzanych 
Kościołów Wschodu i Zachodu.

Nostalgią nazywamy bolesne wspomnienie dalekiej ojczyzny, które budzi pragnie
nie powrotu.

Owa tęsknota, która pojawiła się w świadomości z większą siłą dzięki głębokiemu 
zrozumieniu tajemnicy Kościoła, jest inspiracją wysiłków ekumenicznych, zmierzają
cych ku urzeczywistnieniu pierwotnej i oryginalnej koncepcji harmonijnej jedności. 
Koncepcja ta osiągnęła dojrzalszy kształt na Soborze Watykańskim II. Dziś pragnie
my przypomnieć jego inaugurację przed 23 laty, w dniu 11 października.

Jedność, podobnie jak prawdę, znamionuje harmonia -  co Sobór uświadomił 
w sposób bardzo szczęśliwy.

2. Święci Bracia z Salonik, w duchu profetycznym, którego głębię dostrzegamy 
teraz, po upływie jedenastu stuleci, zrozumieli, że właściwą gwarancją dynamicznego 
wcielania wiary chrześcijańskiej w żywą tkankę nowych ludów jest pełna komunia 
między Rzymem i Konstantynopolem, dwoma wielkimi prądami tradycji chrześcijań
skiej, które wyodrębniły się w łonie jedynego Kościoła. Ich misja miała wzbogacić
o nowe wspaniałe elementy, jak przepiękną mozaikę, jedyne ciało Chrystusa.

Głosili Ewangelię w imię Kościoła nie podzielonego. Ich praca była błogosławio
na: ogarnęła w sposób bezpośredni lub pośredni cały świat słowiański.

Poprzez prastary Kijów Ewangelia głoszona w języku słowiańskim dotarła stop
niowo aż do najdalej wysuniętych na wschód obszarów naszego kontynentu. Drogie 
ludy chrześcijańskie, które dziś zamieszkują te regiony -  Białorusini, Rosjanie, 
Ukraińcy -  za trzy lata obchodzić będą wielki jubileusz Chrztu. Ewangelia jest 
prawdziwym językiem ojczystym człowieka, rozkwitającym pośród różnorodności 
języków właściwych różnym ludom.

Dziś widzimy lepiej niż kiedykolwiek, jak ściśle wiążą się ze sobą misyjne i eku
meniczne wysiłki Kościoła, będące niejako dwoma aspektami tego samego zadania.
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1186 3 . w  języku staro-cerkiewno-słowiańskim istnieją dwa słowa, które znaczą
„świat”: svet i mir. Pierwsze znaczy świat, a równocześnie światło. Drugie znaczy 
zarazem świat i pokój.

Domyślny sens tych prostych słów wyraża świadomość i oczekiwanie na jaśnieją
cy pokój, na niosącą pokój wspaniałość bytu, który opromienia swym dobrem.

Rzeczy są po to, by istnieć w pokoju i świetle. Oczekiwanie wpisane w te słowa, 
jeśli otwiera się świadomie na spełnienie, którym jest Chrystus, nasz Pokój i Światło, 
może wyleczyć z ideologii, to znaczy z owej szczególnej pokusy; która podczas 
ostatnich stuleci, przybierając różnorodne formy historyczne, wywarła tak wielki 
wpływ na człowieka kontynentu europejskiego, że niemal go sobie podporządkowała.

Wspomnienie świętych Cyryla i Metodego przywodzi na myśl cel na zawsze 
związany z ich postaciami: jest nim zupełna komunia, która pozwoli Kościołowi 
znów oddychać pełnymi płucami, zarówno ich częścią wschodnią, jak zachodnią, 
a równocześnie pozwoli w nowy, bardziej skuteczny sposób głosić zbawczą prawdę 
Ewangelii współczesnemu człowiekowi.

Powierzam wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła, pragnienie, aby podczas przy
szłego Nadzwyczajnego Synodu świadomość zadania, które oczekuje Kościół u progu 
nowej epoki, nabrała większej wyrazistości, dzięki nowemu wsłuchaniu się w głos 
Soboru.

Wzajemna modlitwa o przywrócenie pełnej jedności
-  22 stycznia 1986 r.

Przekład: PO 1986, nr 7, s. 39-41.

1187 | j  „Ruch ekumeniczny winien być w szczególny sposób ożywiany przez wzajem
ną modlitwę”. Tymi słowami nadzwyczajny Synod Biskupów, zebranych w dwudzies
tą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, potwierdził wyjątkowe znaczenie 
modlitwy dla osiągnięcia pełnej jedności wszystkich chrześcijan (Rei. II, C, 7). Ten 
tydzień (18-25 stycznia) jest szczególnie poświęcony modlitwie o jedność. W całym 
świecie katolicy, prawosławni, anglikanie i protestanci, czasem w swoich własnych 
kościołach, czasem razem, złączeni w komunii, wznoszą gorące modlitwy ku jedne
mu, wspólnemu Panu, aby wybłagać tę jedność, o którą On sam prosił Ojca dla 
wszystkich swoich uczniów (por. J 17, 21).

Dzisiaj zapraszam również was do przyłączenia się ze szczerym sercem i żarli
wym pragnieniem do tego niezmierzonego chóru „komunii ekumenicznej” -  jak 
nazwał Synod nadzwyczajny tę nową sytuację duchową, która wytworzyła się wśród 
chrześcijan naszych czasów. Te modlitwy we wspólnocie są bez wątpienia bardzo
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skutecznym środkiem, aby uprosić łaskę jedności, i właściwym podkreśleniem wię
zów, którymi katolicy są złączeni z innymi braćmi chrześcijanami (DE 8 ).

Bogata treść Dekretu soborowego o ekumenizmie utrzymuje całą swoją wartość, 
wzmocnioną dwudziestoletnim doświadczeniem, które uczyniło ją  jeszcze bardziej 
trwałą. Ożywia wspólne zaufanie w Panu, który prowadzi zdarzenia ludzkie w kie
runku ich ostatecznego celu, podtrzymuje i ożywia wysiłki ekumeniczne skierowane 
ku jedności, ale nie pozwala nigdy zatrzymać się na poziomie pośrednich pozytyw
nych wyników osiągniętych w stosunkach braterskich i w prowadzonym dialogu.

Wspólna modlitwa opiera się przede wszystkim na wierze istniejącej wśród chrze
ścijan i na wspólnym chrzcie, związku sakramentalnym, który uobecnia i wyraża 
darmowy dar zbawienia dokonanego przez Pana. Modlitwa wspólna wynika z jednego 
chrztu, który „zmierza całkowicie do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie”, i który 
dlatego ze swojej natury „ma prowadzić do pełnego wyznania wiary, do całkowitego 
wcielenia w zgodną z wolą Chrystusa instytucję zbawienia, wreszcie do pełnego 
wszczepienia w eucharystyczną wspólnotę” (DE 22). To wewnętrzne wymaganie 
tworzy najgłębszy dynamizm całego ruchu ekumenicznego.

W konsekwencji modlitwa staje się pokornym i świadomym błaganiem o łaskę 
jedności, ponieważ „ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności 
jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności” (DE 
24). Błaganie każe nam oprzeć całą nadzieję na solidnym fundamencie modlitwy, 
którą Chrystus wznosi nieustannie za swój Kościół, na miłości Ojca do nas i na 
mocy Ducha Świętego.

Sobór Watykański II przypomniał nam, że modlitwa jest „środkiem bardzo sku
tecznym” (por. DE 8) i że nadzieja położona w miłości Boga „zawieść nie może” 
(Rz 5, 5). Z tych powodów doroczny tydzień modlitw o jedność powinien umocnić 
wiarę, dodać zapału miłości, przyczynić się do wzrostu nadziei.

2. Do dwóch motywów, wskazanych przez Sobór, mamy dzisiaj jeszcze jeden do 
dodania: wdzięczność Panu za postęp, jaki dokonał się na drodze do pełnej jedności 
chrześcijan. Ostatni nadzwyczajny Synod Biskupów potwierdził, że w ciągu tych 20 
lat „ekumenizm” wpisał się głęboko i na stałe w świadomość Kościoła” (Relacja II, 
C, 7). Otwarty i afirmowany jest dialog ze wszystkimi Kościołami Wschodu i Zacho
du, chociaż różne są jego formy, odmienne narzędzia i rezultaty. Wspólnym celem, 
który ukazuje się na horyzoncie wszystkich tych form dialogu, jest pojednanie i jed
ność. Jesteśmy wdzięczni Panu, że dokonuje się oczyszczenie serc i wyłania się 
wzajemna miłość między chrześcijanami.

Poza tym rozmowy stały się dobrą okazją i odpowiednim narzędziem nie tylko 
do wyznania wspólnej wiary katolików i innych chrześcijan, ale także do zaznaczenia 
zbieżności w ważnych sprawach, które dawniej były kontrowersyjne, jak również do 
jaśniejszego i nowego zidentyfikowania rozbieżności, które jeszcze należy skonfron
tować i wspólnie rozwiązać w świetle Pisma św. i wielkiej tradycji Kościoła. Jest 
to ważne wydarzenie w życiu chrześcijan dzisiaj.

Braterska obecność Obserwatorów innych Kościołów i światowych wspólnot 
chrześcijańskich, jak również członków Światowej Rady Kościołów w czasie obrad 
nadzwyczajnego Synodu Biskupów była świadectwem tych nowych stosunków, jakie
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się wytworzyły. Objawiło się w ten sposób wspólne pragnienie czynienia nadal wy
siłków, aby, za łaską Bożą, można było dojść do pełnej jedności i dać przez nią 
świadectwo światu, w którym wciąż wzrastają napięcia, podziały i konflikty.

1189 3 . „Świadectwo jest nakazem Ewangelii” -  przypomina nam o tym wstęp do
tekstów obecnego „Tygodnia modlitw”, przygotowanego wspólnie przez Sekretariat 
ds. Jedności Chrześcijan i Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

„Będziecie mi świadkami” (Dz 1 , 8 ) -  jest to temat obecnego roku. Jest on zobo
wiązujący: wypływa z wyraźnego nakazu danego uczniom przez Chrystusa Zmar
twychwstałego. Jest to temat pełen perspektyw, który uaktywnia wszystkie siły ruchu 
ekumenicznego. Jest to temat aktualny i naglący, ponieważ dzisiejszy świat potrzebu
je dowodów wiarygodności i autentycznego świadectwa życia.

Wspólne świadectwo chrześcijan może wyrażać się w różny sposób: opiera się 
ono na wspólnej wierze, którą istniejący obecnie dialog ukazał z nową wyrazistością. 
Świadectwo to jest jednak słabe, ponieważ istniejące różnice uniemożliwiają pełną 
zgodę. Rodzi się z tego nowy impuls do czynienia postępu na drodze ekumenizmu. 
Wspólne świadectwo, które można dać dzisiaj, przynagla do szukania pełnej jedności: 
lecz tylko pełna jedność sprawi, że świadectwo to będzie naprawdę autentyczne.

Ostatni nadzwyczajny Synod Biskupów uczynił ważne oświadczenie: „My, Bisku
pi, pragniemy gorąco, aby niepełna „komunia” z Kościołami i Wspólnotami niekato
lickimi, która już istnieje, przy pomocy łaski Bożej, doszła do „komunii pełnej”. 
Ponadto: „Komunia między katolikami i innymi chrześcijanami, jakkolwiek niepełna, 
wzywa przecież wszystkich do współpracy w wielu dziedzinach i tak czyni w jakiś 
sposób możliwym wspólne świadectwo o zbawczej miłości Boga do świata potrzebu
jącego zbawienia” (Relacja końcowa II, C, 7).

1190 4. Zrozumiałe, jak niezastąpioną rolę odgrywa w tym procesie modlitwa o jedność
naszych Kościołów, nie tylko modlitwa wspólna katolików i innych chrześcijan, ale 
także wzajemna modlitwa za siebie, która jest wyrazem chrześcijańskiej solidarności 
wynikającej ze chrztu. Modlitwa jednych za drugich stwarza nową komunię.

Zakończmy przeto nasze spotkanie modląc się razem o przywrócenie pełnej jedno
ści wśród chrześcijan:

Ojciec święty: Módlmy się, aby chrześcijanie, mimo podziałów, czynili coraz 
większe starania, aby dać wspólne świadectwo swej wiary w Boga Ojca, Syna i Du
cha Świętego, aby świat uwierzył.

Wszyscy: Aby byli jedno, aby świat uwierzył.
Ojciec święty: Módlmy się, aby chrześcijanie, szczególnie ci, którzy cierpią dla 

Imienia Chrystusowego, dali świadectwo żywej wiary i postępowali na drodze wiodą
cej do jej wspólnego wyznania.

Wszyscy: Aby byli jedno, aby świat uwierzył.
Ojciec święty: Módlmy się, aby chrześcijanie złączyli się w wysiłkach dążących 

do osiągnięcia sprawiedliwości i pokoju na świecie.
Wszyscy: Aby byli jedno, aby świat uwierzył.
Ojciec święty: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, spojrzyj na pragnienie serc 

swoich dzieci; wysłuchaj naszych próśb i spraw, aby wszyscy chrześcijanie byli 
złączeni w Twoim Kościele, jednym i jedynym. Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa,
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który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wie
ków. Amen.

Wspólna modlitwa chrześcijan -  18 stycznia 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 1, s. 11.

Dziś rozpoczyna się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Podczas tego tygodnia katolicy, prawosławni, anglikanie i protestanci w różnych 

stronach świata modlą się w sposób specjalny o przywrócenie pełnej jedności wszyst
kich, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem, Panem i Zbawicielem świata.

Jest to więc szczególny moment wspólnej modlitwy, a równocześnie czas, w któ
rym wszyscy ochrzczeni angażują się w ekumeniczne wysiłki dla przywrócenia 
jedności.

My wszyscy, niezależnie od tego, jaką pełnimy rolę we wspólnocie chrześcijań
skiej, możemy modlić się o jedność. Oby Pan udzielił swym uczniom łaski owej 
jedności, o którą On sam prosił! (por. J 17, 21).

Wspomnienie Dnia Modlitwy o Pokój; który odbył się w Asyżu, może dostarczyć 
nam konkretnych wskazówek również na ten tydzień.

Wspólna modlitwa chrześcijan, w szerszym kontekście spotkania w Asyżu; ukaza
ła już istniejącą jedność w imię Chrystusa oraz pragnienie osiągnięcia pełnej jednoś
ci, która wobec świata stanie się posługą na rzecz wszystkich ludzi. „Taka wspólna 
prośba (katolików z innymi braćmi chrześcijanami) -  mówi Sobór Watykański II -  
jest zapewne nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności i właściwym 
podkreśleniem więzów, które dotąd łączą katolików z braćmi odłączonymi: «Gdzie 
bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich» 
(Mt 18, 20)” (Unitatis redintegratio, 8).

Wspólnota chrześcijańska, gdy wreszcie zostanie odbudowana, musi mieć charak
ter służebny. Nawiązuje do tego głęboki i wybiegający w przyszłość temat tegorocz
nego Tygodnia Modlitw: „Zjednoczeni w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem” 
(por. 2 Kor 5, 17; 6 , 4).

Jedność w Chrystusie daje początek nowemu stworzeniu, do którego wezwana jest 
cała ludzkość.

Tak więc odnowa jest jednym z podstawowych warunków przywrócenia jedności 
chrześcijan i pokoju w świecie.

Teraz, gdy zgromadziliśmy się na modlitwie maryjnej, wzywam was, tu obecnych, 
oraz wszystkich katolików całego świata do aktywnego uczestniczenia w Tygodniu 
Modlitw. Równocześnie wyrażam życzenie, aby tam, gdzie nie obchodzi się jeszcze
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tego Tygodnia, katolicy zainicjowali spotkania na wspólnej modlitwie oraz akcje 
chrześcijańskiego braterstwa i solidarności, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykań
skiego II, który podkreślił, że „współpraca wszystkich chrześcijan w żywy sposób wy
raża to zespolenie, które ich wzajem łączy, i w pełniejszym świetle stawia oblicze 
Chrystusa Sługi. Współpraca ta [...] musi się coraz więcej udoskonalać [...], a to przez 
docenianie godności osoby ludzkiej, popieranie dobra pokoju, stosowanie Ewangelii
we wszystkich dziedzinach życia społecznego” (por. Unitatis redintegratio, 12).

To właśnie, a także dialog ekumeniczny doprowadzi nas do pełnej jedności.

Jedność w Chrystusie -  21 stycznia 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 1, s. 10.

„Zjednoczeni w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem” (por. 2 Kor 5, 
17-6, 4a).

1192 i. pod takim hasłem odbywa się w tym roku na całym świecie Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Doroczny Tydzień Modlitw ogarnia swym zasięgiem coraz 
więcej chrześcijan: katolików, prawosławnych, anglikanów i protestantów, którzy 
spotykają się, by razem prosić o odpuszczenie grzechu podziału i o dar jedności. Te 
wspólne obchody odznaczają się duchowym dynamizmem, który ożywia ruch ku 
jedności od wewnątrz, wspiera go w trudnych momentach, jest stałym drogowskazem 
w dążeniu do słusznego celu.

Tegoroczny temat Tygodnia Modlitw skupia naszą uwagę na samych korzeniach 
kościelnej jedności: na jedności w Chrystusie.

Poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia 
świata, Bóg pojednał nas z sobą. Zostaliśmy odkupieni krwią Chrystusa. Włączeni 
w Chrystusa, uczestniczymy w Jego życiu, jesteśmy zatem powołani do nowego 
życia (por. Rz 6 , 4).

W drugim Liście do pierwszych chrześcijan z Koryntu, rozdartych wewnętrznymi 
podziałami, św. Paweł przypomina z mocą, że stare sprawy należą do przeszłości. 
A stare sprawy to nienawiść, urazy, podziały i grzech. Przypomina im także, że 
nastały rzeczy nowe: pojednanie, miłość, solidarność i jedność; stwierdza wreszcie 
w słowach zwięzłych i pełnych treści: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17).

1193 2. Sobór Watykański II przyjął za podstawę swoich rozważań chrzest, który sta
nowi „sakramentalny węzeł jedności” (Unitatis redintegratio, 2 2 ) pomiędzy katolika
mi i innymi chrześcijanami.
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Poprzez sakrament chrztu, jeśli jest on udzielany należycie i przyjmowany w od
powiednim usposobieniu duszy, „człowiek zostaje prawdziwie wcielony w Chrystusa 
ukrzyżowanego i uwielbionego, i odradza się ku uczestnictwu w życiu Bożym [...] 
Wobec tego chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności trwający między wszystki
mi przezeń odrodzonymi” (Unitatis redintegratio, 2 2 ).

Owa głęboka więź, która utrzymuje się niezależnie od wszelkich zaistniałych 
podziałów, stanowi mocny fundament jedności. Nie jest to jednak fundament statycz
ny. Bowiem ze wspólnego chrztu zawsze wynika pilny wymóg pełnego urzeczywist
niania jedności, w komunii kościelnej całej chrześcijańskiej wspólnoty, bez jakichkol
wiek podziałów w wierze, przy poszanowaniu różnorodności uznanych tradycji litur
gicznych i dyscyplinarnych (por. Unitatis redintegratio, 1).

Radykalna jedność w Chrystusie wymaga pełnej komunii wiary i życia po to, by 
wspólnota chrześcijańska mogła dawać bardziej przekonywające świadectwo nowego 
stworzenia, do którego Pan wzywa całą ludzkość.

3. Dzień Modlitwy, który -  w ramach szerszego programu -  obchodziliśmy 
w Asyżu, by prosić o pokój dla świata, stał się także okazją do wspólnej modlitwy 
chrześcijan. Jej podstawą była wspólna wiara w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata 
i Księcia pokoju. W obecności wyznawców innych religii, którzy także modlili się
0 pokój, chrześcijanie dali wyraz we wspólnej modlitwie specyficzności chrześcijań
stwa, która łączy nas w tym, co stanowi podstawę naszej wiary oraz w naszym 
wspólnym powołaniu. Modlitwa ta była dla nas niejako doświadczeniem dnia, w któ
rym nie będzie już podziałów.

Równocześnie wyraził się w niej duch wspólnej służby, którą chrześcijanie mogą
1 muszą razem pełnić na rzecz współczesnego człowieka.

Ostatni nadzwyczajny Synod Biskupów stwierdził, że ekumenizm jest głęboko 
i nieodwracalnie wpisany w świadomość Kościoła. Zauważył on także, iż „dialog 
ekumeniczny sprawia, że Kościół jaśniej ukazuje się jako sakrament jedności. «Ko- 
munia» między katolikami i innymi chrześcijanami, jakkolwiek niepełna, wzywa 
przecież wszystkich do współpracy w wielu dziedzinach i tak czyni w jakiś sposób 
możliwym wspólne świadectwo o zbawczej miłości Boga do świata potrzebującego 
zbawienia” (Relacja końcowa, II, C, 7).

Udział w spotkaniu w Asyżu licznych przedstawicieli Kościołów i wspólnot 
chrześcijańskich Wschodu i Zachodu był niewątpliwie rezultatem nowych stosunków, 
jakie zostały ustanowione pomiędzy chrześcijanami; ujawnił on równocześnie możli
wość i pilną potrzebę dalszych kroków na drodze ku pełnemu pojednaniu, ku wspól
nemu świadectwu i wspólnej służbie dla dobra całej ludzkości.

Perspektywy, które wyłoniły się podczas spotkania w Asyżu, są dla modlitwy
o jedność chrześcijan nowym bodźcem i źródłem pogłębionego zaangażowania.

4. Aby móc pełnić w naszych czasach posługę jednania (por. 2 Kor 5, 18), trzeba 
być całkowicie pojednanym z Bogiem i z bliźnimi, a przede wszystkim z tymi, 
którzy dzielą z nami wiarę w Trójjedynego Boga i z którymi łączy nas jeden chrzest.

Na zakończenie tych refleksji wznieśmy do Boga naszą modlitwę za wszystkich 
naszych braci w wierze:

1194
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Boże, który sprawiłeś; że przez wodę i Ducha Świętego narodziliśmy się do życia 
wiecznego w nowym stworzeniu, w swojej dobroci, błogosław nadal wszystkim 
Twoim synom i córkom; spraw, abyśmy zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, pozostali 
wiernymi członkami Twojego Ludu, zjednoczonymi we wspólnym chrzcie i wyzna
wali razem jedyną wiarę odziedziczoną po Apostołach, aby w ten sposób dawać 
świadectwo w świecie pełnym podziałów i poszukiwać pełnej jedności, której Chrys
tus pragnie dla swego Kościoła.

On jest Bogiem i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

Ona zna drogę do jedności -  25 stycznia 1987 r.

Przekład: OR 1987, nr 1, s. 11-12.

1196 | |  W dniu dzisiejszym kończy się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześ
cijan.

Obchody te, w których wyrażamy nasz kult i miłość Boga, wspólne katolikom, 
prawosławnym, anglikanom i protestantom, są dla wszystkich prawdziwym darem 
Bożym, prawdziwym osiągnięciem na drodze ku jedności oraz znakiem nadziei, że 
owa jedność może osiągnąć pełnię zgodnie z wolą Chrystusa.

To powtarzające się każdego roku wielkie spotkanie na modlitwie nie może prze
kształcić się w czynność rutynową, gdyż rzeczywiście wyznacza ono etapy tej drogi, 
którą pośród różnych trudności prowadzi nas przecież Duch Święty, i na której 
osiągnęliśmy już i wciąż osiągamy rezultaty w dziedzinie wzajemnego zbliżenia oraz 
pogłębienia wspólnych wartości wiary i chrześcijańskiego życia.

2. Pan powiedział: „Kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7). Chociaż czasem rezul
taty dają na siebie czekać lub nie są takie, jakich pragnęliśmy, nie możemy -  katoli
cy i niekatolicy -  ustawać w błaganiu Pana o bezcenny dar jedności, w przekonaniu, 
że prosimy o coś, co jest absolutnie dobre, co odpowiada jednemu z założeń Soboru 
Watykańskiego II, co więcej -  jednemu z zasadniczych celów zamieszkania pośród 
nas Słowa Bożego.

1197 3 . Oczywiście nie możemy zapominać o tych nieodzownych warunkach, które
sprawiają że trudne dzieło ekumenizmu prowadzone jest w sposób autentyczny, 
a więc skutecznie. Jednym z tych warunków, obok wspólnej modlitwy, winien być 
-- jak mówi Sobór -  wysiłek odnawiania i ciągłego udoskonalania naszego chrześci
jańskiego życia, nawrócenie serca oraz dążenie do wypełniania przykazania miłości. 
W tym wyraża się prawdziwa dusza całego ruchu ekumenicznego (por. Unitatis
redintegratio, n. 6 , 7, 8).
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Odkrywać wspólnie nowość Ewangelii -  „Zjednoczeni w Chrystusie, jesteśmy 
nowym stworzeniem” -  pod tym hasłem przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw
o Jedność. Chrystus czyni nas nowym stworzeniem. Chrystus jest odnowicielem 
stworzenia: „nowych niebios i nowej ziemi. Jego Duch odnawia wszystkie rzeczy. 
Taki był temat naszych medytacji w Słowie Boga. Dziękujmy Mu za to.

4. Obecna chwila modlitwy jest pod znakiem Maryi, Matki Pana. Jakże Ona 
troszczy się o jedność wszystkich uczniów swojego Syna! Zna także drogę do tej 
jedności. Prośmy Ją raz jeszcze o to, by do wszystkich dotarło Jej macierzyńskie 
wezwanie do poznania i pełnej realizacji woli Jezusa.

Aby imię Chrystusa nie zostało wymazane
26 czerwca 1986 r.

Przekład: OR 1986, nr 6, s. 12.

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Serdecznie witam w Watykanie wszystkich, przybyłych z całego świata do 

Rzymu, aby uczcić wielki jubileusz „odrodzenia Łotwy w Chrystusie”. Witam przede 
wszystkim stojących na czele waszej grupy arcybiskupa Arnolda Lusisa z Kościoła 
luterańskiego i prałata Casimira Rucsa, który reprezentuje łotewskich katolików 
mieszkających za granicą. Duchowo przenoszę się również tam, gdziekolwiek na 
świecie wasi rodacy obchodzą ten jubileusz, przede wszystkim na Łotwę i do wszyst
kich miejsc, na których żyje łotewska diaspora.

Zebraliśmy się tutaj w ramach prostej, lecz jakże znaczącej modlitwy ekumenicz
nej, podczas której zwracamy się do Boga, będącego źródłem jedności i życia. Dzię
kujemy Mu przede wszystkim za to doniosłe wydarzenie, jakim w dziejach waszego 
ludu jest osiemsetlecie przyjęcia przez Meinarda sakry biskupiej. Osoba Meinarda 
jest najbardziej doniosłym symbolem pierwszej ewangelizacji Łotwy, która pozostanie 
głęboko związana z jego imieniem.

Tam, gdzie Słowo Boże -  nawet pośród różnorakich przeszkód -  przenika do 
świadomości ludu i zostaje przezeń przyjęte, określa ono na zawsze świadomość tego 
ludu o nim samym i jego historii. Słuchając Słowa Bożego, naród rozpoznaje swoją 
prawdziwą tożsamość, a więc uświadamia sobie, że został odwiecznie wybrany przez 
Boga i że Bóg miłuje go w Chrystusie teraz i w przyszłości.

Wspomnienie początków wiary chrześcijańskiej waszego ludu jest przede wszyst
kim wspomnieniem owej bezwzględnej nowości, która z natury rzeczy otwiera drogę 
ku komunii bez granic.
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Święty Paweł, świadomy tej nowości, wyjaśnił ją  w niezrównany sposób w Liście 
do Galatów: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblek
liście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 
kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (3, 27 n.).

1200 2. Owa tożsamość, która jest darem wiary w Chrystusa, wciela się zawsze w kon
kretną kulturę i rozjaśnia jej wnętrze. Słowa ludzkiego języka stają się narzędziem 
dialogu z Bogiem, który rozpoczął się w Chrystusie i do uczestniczenia w którym 
wszyscy są wezwani.

Niejednokrotnie już mówiłem o tym związku, powołując się także na doświadcze
nia osobiste. Człowiek może usłyszeć i zrozumieć decydujące dla swego życia słowa 
tylko w kontekście kultury własnego narodu. Wewnętrzna więź z ową kulturą ozna
cza powierzenie się tajemnicy własnego człowieczeństwa wraz z niezłomną chęcią 
dochowania jej wierności. Jest to postawa, która przynosi ludziom zaszczyt i ich 
uszlachetnia.

Wyrażam przeto życzenie, aby wasz język i wasza kultura żyły i rozwijały się 
zarówno w rodzinach, jak i w szkołach, i aby dzięki temu było chronione życie 
religijne licznych parafii zagranicznych, które należą do wspólnoty łotewskiej.

1201 3 . Chrześcijańskie dzieje Łotwy z racji swojej genezy są bardzo silnie związane
z dziejami Kościoła zachodniego, a tym samym z wydarzeniami, które ten Kościół 
kształtowały; wiemy, jak wielki wpływ wywarła na Łotwę Reformacja.

Dzisiejsza ekumeniczna uroczystość jest spotkaniem serc, wyrażającym nową 
świadomość, która dojrzewała przez lata z natchnienia Ducha Świętego. Synowie 
i córki biskupa Meinarda z radością uznają jedność, jaka została im dana przez 
chrzest i znamionuje wiarę przyjętą przez ich przodków -  wiarę odnawianą w każ
dym pokoleniu. W darze tej jedności widzą oni dzisiaj, wraz z całym Kościołem, 
obietnicę i rękojmię owej pełni wspólnoty, której Pan pragnie dla swoich uczniów.

Nowe kontakty ekumeniczne wśród chrześcijan, które stopniowo i zgodnie z natu
ralną dynamiką wspólnoty zmierzają ku przyszłej pełni, otwierają coraz nowsze 
możliwości współpracy. Dziś jednak moje myśli skupiają się przede wszystkim na 
tym, co wszystkich nas żywo obchodzi: aby imię Chrystusa nie zostało wymazane 
z serc młodszego pokolenia zagrożonego na całym świecie przez ideologie ateistycz
ne i postawy materialistyczne. Wasza historia związała was ściśle z losami i nadzie
jami chrześcijaństwa zachodniego, ale czy położenie geograficzne Łotwy, która prze
cież graniczy z krajami znajdującymi się pod wpływem chrześcijaństwa wschodniego, 
nie nasuwa myśli o danym przez Ducha Świętego szczególnym powołaniu ekume
nicznym do działania na rzecz zjednoczenia chrześcijańskiego Wschodu z chrześci
jańskim Zachodem?

1202 4 . Jednym z charakterystycznych znamion łotewskiej kultury jest bogata spuścizna
pieśni ludowych -  dainas -  w których dusza waszego ludu wyraziła to, co całe życie 
włącza w hymn uwielbienia. „Gdziekolwiek jestem, pieśń śpiewam, ku chwale Bo
żej” -  jak mówią słowa jednego z tych dainas.

Tak, śpiew jest miły Bogu, bowiem w śpiewie wyraża się powołanie człowieka 
do uwielbienia Boga. Szczery śpiew, w radości czy smutku, jest zawsze bliski mo-
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dlitwy. Szczególnie zaś w krytycznych chwilach życia ludzie łakną tej melodii, co 
płynie z głębi ludzkiego ducha i niesie w sobie pokój i harmonię.

Maryi, Gwieździe Morza, co zawsze strzegła ziemi łotewskiej, powierzam gorące 
pragnienie wasze i moje zarazem, aby ta pełna wiary pieśń nigdy na ziemi łotewskiej 
nie umilkła.

Miłość Boga usuwa lęk. 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

20 stycznia 1988 r.

Przekład: OR 1988, nr 1, s. 18.

1. „Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

Tymi słowami Jezus modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy o jedność swych 
uczniów i tych wszystkich, którzy na podstawie ich świadectwa mieli w Niego uwie
rzyć. Modlitwa ta stanowi podstawę wszystkich działań na rzecz przywrócenia pełnej 
jedności chrześcijan.

Ruch ekumeniczny, w którym „uczestniczą ci, którzy wzywają Boga w Trójcy 
Jedynego, a Jezusa wyznają Panem i Zbawcą” (Unitatis redintegratio, 1), odnajduje 
w modlitwie Jezusa swój ostateczny cel oraz kryterium naprawdę skutecznej działal
ności misyjnej, której potrzeba odczuwana jest dziś w sposób szczególny: jedność 
jako znak i narzędzie ewangelizacji świata. Działania teologów i duszpasterzy w celu 
przywrócenia pełnej jedności chrześcijan odpowiadają woli samego Jezusa Chrystusa. 
Dlatego Kościół katolicki uważa je za pierwszoplanowe zadanie, które -  według 
Soboru Watykańskiego II -  winni wypełniać „zarówno wierni, jak i ich pasterze, 
każdy wedle własnych sił” (tamże, 5).

Zdając sobie sprawę z tego, że rozwiązanie tego trudnego problemu „przekracza 
ludzkie siły i zdolności”, Sobór stwierdził, iż „nadzieję swą pokłada całkowicie 
w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Święte
go” (tamże, 24). Przypomniał on także słowa, które św. Paweł skierował do Rzy
mian: „A nadzieja nie zawodzi” (Rz 5, 5).

2. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzi się co roku bądź 
w tych właśnie dniach, bądź przy okazji uroczystości Pięćdziesiątnicy, włącza się 
w duchu wierności i posłuszeństwa w nurt tej modlitwy, w której Jezus prosił Ojca, 
aby wszyscy stanowili jedno, żyli w doskonałej jedności i dążyli do świętości 
w prawdzie. Ta płodna inicjatywa, kontynuowana z pomocą łaski Bożej z coraz 
większym zaangażowaniem, znajduje mocną podstawę w tych elementach wiary,
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które pozostały nam wspólne. Równocześnie wyraża wolę chrześcijan, aby czynić 
wszystko, co jest możliwe -  każdy we własnym zakresie -  na rzecz wspólnego 
podążania ku pełnej jedności, tak jak tego pragnie sam Pan. Wiara daje nam pe
wność, że Bóg jest pośród nas (por. Mt 18, 20). On, który jest „drogą i prawdą”, tak 
jak niegdyś towarzyszył uczniom z Emaus (por. Łk 24, 30), podobnie i dziś prowa
dzi tych, którzy w Niego wierzą, by odzyskawszy pełną jedność wiary mogli wspól
nie przystąpić do „stołu” Eucharystii. Tak jak uczniowie winniśmy podążać tą drogą 
z „pałającym sercem”, słuchając tego, co mówi Pismo.

Niezastąpioną pomocą jest w tym modlitwa. Uwalnia od trosk nie mających 
związku z planem Boga, pozwala skoncentrować się na najważniejszym, na tym, co 
prowadzi do wypełniania woli Bożej.

1205 3 . Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność winniśmy także dziękować Bogu za
przebytą dotąd drogę. To prawda, że upragniona przez wszystkich jedność nie została 
jeszcze osiągnięta i że wciąż istnieją poważne trudności. Niemniej kontakty pomiędzy 
chrześcijanami i nawiązanie dialogu teologicznego doprowadziły do powstania na
prawdę nowej sytuacji odznaczającej się klimatem braterstwa. Słusznie kładzie się 
nacisk na istniejącą już komunię, z większą precyzją określono punkty, w których 
istnieją różnice. Ponadto, nie szczędząc wysiłków, dokonano ustalenia zgodności 
poglądów w odniesieniu do tematów, które w przeszłości stanowiły przedmiot poważ
nych kontrowersji, takich jak chrzest, usprawiedliwienie, kapłaństwo, Eucharystia, 
władza w Kościele. Dialog z Kościołami i Wspólnotami kościelnymi świata trwa, 
podsycany nadzieją na osiągnięcie pełnego porozumienia. Ten niezwykle delikatny 
proces wymaga od wszystkich modlitewnego wsparcia.

Również w roku ubiegłym dane mi było spotkać się, zarówno tutaj, w Rzymie, 
jak i w odwiedzonych przeze mnie krajach, z przywódcami innych Kościołów 
i Wspólnot kościelnych. Pozwoliło mi to stwierdzić, iż pomimo zróżnicowanych 
sytuacji lokalnych, troska o jedność odczuwana jest jako coraz bardziej nagląca 
sprawa. Wśród tych spotkań jakże nie przypomnieć przede wszystkim niedawnej 
wizyty Patriarchy ekumenicznego Jego Świątobliwości Dimitriosa I. Stała się ona 
okazją do wspólnych rozmów, do wspólnego pobłogosławienia wiernych. Pragnęliśmy 
uczynić to wszystko, na co pozwala nam nasza wiara. Wyraziliśmy głęboki smutek 
z tego powodu, że nie możemy jeszcze dzielić się tym samym Chlebem i pić z jed
nego Kielicha. Niech ów szczery smutek będzie dla wszystkich źródłem nowego 
zaangażowania w wyjaśnianie kwestii spornych i przezwyciężanie trudności, które 
jeszcze istnieją na naszej wspólnej drodze. Równocześnie niech głęboka radość z tej 
wizyty rozgrzeje serca wszystkich, niech stanie się dla nas zachętą do podążania 
drogą Pana z zapałem i nadzieją, które wzbudza obecny w nas Duch Święty.

1206 4 . Do tego właśnie wzywa nas Tydzień Modlitw, przebiegający pod hasłem:
„Miłość Boga usuwa lęk” (por. 1 J 4, 18).

Temat ten przypomina nam przede wszystkim o Bożej miłości, która stanowi 
podstawę chrześcijańskiego życia. Trójca Przenajświętsza umiłowała nas „zanim 
powstał świat”. Do nas został posłany Syn Boży, który wyzwolił nas i wezwał do 
stania się nowym stworzeniem na Jego obraz i podobieństwo. On związał nas z no-
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wym istnieniem, ofiarowując miłość, od której ani życie, ani śmierć nie są w stanie 
nas odłączyć.

Stąd też wypływa wymóg wzajemnej miłości. „Jeśli Bóg tak nas umiłował, to 
i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4, 11). Doświadczenia na polu ekume
nizmu pokazują nam coraz wyraźniej, że prowadzony w miłości dialog jest podstawą 
wszystkich wysiłków zmierzających do pojednania. Miłość nie tylko rodzi wzajemne 
przebaczenie, ale uwalnia od podejrzliwości, od lęku przed drugim człowiekiem, 
który w jej świetle jawi się jako nasz brat w Panu.

Temat obchodzonego obecnie Tygodnia, ustalony przez Międzynarodowy Komitet 
Mieszany Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, zwraca uwagę 
na zjawisko lęku, występujące we współczesnym świecie, także we wspólnotach 
chrześcijańskich. Lęk to uczucie, które dzieli, izoluje i zniewala. My jednak wierzy
my w Tego, który zwyciężył świat, pokonał śmierć i przywrócił życie. Osiągnięcie 
przez chrześcijan jedności w miłości i prawdzie stanie się także skutecznym znakiem 
nadziei na lepsze ułożenie stosunków pomiędzy ludźmi w świecie. Ponadto szczera 
miłość wewnątrz wspólnot chrześcijańskich uwalnia od obaw, że jedność może do
prowadzić do uniformizacji. Jedność jest dobrem dla wszystkich. Oznacza nie tylko 
poszanowanie prawdziwych charyzmatów, ale umacnia je i zestraja z pożytkiem dla 
wszystkich.

„W miłości nie ma lęku” (1 J 4, 18). Bez zbędnych obaw, z sercem rozgrzanym 
Bożą miłością, módlmy się zatem wytrwale i wciąż podejmujmy odpowiednie kroki 
w celu przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność -  18 stycznia 1989 r.

Przekład: OR 1989, nr 1-2, s. 18.

1. „Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteś
my nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12, 5).

Przytoczone słowa św. Pawła ukazują w sposób najbardziej przekonywający ta
jemnicę witalnej i organicznej komunii, która istnieje wśród ludzi ochrzczonych 
w Chrystusie.

Dlatego ten właśnie tekst został wybrany jako temat modlitwy i refleksji podczas 
rozpoczynającego się dzisiaj Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który, jak 
wiadomo, będzie trwał do 25 stycznia, czyli do święta nawrócenia Pawła Apostoła.

W tym Tygodniu katolicy i prawosławni, anglikanie i protestanci złączą się we 
wspólnej modlitwie. Odpowiada to duchowi Soboru Watykańskiego II, który uznaje
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modlitwę, wraz z nawróceniem serca i świętością życia, „za duszę całego ruchu 
ekumenicznego” (Unitatis redintegratio, 8).

Ogólna modlitwa o jedność każdego roku koncentruje się wokół jednego, szczegó
łowego tematu. Decyzja ta została wspólnie podjęta dwadzieścia lat temu przez 
Sekretariat Jedności Chrześcijan i Światową Radę Kościołów, by potwierdzić wolę 
dążenia razem do pełnej jedności, o którą modlił się Chrystus.

Słuchanie Słowa Bożego i wspólna modlitwa do Ojca niebieskiego najlepiej przy
gotuje chrześcijan do przyjęcia i zrozumienia daru jedności.

1208 2. W liście do chrześcijan Rzymu św. Paweł opisuje normalną -  w jego oczach
-  sytuację wspólnoty: „wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie” (Rz 12, 
5). Wspólnota jest więc organicznym zbiorem osób ożywianych tą samą wiarą, jedną 
nadzieją, a przede wszystkim wzajemną miłością. Uczestniczą one w tym samym 
życiu, które św. Paweł, zarówno w Liście do Rzymian, jak w innych tekstach, przed
stawia posługując się obrazem „ciała”, co jednocześnie ukazuje organiczną naturę 
chrześcijańskiej wspólnoty.

Pomimo różnorodności członków oraz odmienności i komplementarności ich 
funkcji, zdrowe ciało jest jednością tak w swojej istocie, jak i w działaniu.

Odnosi się to także i przede wszystkim do Kościoła, który właśnie jest określany 
jako „Ciało Chrystusa”.

Syn Boży, który odkupił człowieka i przeobraził go w nowe stworzenie (por. Ga
6 , 15; 2 Kor 5, 17), udzielając im swojego Ducha „braci swoich, powołanych ze 
wszystkich narodów, ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje” (Lumen gen
tium, 7). Wiara i sakramenty nadają kształt tej tajemniczej komunii: „Wszyscyśmy 
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało” (1 Kor 12, 
13). Przez chrzest dokonuje się prawdziwe wcielenie w Chrystusa, które osiąga swą 
pełnię poprzez uczestniczenie w Eucharystii.

Niestety, życie chrześcijan doznało głębokiego podziału i obecnie, właśnie dlate
go, że nie są oni między sobą zjednoczeni, nie mogą razem sprawować Eucharystii, 
będącej znakiem doskonałej komunii. Podział jest sprzeczny z tym, czego chce Bóg 
od swoich uczniów i dla wrażliwych chrześcijan jest źródłem bólu. Jednakże podział 
ten nie zdołał do końca zniweczyć komunii zrodzonej z wiary w Chrystusa i z jedne
go chrztu.

Mówiąc o zaangażowaniu Kościoła katolickiego w ruch ekumeniczny, Sobór 
Watykański II wyraźnie podkreślił to i uznał za podstawę dla cierpliwych i mozol
nych starań zmierzających do przywrócenia pełnej jedności. W Dekrecie o ekumeniz
mie czytamy: „Ci przecież, co wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozo
stają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie (communio) ze społecznością Kościoła 
katolickiego” (Unitatis redintegratio, 3). W istocie inni chrześcijanie, nasi bracia 
w Panu, „usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa” (tamże). 
Dlatego chrzest „stanowi sakramentalny węzeł jedności” Ciała Chrystusa i ze swej 
natury prowadzi do pełnej komunii w wyznawaniu wiary, w uczestnictwie w instytu
cji zbawienia i w sprawowaniu Eucharystii (por. tamże, 22).

Wspólny chrzest wymaga tego, ażeby komunia była pełna.



Tydzień Modlitw o Jedność 641

3. Sw. Paweł wzbogaca obraz ciała mówiąc: „w jednym ciele mamy wiele człon
ków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność” (Rz 12, 4).

Obraz ten odnosi się do Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Mówi, że obok 
różnorodności i odmienności, charakterystyczną cechą członków ciała jest wzajemna 
solidarność i komplementarność: „Każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie 
członkami” (Rz 12, 5); i dodaje: „Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne 
dary” (Rz 12, 6 ).

Zjednoczona wspólnota chrześcijańska wyraża się poprzez rzeczywistą harmonię 
i synergię, czyli zgodne współbrzmienie rozmaitych głosów i wielorakich działań, 
zjednoczonych wolą życia jedną Ewangelią Jezusa Chrystusa i jej głoszenia. Wielość 
form w jedności jest charakterystyczną cechą chrześcijańskiej wspólnoty, zróżnicowa
nej w swych posługach i w charyzmatach swych członków, a równocześnie zawsze 
otwartej wobec całego świata i rozmaitości jego kultur.

Sobór Watykański II przypomniał doświadczenie dziejowe Kościoła, stwierdzając, 
że: „Przekazaną przez Apostołów spuściznę przyjmowano w różnej postaci i w różny 
sposób, a potem od zarania Kościoła tu czy tam różnie ją  wyjaśniano, zależnie od 
różnicy mentalności i warunków życia” (Unitatis redintegratio, 14). Równocześnie 
Sobór stwierdził, iż mimo podziału, także wśród innych chrześcijan „pokładanie 
wiary w Chrystusie wydaje owoce w postaci uwielbienia i dziękczynienia” za dobro
dziejstwa otrzymane od Boga, przyczyniając się do wzrostu miłości bliźniego i spra
wiedliwości na świecie. Bowiem „chrześcijański styl życia tych braci zasila się wiarą 
w Chrystusa, a krzepi łaską chrztu i słuchaniem słowa Bożego” (tamże, 23).

Rozmaitość autentycznych doświadczeń w życiu zgodnym z nauką Ewangelii nie mo
że -  także wśród innych chrześcijan -  nie pochodzić od Ducha Świętego, „albowiem 
Duch Święty przez swe łaski i dary wśród nich także działa swą uświęcającą mocą, 
a niektórym spośród nich dał nawet siłę do przelania krwi” (Lumen gentium, 1$L

4. Jedność nie stanowi zagrożenia dla żadnego z tych bogactw. Jedność nie niwe
czy prawdziwej różnorodności, przeciwnie, sprawia, że życie w Chrystusie staje się 
bardziej intensywne, osiąga coraz większy rozkwit i przybiera coraz doskonalsze 
formy.

Celem całego ruchu ekumenicznego, który z pomocą łaski Bożej coraz bardziej 
się rozwija, jest właśnie unitatis redintegratio, czyli przywrócenie pełnej, widzialnej 
i organicznej jedności wszystkich chrześcijan „w wyznawaniu jednej wiary, we 
wspólnym spełnianiu kultu Bożego oraz w braterskiej zgodzie rodziny Bożej” (Unita
tis redintegratio, 2). Będzie to mogło nastąpić bez naruszania bezwzględnego posza
nowania dla uprawnionej różnorodności w zakresie sposobów, w jakich wyraża się 
duchowość, zasad dyscypliny kościelnej, liturgii i teologii.

Ta właśnie wizja została potwierdzona przez Sobór Watykański II (tamże, 14-18), 
jak również przez wspólną deklarację, którą z radością podpisaliśmy razem z Jego 
Świątobliwością Dimitriosem I, Patriarchą ekumenicznym, na zakończenie jego wizy
ty w Rzymie. Stwierdziliśmy razem, że: „kiedy jest zapewniona jedność w wierze, 
wtedy pewna różnorodność wyrazu, dotycząca często spraw drugorzędnych i o cha
rakterze czysto wewnętrznym, nie przeszkadza jedności, lecz ubogaca życie Kościoła
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i poznanie -  wciąż niedoskonałe -  objawionej tajemnicy (por. 1 Kor 13, 12)” 
(„L*Osservatore Romano”, wyd. poi. 1987, nr 11-12).

Zgodnie z duchem Tygodnia, który się właśnie rozpoczął, módlmy się teraz 
i prośmy Boga, który w Jezusie Chrystusie zechciał wszystkich ludzi połączyć w jed
ną wspólnotę zbawienia, aby w naszych czasach pozwolił swoim uczniom dać świa
dectwo jedności.

Powtarzajcie ze mną: „Błogosławiony jesteś Panie”.
Panie, Ty posłałeś swojego Jednorodzonego Syna dla odkupienia i zbawienia całej 

ludzkości.
Błogosławiony jesteś, Panie.
Ty chcesz sprawić, aby wszyscy ludzie stali się Twoim ludem świętym; Ty roz

dzielasz dary i talenty i wszystkich wzywasz do jedności w jednym ciele.
Błogosławiony jesteś, Panie.
Daj nam, Panie, abyśmy mogli z ufnością zwracać się do Ciebie jako do naszego 

Ojca i jednym sercem mówić „Ojcze nasz...”

Ten proces nie może się zatrzymać w pół drogi. 
Rozważania podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

24 stycznia 1990 r.

Przekład: OR 1990, nr 1, s. 20.

Drodzy Bracia i Siostry!
1211 |1 Jutro zakończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pragnę przypom

nieć jego temat, który w tych dniach inspirował refleksje i modlitwy katolików, 
prawosławnych, anglikanów i protestantów: „Aby wszyscy stanowili jedno, [...] aby 
świat uwierzył” (J 17, 21).

Tymi słowami w przeddzień Męki, która miała doprowadzić Go do śmierci na 
krzyżu, „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52), Jezus modlił 
się za swoich uczniów i za ludzi wszystkich epok i miejsc, którzy w Niego uwierzą. 
Modlił się więc także za chrześcijan naszych czasów. Prosił Ojca, by „stanowili 
jedno”, połączeni więzią jedności, której człowiek nie jest w stanie pojąć: „jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno” (J 17, 21).

Jedność, o którą Chrystus prosi dla swych uczniów, jest przede wszystkim komu
nią z Bogiem. Nie tylko komunią uczuć, ale całego istnienia: „jak Ty we Mnie, a Ja 
w Tobie”. Komunią, przez którą Bóg zamieszkuje w człowieku, a człowiek upodab
nia się do Boga.
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2. Św. Piotr przypomina nam w swoim drugim Liście, że Boska wszechmoc 
„udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie 
Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzie
lone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami 
Boskiej natury” (1 P 1, 3-4).

Ta tajemnicza komunia życia z Bogiem, dzięki której staliśmy się uczestnikami 
Jego natury, jest źródłem komunii wśród chrześcijan. Sobór Watykański II z dużą 
przenikliwością dostrzegł i ukazał tę zależność. W Dekrecie o ekumenizmie przypom
niał wszystkim wiernym, „że tym lepiej posuwają naprzód sprawę jedności chrześci
jan, a nawet ją  realizują, im bardziej nieskazitelne usiłują wieść życie w duchu Ewan
gelii. Im mocniejszą więzią będą zespoleni z Ojcem, Słowem i Duchem, tym głębiej 
i łatwiej potrafią pomnażać wzajemne braterstwo” (Unitatis redintegratio, n. 7).

Ta sama perspektywa pozwala także zrozumieć ścisłą zależność, jaką Jezus usta
nawia między jednością chrześcijan i postępem wiary w świecie: „Aby wszyscy 
stanowili jedno [...] aby świat uwierzył” (J 17, 21). W istocie jedność jest wyrazem 
jakości i spójności naszej wiary w jednego Pana. Tak właśnie należy rozumieć lapi
darne stwierdzenie Soboru Watykańskiego II: „Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez 
wewnętrznej przemiany” (Unitatis redintegratio, 7). Stąd świętość życia i modlitwa 
zostały ukazane jako „dusza całego ruchu ekumenicznego” (tamże, n. 8).

3. Słowa Jezusa wprowadzają nas w samą istotę kwestii ekumenicznej, w jej 
zasadniczy wymiar. Wskazują na pilną potrzebę przywrócenia pełnej i harmonijnej 
jedności w chrześcijańskiej wspólnocie, tak aby mogła ona spełniać misję Kościoła 
głosząc wszystkim narodom Jezusa Chrystusa, Zbawiciela.

Teksty Ewangelii ukazują także ważność modlitwy o przywrócenie jedności. Sam 
Jezus modli się do Ojca za uczniów, by „zachował ich w swoim imieniu” (por. J 17, 
11) i „uświęcił w prawdzie” (por. J 17, 19), by była w nich ta sama miłość, którą 
Ojciec darzy Syna.

Modlitwa o jedność jest sposobem działania dostępnym dla każdego chrześcijani
na. Nie wszyscy mogą brać udział w niektórych formach poszukiwania jedności 
(studia, dialog, konkretna współpraca), wszyscy natomiast mogą się włączyć w nie
ustające i jednomyślne błagania o dar jedności. Mogą to czynić parafie, wspólnoty 
zakonne, zwłaszcza kontemplacyjne, poszczególne osoby. Wszyscy chrześcijanie bez 
wyjątku są zobowiązani dążyć do tej powszechnej komunii, która wynika ze wspólne
go chrztu.

4. Z drugiej strony, perspektywy, jakie stoją przed ruchem ekumenicznym, zara
zem wymagają i zachęcają do udziału w nim. Spoglądając wstecz na okres dwudzie
stu pięciu lat, dzielący nas od zakończenia Soboru Watykańskiego II i od ogłoszenia 
Dekretu Unitatis redintegratio, którym Ojcowie Soboru nadali silny impuls ruchowi 
ekumenicznemu, zauważamy, że dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna i zasadniczo 
lepsza. Trwale zapanował duch chrześcijańskiego braterstwa i solidarności. Refleksja 
nad wspólnym chrztem pogłębia świadomość komunii łączącej chrześcijan i poczucie 
obowiązku przezwyciężania utrzymujących się rozbieżności na drodze do pełnej 
jedności wiary.
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Kościół katolicki ze swej strony nawiązał bezpośredni dialog ze wszystkimi inny
mi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi Wschodu i Zachodu. Rozwijają się kon
takty, nowe więzi, wielostronne i dwustronne dialogi oraz różne formy współpracy. 
Rozwinęła się wspólna modlitwa.

1215 5 . Wszystko to razem przyniosło pierwszy, niezwykle istotny rezultat: doprowa
dziło do wzajemnego głębszego poznania, które pozwala wyzbywać się stopniowo 
przesądów odziedziczonych po przeszłości oraz błędnych opinii. Z kolei dialog teolo
giczny ukazał z większą jasnością rzeczywiste rozbieżności, ale także ujawnił istotne 
zbieżności w kwestiach, które niegdyś były przyczyną ostrych sporów i konfliktów 
(np. kapłaństwo sakramentalne, Eucharystia, władza w Kościele).

Ten proces nie może zatrzymać się w pół drogi. Musi postępować, aż do osiąg
nięcia pełnej jednomyślności opartej na Piśmie Świętym i wielkiej Tradycji Kościoła. 
W tym dziele absolutnie niezbędny jest udział wszystkich wiernych wedle roli, która 
każdemu przypada w życiu Kościoła.

1216 6 . Jezus w swojej modlitwie zaświadcza, że dał swoim uczniom Słowo, że dał im
poznać imię Boga. Oni zaś uwierzyli w Niego, Bożego wysłańca. Dlatego prosi Ojca, 
aby uświęcił ich w prawdzie i dał im udział w swojej chwale: „aby stanowili jedno, 
tak jak My jedno stanowimy. [...] Oby się [...] zespolili w jedno” (J 17, 22 n.).

Chrześcijanie są wezwani do jedności doskonałej. Nie możemy więc zadowolić 
się obecną sytuacją rzeczywistej, lecz tylko częściowej komunii. Przed chrześcijana
mi stoi ideał pełnej jedności wiary i życia sakramentalnego, organicznego połączenia 
struktur kościelnych. Obiektywna ocena ostatnich lat pozwala zauważyć, że chrześci
janie idą naprzód drogą, którą wskazuje im w naszych czasach Duch Święty.

7. Osobiście dziękuję Bogu za to, że przy tak wielu sposobnościach pozwala mi 
doświadczać tego nowego poczucia braterstwa wśród chrześcijan. Wizyty przedstawi
cieli innych Kościołów i Wspólnot kościelnych w Rzymie, a także moje podróże do 
różnych krajów świata stały się okazją do pełnych miłości, wzruszających spotkań, 
szczerych rozmów i wzajemnej, bratniej zachęty.

Dzisiaj, tak jak podczas tych spotkań, i my módlmy się słowami, których nauczył 
nas Jezus Chrystus. Odmawiając „Ojcze nasz”, ogarnijmy modlitwą wszystkich 
ochrzczonych na całym świecie.
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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
20 stycznia 1991 r.

Przekład: OR 1991, nr 2-3, s. 51-52.

| |  „Chwalcie Pana, wszystkie narody” (Ps 117 [116], 1). Drodzy bracia i siostry, 
to wezwanie, by głosić chwałę Wszechmocnego Ojca całej ludzkości, skierowane jest 
do wszystkich wierzących zwłaszcza podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześci
jan, który tak jak co roku przypada w dniach 18-25 stycznia.
Mamy zawsze obowiązek modlić się o to, by wszyscy chrześcijanie „stanowili jedno” 
(por. J 17, 21), w ten sposób spełniamy bowiem wyraźne polecenie Chrystusa. 
W tych dniach jednak, poświęconych tej szlachetnej sprawie, obowiązuje nas ona 
w sposób szczególny. Wszak podziały powstałe w ciągu wieków są sprzeczne z pla
nem Boga, który pragnął, by społeczność Jego uczniów była jedna i święta. Dążenie 
do jedności jest zatem niezbędnym warunkiem autentyczności i ewangelicznego 
charakteru życia chrześcijańskiego.

2. Do tego dążenia skłania nas także sytuacja współczesnego świata. Wymaga ona 
od chrześcijan skutecznego świadectwa jedności i solidarności jako wkładu w proces 
budowy nowego i bardziej solidarnego społeczeństwa. Chrześcijanie muszą wspólnie 
i wiarygodnie świadczyć o wartości wiary i miłości, które są dla ich życia źródłem 
inspiracji. Tak jak u początków dziejów Kościoła, powinni być zawsze gotowi do 
uzasadnienia nadziei, która w nich jest (por. 1 P 3, 15), wobec każdego, kto tego 
zażąda. Współżycie ludzi na płaszczyźnie społecznej i politycznej, jeśli ma spełniać 
wymóg poszanowania człowieka i właściwej mu godności, musi mieć inspirację 
religijną. Wspólnota chrześcijańska ma tu ściśle określone obowiązki i zadania.

3. W tym kontekście tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan staje się 
kolejnym apelem do naszego sumienia ludzi wierzących i wyznawców Chrystusa. 
W bieżącym roku powinniśmy zastanowić się nad tym, jaką rolę odgrywa oddawanie 
chwały Panu w dziele budowy upragnionej jedności. Wysławiając Boga nie tylko 
w słowach, ale całym swoim jestestwem i działaniem, każdy człowiek włącza się 
w chór głosów śpiewających pieśń wiary i życia, która wznosi się ku Najwyższemu 
jako błaganie o dar pojednania i pokoju dla chrześcijan i dla całego świata.

Dlatego raz jeszcze proszę wszystkich o modlitwę. Proszę o to was, którzy mnie 
słuchacie, i wszystkich katolików rozproszonych po różnych zakątkach świata. Niech 
każdy przyłączy się do głosów braci proszących o dar jedności: „Aby wszyscy stano
wili jedno, aby świat uwierzył” (por. J 17, 21).

Niech Najświętsza Maryja, do której pomodlimy się za chwilę odmawiając „Anioł 
Pański”, wesprze swoim matczynym wstawiennictwem nasze wołanie u Bożego tronu 
i sprawi, że zostanie ono wysłuchane.
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Modlimy się o zjednoczenie chrześcijan 
23 stycznia 1991 r.

Przekład: OR 1991, nr 1, s. 52.

1220 i. Pani Jasnogórska! Cały Kościół modli się o zjednoczenie chrześcijan. Modlimy
się wspólnie z naszymi braćmi na Wschodzie i na Zachodzie. Słowa Chrystusa 
z wieczernika: „Ojcze, spraw, aby byli jedno” (por. J 17, 20-21), Ty, o Matko, 
powtarzasz z nami na ziemi polskiej.

1221 2. Pragnę wobec pielgrzymów złożyć dzisiaj szczególne świadectwo. Jest ono
związane z odwiedzinami w Skandynawii, a w szczególności w Szwecji. W prastarej 
katedrze w Uppsali mówiłem wtedy tak: „Drodzy przyjaciele! Przybywam do wasze
go kraju w duchu miłości, jako wasz brat w Chrystusie [...], jako świadek i sługa 
Chrystusa, jako pasterz Jego owczarni. [...] Tu, w Uppsali, w tej wspaniałej katedrze, 
jako wasz brat wzywam was, zarówno protestantów, jak i katolików, abyście walczyli 
«w dobrych zawodach o wiarę» (1 Tm 6 , 12), abyście przybliżali się do Jezusa 
Chrystusa, który umarł po to, aby «rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno» 
(J 11, 52). W ten sposób przybliżymy się też wzajemnie do siebie”.

Jakąż ilustracją do tych słów było to, czego dane mi było doświadczyć sprawując 
Najświętszą Eucharystię dla katolickiej wspólnoty w Szwecji. Oto arcybiskup Uppsa
li, który jest prymasem Kościoła Luterańskiego w Szwecji, podczas Komunii św. 
stanął w szeregu przyjmujących Chleb Chrystusa i kładąc rękę na sercu zaznaczył, 
że wprawdzie w tej chwili nie może połączyć się z nami w sakramentalnej Komunii, 
ale łączy się sercem! Nigdy tego nie zapomnę.

Dziś, gdy modlimy się o jedność wszystkich uczniów i wyznawców Kościoła, ten 
obraz ze szczególną siłą staje mi przed oczyma.

1222 3 . Pani Jasnogórska! W pamiętnym roku „potopu” wojska króla szwedzkiego
oblegały Twój klasztor. Nie pozwoliłaś im wtedy zbrojnie wkroczyć do naszego 
sanktuarium.

Dziś proszę Cię, abyśmy mogli wejść wspólnie. Proszę Cię, aby dojrzała na nowo 
ta jedność wiary, która pozwala braciom „rozłączonym” przez wieki znów odnajdy
wać się razem w jedności Eucharystycznej Komunii.

Abyśmy „byli jedno”, tak jak Syn jest w Ojcu, a Ojciec w Synu, abyśmy przez 
moc Ducha Świętego byli jedno w Nich. Aby świat współczesny i przyszły poprzez 
naszą jedność na nowo poznał Chrystusa!
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Współpraca ekumeniczna w dziele ewangelizacji 
22 stycznia 1992 r.

Przekład: OR 1992, nr 1, s. 5.

1. „Idźcie więc [...]. Ja jestem z wami” (Mt 28, 19-20). Te słowa zmartwych
wstałego Pana, kończące Ewangelię św. Mateusza, są źródłem inspiracji i refleksji 
podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzonego w całym świecie. 
Również i my, tu zebrani, łączymy się z wszystkimi katolikami, prawosławnymi, 
anglikanami i protestantami, którzy na całym świecie, a często wspólnie, wsłuchują 
się w te ostatnie słowa wypowiedziane przez naszego Pana. Oczyma wiary kontem
plujemy postać Zmartwychwstałego, który przekazuje uczniom polecenie, by Ewange
lia była głoszona aż po krańce świata i jednocześnie zapewnia, że stale będzie im 
towarzyszył.

Również i dziś jest On obecny pośród nas w sposób tajemniczy, lecz rzeczywisty, 
i zleca nam zadanie misyjne: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).

2. Ze słów Zmartwychwstałego Jezusa do Jedenastu wyłaniają się trzy elementy: 
oświadczenie Jego powszechnej i suwerennej władzy, pouczenie dla uczniów, obietni
ca stałej obecności. Wskazują one na to, że działalność misyjna zależy ściśle i głębo
ko od inicjatywy oraz stałej, nieprzerwanej obecności i pomocy Pana. Właśnie dlate
go, że Jezus jest wciąż obecny, bez względu na ograniczenia czasu i przestrzeni, 
może kontynuować swoją misję poprzez apostołów i posyłać ich, by „nauczali” 
wszystkie narody w każdym czasie i miejscu.

Zamiast pojęcia „głosić”, częściej stosowanego w odniesieniu do ewangelizacji
i występującego w tekstach analogicznych (Mk 13, 10; 14, 9; 16, 15; Łk 24, 47), 
Mateusz posługuje się własnym wyrażeniem „nauczać wszystkie narody”, podkreśla
jąc w ten sposób, że jest to proces bardziej złożony i pełny: apostołowie powinni nie 
tylko głosić Ewangelię, lecz również pomagać słuchaczom w jej przyjęciu, tak aby 
dojrzewała w nich decyzja pójścia za Jezusem jako Jego uczniowie. Wtedy można 
„udzielić im chrztu”, by następnie „uczyć ich zachowywać wszystko, co Jezus przy
kazał”. Ukazane są tu dwa istotne aspekty przyjęcia chrześcijaństwa: aspekt liturgicz- 
no-sakramentalny (ryt inicjacji chrześcijańskiej) oraz egzystencjalno-etyczny (zacho
wywanie przykazań Pańskich).

Misyjne polecenie i zadanie „nauczania” rozciąga się na wszystkie narody, na 
wszystkie ludy, na każdego człowieka. Nie występują tu żadne ograniczenia związane 
z rasą, pochodzeniem, kulturą, językiem czy systemem społecznym.

Rozważając pojęcie misji, św. Paweł pisze do Galatów: „wy wszyscy, którzy 
zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już
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Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już męż
czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” 
(Ga 3, 27-28).

„Nauczać” wszystkie narody znaczy zatem zebrać je w jedno w sposób tajemni
czy, rzeczywisty i głęboki. Jezus modlił się za swoich uczniów tymi słowami: „jak 
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 21).

Sakramentem tego wydarzenia jest chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej, który 
stał się zwyczajną praktyką Kościoła od samych jego początków, jak mówi tekst 
Didache. „Jeżeli zaś chodzi o chrzest, chrzcijcie w ten sposób: po uprzednim wyjaś
nieniu wszystkich tych przykazań, udzielajcie chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha 
Świętego w żywej wodzie” (7, 1).

1225 3. Międzynarodowy Komitet złożony z przedstawicieli Kościoła katolickiego oraz
Światowej Rady Kościołów zaproponował rozważenie misyjnego polecenia, przekaza
nego uczniom przez Jezusa, w kontekście obecnego Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. To polecenie Pana ma bowiem charakter nieprzemijający i zakłada 
jedność pośród tych, którzy zostają posłani, by głosić Ewangelię jedynego Pana. 
Jednak w obecnej, dramatycznej duchowo sytuacji uczniowie Pana są jeszcze podzie
leni i niezdolni do przepowiadania wspólnego i zgodnego. Sobór Watykański II 
z całą przenikliwością podkreślił tę sprzeczność i wyciągnął z niej wnioski, zauważa
jąc, że istniejący podział „szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii
wszelkiemu stworzeniu” (Unitatis redintegratio, 1).

Zakończone ostatnio Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone 
Europie zastanawiało się nad zadaniem chrześcijan w dziele ewangelizacji nowej 
Europy. Ojcowie Synodalni, biorąc pod uwagę pilne potrzeby, możliwości i ograni
czenia, podkreślili konieczność „ścisłej współpracy z innymi Kościołami i Wspólno
tami kościelnymi”. W Deklaracji końcowej stwierdzili: „Uświadomiliśmy sobie, jak 
bardzo nowa ewangelizacja [...] jest wspólnym obowiązkiem chrześcijan i jak bardzo 
zależy od niej wiarygodność Kościołów” (III, 7).

1226 4. Pomimo występujących trudności, jest rzeczą teologicznie możliwą nawiązanie
również i na tym polu autentycznej i szczerej współpracy ekumenicznej. Wskazał już 
na to soborowy Dekret o działalności misyjnej, przedstawiając motywacje i sposób 
postępowania.

„O ile pozwalają warunki religijne, działalność ekumeniczną należy tak rozwijać, 
aby katolicy po bratersku współpracowali z braćmi odłączonymi, według norm De
kretu o ekumenizmie, przez wspólne w danym razie wyznawanie wobec narodów 
wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz przez współpracę zarówno na polu społecz
nym i technicznym, jak też kulturalnym i religijnym, z wykluczeniem jednak wszel
kiego pozoru indyferentyzmu i pomieszania pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji” 
(Ad gentes, 15).

Sobór zwraca uwagę na niektóre zagrożenia. Trzeba unikać, zwłaszcza na tym 
polu, wszelkiej formy duchowego indyferentyzmu i pomieszania pojęć w dziedzinie 
doktrynalnej, jak również niezdrowej rywalizacji wywołującej napięcia między świad
kami oraz konflikty pomiędzy wspólnotami. Trzeba natomiast działać poprzez wspól
ne -  o ile to możliwe -  wyznawanie wiary. W tej perspektywie ukazana zostaje
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możliwość współpracy w ewangelizowaniu nie tylko na polu społecznym i technicz
nym, z natury łatwiejszym w realizacji, lecz również w bardziej złożonej dziedzinie 
kultury, a także religii. Dekret wzywa do braterskiej współpracy. Wskazuje również 
na jej zasadniczą motywację: „Niech współpracują przede wszystkim dla Chrystusa, 
swojego wspólnego Pana: Jego imię niech ich jednoczy” (tamże).

Sobór dostrzega możliwość współpracy nie tylko pomiędzy poszczególnymi oso
bami, lecz również pomiędzy Kościołami: „Tę współpracę należy zaprowadzić nie 
tylko między prywatnymi osobami, lecz również, wedle uznania ordynariusza miej
scowego, między Kościołami lub wspólnotami kościelnymi i ich dziełami” (tamże).

5. Współpraca w dziedzinie ewangelizacji, z uwagi na swój zasięg oraz delikatny
i złożony charakter, stanowi probierz wszystkich osiągnięć ruchu ekumenicznego 
zarówno w dialogu miłości, jak i w samym dialogu teologicznym. Dlatego współpra
ca ta może sprzyjać nie tylko ewangelizacji, lecz również poszukiwaniu pełnej jedno
ści. Pełnienie misji wymaga bowiem jedności, a kiedy nie jest ona jeszcze pełna, 
skłania do poszukiwania jej w modlitwie, dialogu i we współpracy.

Dlatego właśnie Ojcowie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęco
nego Europie zaprosili inne Kościoły do dialogu, „świadomi naszej wspólnej odpo
wiedzialności za dawanie świadectwa Ewangelii wobec świata, a zwłaszcza wobec 
Pana Kościoła” (III, 7).

6. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stanowi zawsze podwójną okazję: 
z jednej strony do podziękowania Panu za to, co pozwolił nam osiągnąć na drodze 
poszukiwań pojednania między chrześcijanami, z drugiej strony, do błagania o dar 
pełnej jedności. Również i w tym roku mamy wystarczająco wiele powodów, by 
dziękować Panu. Obraz przedsięwzięć ekumenicznych ukazuje nam, że wciąż zmie
rzamy ku jedności poprzez różne formy dialogu i ze zmiennym rytmem. Droga do 
jedności jest nadal otwarta i towarzyszą jej uzasadnione nadzieje. Napotkaliśmy 
również trudności i nieporozumienia. Zwłaszcza nie było nam niestety dane spotkać 
się z przedstawicielami niektórych Kościołów; które również zostały zaproszone na 
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów. Zabrakło w ten sposób okazji, by podjąć 
z nimi bezpośrednią dyskusję. Wyrażam z serca płynące życzenie, by te nieporozu
mienia zostały rychło przezwyciężone i by poprzez kontakty i spotkania delegacji 
doszło do pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw w atmosferze jeszcze większego 
wzajemnego zaufania i prawdziwego braterstwa.

Za osiągnięte już rezultaty, za pomyśle kontynuowanie dialogu, za rozwiązanie 
otwartych problemów, przyzywając pomocy Pana odmówmy teraz wspólnie za nas 
tu obecnych i za wszystkich chrześcijan złączonych wspólnym chrztem: „Ojcze 
nasz”.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
Jest to audiencja związana z Tygodniem -  albo z oktawą -  Modlitw o Jedność 

Chrześcijan i zakończy się wspólną modlitwą „Ojcze nasz” dla uproszenia tej jednoś
ci, ażeby podziękować za wszystko, co na drodze dialogu ekumenicznego zostało 
dotąd osiągnięte i prosić o dalsze postępy, a także o usunięcie przeszkód, które tu
i ówdzie na tej drodze się pojawiają. Pragnę w tej modlitwie połączyć się z wszyst-
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kimi moimi rodakami w Ojczyźnie, a także na emigracji, bo wiem, że ta oktawa 
jedności chrześcijan jest w Polsce bardzo szeroko obchodzona wspólnie z odłączony
mi braćmi.

Pragnę również podziękować opatrzności Bożej i Pani Jasnogórskiej za to, że 
w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny dane mi było spotkać się z naszymi 
braćmi odłączonymi: w szczególności w Białymstoku ze wspólnotą prawosławną, 
a potem w Warszawie, w kościele Przenajświętszej Trójcy ze wspólnotą Rady Eku
menicznej, a w szczególności ze wspólnotą ewangelików polskich.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam w tym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześci
jan i proszę, ażeby na drodze do tej jedności -  także w naszym polskim społeczeń
stwie i polskim Kościele -  czyniono stale postępy.

Aby wszyscy stanowili jedno -  20 stycznia 1993 r.

Przekład: OR 1993, nr 1, s. 6.

1230 ii Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który obchodzimy w tych dniach,
daje nam corocznie okazję do refleksji i zwłaszcza do modlitwy, by rychło spełniła 
się prośba Chrystusa, skierowana podczas Ostatniej Wieczerzy do Ojca: „aby wszys
cy stanowili jedno” (J 17, 21).

Tęsknota za pełną jednością wszystkich wierzących w Chrystusa towarzyszy 
Kościołowi nieustannie. Mówiąc o zaangażowaniu ekumenicznym Kościoła katolic
kiego, Sobór Watykański II podkreślił, że „wzmożenie wysiłków dla przywrócenia 
jedności wszystkich chrześcijan” było jednym z jego „zasadniczych zamierzeń” (Uni
tatis redintegratio, 1) i stwierdzał uroczyście, że winien troszczyć się o to „cały 
Kościół, zarówno wierni jak i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w co
dziennym życiu chrześcijańskim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych” 
(tamże, 5).

To zadanie można wypełnić na różne sposoby, takie jak studium, konfrontacja, 
dialog, współpraca, odnowa w życiu poszczególnych chrześcijan oraz samych wspól
not. W związku z tym Sobór -  z wyczuciem religijnym, ale i realizmem -  stwierdza 
również, „że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego
i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Toteż nadzie
ję swą pokłada całkowicie w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku 
nam, w mocy Ducha Świętego” (tamże, 24).

Jedność jest przede wszystkim darem Bożym, o który musimy gorąco się modlić.
1231 2. Świadom tego, Międzynarodowy Komitet Mieszany Kościoła Rzymskokatoli

ckiego i Światowej Rady Kościołów, który ustala corocznie temat refleksji i modlitwy



Aby wszyscy stanowili jedno 651

ekumenicznej, zaakceptował propozycję międzywyznaniowej grupy z Kinshasy (Zair)
i zechciał tego roku zaprosić wierzących w Jezusa do wsłuchania się w głos Ducha 
Świętego, tak aby „przynieść owoc Ducha Świętego dla osiągnięcia jedności chrześci
jan”. List Pawła do Galatów wyjaśnia, że owoc ten to: „miłość, radość, pokój, cierpli
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).

Przyjęcie takiej wewnętrznej postawy, dzięki której wierzący coraz głębiej upo
dabnia się do Chrystusa, skłania do coraz większej komunii z braćmi. Chrystus jest 
bowiem jeden, podobnie jak jeden jest Duch kształtujący tego rodzaju postawy. I dla
tego też dary, charyzmaty oraz cnoty -  jeśli są autentyczne -  zgodnie i harmonijnie 
kierują ku jedności. Znamienny jest fakt, że przedstawiając ten długi zestaw cnót, 
Apostoł mówi o nim w liczbie pojedynczej jako o „owocu -  ho karpos -  Ducha”: 
różne cnoty tworzą w sumie „jeden owoc” Ducha, który jest Miłością.

Paweł wyjaśnia to pierwszym chrześcijanom w Rzymie: „miłość Boża mówi -  roz
lana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). 
Miłość Boża (agape) przejawia się w opanowaniu samego siebie i łagodności, w zro
zumieniu bliźniego, w serdeczności wobec innych, w gotowości do przebaczenia.

3. Oto konieczne warunki autentycznego poszukiwania jedności.
Doświadczenie wykazało w sposób wystarczający, że podstawą relacji między

wierzącymi oraz wspólnotami dążącymi do pełnej komunii musi być wzajemna mi
łość, wyrastająca z nowego przykazania, pozostawionego uczniom przez Jezusa Chry
stusa: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (por. J 13, 34).

W świetle wzajemnej miłości, będącej odblaskiem miłości Boga do nas, możemy 
zrozumieć drugiego człowieka i uznać prawość jego zamiarów, nawet wtedy, kiedy 
działa pod wpływem odmiennych przekonań. Bez wzajemnej miłości rodzą się i utr
walają uprzedzenia, nieufność, podejrzenia, a może dojść nawet do przypisywania 
bliźniemu intencji, których nie ma.

Św. Paweł wyjaśnia Koryntianom, że: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość 
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niespra
wiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 4-7).

Dlatego właśnie podejmowane są wysiłki, aby rozmowy ekumeniczne przebiegały 
w tak zwanym „dialogu miłości”. Trzeba go dalej pogłębiać, usuwając przyczyny 
zahamowań bądź opóźnień w jego rozwoju.

Autentyczna miłość zakłada wierność wobec woli Pana, przygotowując w ten 
sposób ducha do przyjęcia prawdy w całej jej pełni.

4. „Przynieść owoc Ducha Świętego dla osiągnięcia jedności chrześcijan”. Temat 
obecnego Tygodnia Modlitwy przypomina nam, że musimy być poddani i posłuszni 
temu wszystkiemu, co Duch do nas mówi i w tym duchu czynnie współpracować 
z Bogiem w dziele pojednania i zjednoczenia, które odpowiada Jego woli i planowi 
zbawienia.

Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Ojcu niebieskiemu za ruch ekumeniczny, 
który -  choć pośród trudności i przeszkód -  wytrwale postępuje swą niełatwą drogą, 
rozstrzyga wątpliwości i odkrywa punkty zbieżne, ułatwiające wspólne poszukiwania.
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Jesteśmy w pełni świadomi, że Duch Boży wiernie towarzyszy i wspiera wierzących 
na ich drodze „do całej prawdy” (J 16, 13). Żadna bowiem przeszkoda, nawet naj
większa, nie może przeszkodzić w realizacji Bożego planu.

Niech Pan, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, zawsze wiernej, udziela nam 
na nowo Ducha Świętego, który pomoże uczniom Jezusa „przynosić owoc Ducha 
Świętego dla osiągnięcia jedności chrześcijan”, zwłaszcza tam, gdzie narastają kon
flikty i gdzie świadectwo komunii oraz solidarności jest coraz pilniej potrzebne.

Owocem Ducha jest miłość, cierpliwość, dobroć. I pokój.
Modlimy się w tych dniach: „Boże, Ty miłujesz ludzi, pokornie Cię błagamy, 

ześlij na nas obfitą łaskę Ducha Świętego i spraw, abyśmy postępując zgodnie z na
szym powołaniem, dawali świadectwo Ewangelii i dążyli z ufnością i w pokoju do 
zjednoczenia wszystkich wierzących”.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej
1234 „Ojcze, spraw, aby byli jedno” (por. J 17, 21). Ta modlitwa Pana Jezusa wypo

wiedziana podczas Ostatniej Wieczerzy, w przeddzień Jego odkupieńczej męki
i śmierci, ta modlitwa, która stale trwa w Kościele, odzywa się w sposób szczególny 
w tym tygodniu, a raczej w tej oktawie -  oktawie modlitw o zjednoczenie chrześci
jan. Jest to pragnienie wszystkich, zarówno poszczególnych osób, jak i wspólnot. 
Pragnienie jednego Kościoła, takiego Kościoła, w którym stanowiąc jedno, równo
cześnie wszyscy dają świadectwo o Tym, który posłał Chrystusa. „Żeś Ty Mnie 
posłał” (J 17, 8) -  tak prosi Chrystus swego Ojca.

Jeden jest Ojciec. Jeden jest Chrystus. Jedno jest Jego posłanie do ludzi i jeden 
jest Jego Kościół. I to wiedzą wszyscy chrześcijanie, chociaż są na różne sposoby 
podzieleni. Dlatego stale się modlą o zjednoczenie, a w tym tygodniu w sposób 
szczególny.

Niech modlitwa w tym tygodniu, w tej oktawie, a także i stale, nie przestaje 
towarzyszyć życiu Kościoła w Polsce. Tego życzę obecnym tutaj po wizycie ad 
limina księżom biskupom i wszystkim pielgrzymom z naszej Ojczyzny.

Dzieło jedności troską wszystkich -  22 stycznia 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 3, s. 58-59.

1235 | |  Wczoraj zakończyła się moja długa podróż duszpasterska do Azji i Oceanii,
której najważniejszym momentem były obchody X Światowego Dnia Młodzieży. 
Odbyły się one w ubiegłą niedzielę w Manili. Mam jeszcze przed oczyma i w sercu
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miliony rozentuzjazmowanej młodzieży z Filipin i ze wszystkich stron świata. Złożyli 
oni wspaniałe świadectwo wiary. Dziękujmy za to Chrystusowi.

Chciałbym wyrazić moje uznanie tym wszystkim, którzy na różne sposoby przy
czynili się do pomyślnego przebiegu tej pielgrzymki apostolskiej, której szlak wiódł 
z Manili do Port Moresby w Papui -  Nowej Gwinei, do Sydney w Australii i w koń
cu do Kolombo w Sri Lance.

Dziękuję również wszystkim, którzy łączyli się ze mną w modlitwie, a przede 
wszystkim tym młodym, którzy towarzyszyli mi na odległość, lecz będąc blisko 
sercem. Niech Chrystus obdarzy każdego z was radością i odwagą „mówienia światu
o Jego miłości”, jak śpiewali wasi rówieśnicy w Manili.

2. Dzisiejsza niedziela przypada w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
który trwa od 18 do 25 stycznia. Jest to szczególny okres, w którym chrześcijanie
-  katolicy, prawosławni, protestanci i anglikanie -  gorąco modlą się do Chrystusa, 
aby pomógł im w przezwyciężeniu istniejących jeszcze podziałów i w osiągnięciu 
pełnej jedności.

Ten podział -  jak napisałem w niedawno ogłoszonym liście apostolskim Tertio 
millennio adveniente -  „to problem kluczowy dla ewangelicznego świadectwa 
w świecie” (n. 34). Chodzi w rzeczywistości o wierność Chrystusowi i wiarygodność 
przepowiadania Bożego zbawienia. Wierność jedynemu Zbawicielowi ludzkości wy
maga jedności wszystkich chrześcijan, „wspólnoty z Bogiem i między sobą” (por. 
J 15, 1-17). Te właśnie słowa stanowią tegoroczny temat Tygodnia, zaproponowany 
wspólnie przez Światową Radę Kościołów i przez Papieską Radę ds. Jedności Chrze
ścijan, reprezentującą Kościół katolicki.

3. Tylko szczere zjednoczenie z Bogiem rodzi prawdziwą jedność między chrześ
cijanami, ponieważ rodzi w każdym uczniu Chrystusa potrzebę uważnego i posłusz
nego wypełnienia roli jedynego nauczyciela. Nie może to pozostać bez wpływu na 
relacje między chrześcijanami, ponieważ wola Chrystusa jest jednoznaczna: „To jest 
moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” 
(J 15, 12).

Im lepiej wspólnota chrześcijańska będzie umiała wprowadzać to przykazanie 
w życie, tym skuteczniejsza będzie pokorna i zgodna modlitwa, w której prosi ona
o dar jedności. Braterskie kontakty, dialog wrażliwy na prawdę, stała współpraca 
nastawiona na dobro bliźniego, są niewątpliwą pomocą na drodze do osiągnięcia 
pełnej jedności, do której Chrystus na pewno kiedyś nas doprowadzi. W tym dziele, 
które powinno być dziełem każdego ochrzczonego, prosimy o macierzyńskie wsta
wiennictwo Tę, która jest niezrównanym przykładem wierności i posłuszeństwa, 
Maryję, Theotókos, Matkę Boga i Matkę wszystkich chrześcijan.
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Różnorodność w jedności: sprawa ekumenizmu
28 czerwca 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 6, s. 6.

1238 l. Do misyjnego wymiaru Kościoła, ukazanego w poprzednich katechezach, nale
ży również ekumenizm. Ze szczególną radością omawiam ten temat podczas pobytu 
w Rzymie oficjalnej delegacji Patriarchatu konstantynopolitańskiego, której przewod
niczy Jego Świątobliwość Bartłomiej I. Jestem pewien, że również Czcigodny Brat 
podchodzi do tego problemu z głęboką troską, a jego wizyta wniesie skuteczny 
wkład w postęp dialogu ekumenicznego.

Tym specyficznym problemem zająłem się w opublikowanej ostatnio encyklice 
Ut unum sint, wzywając wszystkich, którzy uważają się za uczniów Chrystusa, by 
z jeszcze większym zaangażowaniem zabiegali o pełną jedność wszystkich chrześci
jan. Istotnie, „ta jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi i którą pragnie ogarnąć 
wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale stanowi centralny element Jego dzieła. 
Nie jest też drugorzędnym przymiotem wspólnoty Jego uczniów, lecz należy do jej 
najgłębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności, i właśnie 
w jedności wyraża się cała głębia Jego agape” (n. 9).

Niestety, na przestrzeni wieków doszło do wielu podziałów pośród uczniów 
Chrystusa. Te podziały są zjawiskiem innym niż słuszna wielorakość, która odróżnia 
Kościoły lokalne lub partykularne, a w których obecny jest i wyraża się jedyny 
Kościół Chrystusowy.

1239 2. By wyjaśnić historyczną różnorodność i wielorakość Kościołów chrześcijań
skich, trzeba zaznaczyć, że jedność, której pragnął Chrystus, nie pociąga za sobą 
zewnętrznej i zubażającej jednolitości. W związku z tym podkreśliłem we wspom
nianej encyklice, że „uprawniona różnorodność nie sprzeciwia się bynajmniej 
jedności Kościoła, ale przeciwnie -  przysparza mu chwały i przyczynia się znacznie 
do wypełnienia jego misji” (n. 50). Liczne Kościoły lokalne lub partykularne 
zachowują swój własny sposób przeżywania chrześcijaństwa, nawiązujący do zwy
czajów ustanowionych w czasach apostolskich bądź do starożytnych tradycji, albo 
też do praktyk wprowadzonych w różnych epokach jako owoc doświadczeń, które 
wykazały ich przydatność w procesie inkulturacji Ewangelii. W ten sposób na 
przestrzeni wieków uformowała się wielorakość Kościołów lokalnych, która przy
czyniła się i nadal przyczynia do duchowego wzbogacania Kościoła powszechnego, 
nie szkodząc jedności.

Trzeba więc, by ta różnorodność pozostała. Nie ucierpi z tego powodu jedność 
Kościoła, zwłaszcza jeśli świadomi jej boskich początków chrześcijanie będą o nią 
stale prosić w modlitwie: jest ona bowiem owocem działania Ducha Świętego.

Słusznie Sobór Watykański II przypomina, że jedność Kościoła powszechnego nie 
jest wynikiem lub wytworem jedności Kościołów lokalnych, lecz jego istotną właści-
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wością. Od samego początku Kościół został założony przez Chrystusa jako po
wszechny, a historycznie Kościoły lokalne uformowały się jako przejaw obecności
i wyraz tego jedynego Kościoła powszechnego. Dlatego wiara chrześcijańska jest 
wiarą w jeden i katolicki Kościół (por. Lumen gentium, 13).

3. Słowo Chrystusa, przekazane przez apostołów i zawarte w Nowym Testamen
cie, w sposób nie ulegający wątpliwości wyraża Jego wolę, zgodną z zamiarem 
Ojca:„Nie tylko za nimi (apostołami) proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu 
bądą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 20-21). Jedność Ojca i Syna w Du
chu Świętym jest najgłębszym fundamentem jedności Kościoła. Trzeba naśladować 
tę transcendentną jedność, aby się „zespolili w jedno” (J 17, 23). Ta więc boska 
jedność stanowi zasadę, na której opiera się jedność wierzących: „aby i oni stanowili 
w Nas jedno” (J 17, 21).

Ponadto, Ewangelia i inne pisma Nowego Testamentu jasno stwierdzają, że jed
ność Kościoła została uzyskana za sprawą odkupieńczej ofiary. Czytamy na przykład 
w Ewangelii Jana: „Jezus miał umrzeć [...] nie tylko za naród, ale także, by rozpro
szone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 51-52). Jeśli rozproszenie było owo
cem grzechu -  czego uczy nas historia wieży Babel -  to ponowne zjednoczenie 
rozproszonych dzieci Bożych jest dziełem Odkupienia. Poprzez swoją ofiarę Jezus 
stworzył „jednego nowego człowieka” i pojednał ludzi ze sobą, burząc dzielącą ich 
wrogość (por. Ef 2, 14-16).

4. W duchu słów Chrystusa, św. Paweł naucza, że różnorodność członków ciała 
nie uniemożliwia ich jedności: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wie
lu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak 
też jest i z Chrystusem” (1 Kor 12, 12). Ta jedność w Kościele wywodzi się przede 
wszystkim z chrztu i Eucharystii, w których udzielany jest i działa Duch Święty: 
„Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno 
Ciało [...]. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12, 13). „Po
nieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało” (1 Kor 10, 17).

Św. Paweł, apostoł i nauczyciel jedności, opisuje jej wymiar w życiu kościelnym: 
„Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką 
daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg
i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich” (Ef 4, 4-6).

Jedno jest Ciało: ten obraz wyraża organiczną całość, nierozerwalnie zjednoczoną 
dzięki duchowej jedności: jeden duch. Chodzi tu o rzeczywistą jedność, którą chrześ
cijanie powinni przeżywać coraz głębiej, dostosowując się do jej wymagań oraz 
„z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” 
(Ef 4, 2).

Jedność Kościoła ukazuje się więc w podwójnym aspekcie: jest przymiotem posia
dającym niewzruszony fundament w samej boskiej jedności Trójcy, są za nią jednak 
odpowiedzialni również wierzący, którzy powinni ją  przyjąć i konkretnie urzeczywist
niać w swoim życiu (por. Ut unum sint, 6).
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1242 5 . Należy przede wszystkim zachować una fidesy wyznawanie jednej wiary, o któ
rej mówi apostoł Paweł. Wiara ta łączy się ze wspólnym przylgnięciem do Chrystusa
i do całej prawdy, objawionej przez Niego ludzkości, której daje świadectwo Pismo 
Święte i która przechowywana jest w żywej Tradycji Kościoła. Właśnie w celu za
chowania i pogłębiania jedności wiary (unitas fidei catholicae), Jezus zechciał usta
nowić w kolegium apostolskim specyficzną władzę, wiążąc jej nauczanie ze swoją 
Osobą: „Kto was słucha, Mnie słucha” (Łk 10, 16; por. Mt 28, 18-20).

W odniesieniu do koinonii wierzących, władza apostołów i ich następców jest 
służbą pełnioną w dziedzinie sakramentalnej, doktrynalnej i pasterskiej, mającą na 
względzie nie tylko jedność doktryny, lecz również kierownictwa i rządów. Pisze
0 tym św. Paweł: „On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych 
ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami [...] celem budowania Ciała Chrys
tusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna 
Bożego” (Ef 4, 11-13).

W tej perspektywie można dobrze zrozumieć specyficzną posługę wyznaczoną 
Piotrowi i jego następcom. Jej podstawą są słowa Chrystusa przekazane przez trady
cję ewangeliczną (por. Ut unum sint, 91).

Jest to posługa łaski, której odwieczny Pasterz naszych dusz pragnął dla swego 
Kościoła po to, by wzrastając i działając w miłości oraz prawdzie, pozostawał on 
zawsze widzialnie zjednoczony ku chwale Boga Ojca.

Prosimy Go o dar coraz głębszego porozumienia między wiernymi i pasterzami, 
a w odniesieniu do tego, co dotyczy posługi Piotrowej, prosimy o światło, tak bardzo 
potrzebne, by znaleźć jak najlepsze formy urzeczywistniania posługi jedności, uzna
nej przez wszystkich (por. Ut unum sint, 96).

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej
1243 Jesteście tutaj, drodzy rodacy, w przededniu uroczystości Świętych Apostołów

Piotra i Pawła i zapewne zostaniecie do jutra, ażeby uczestniczyć w tym wielkim 
święcie Kościoła rzymskiego. Zawsze jest to święto patronalne Rzymu, Kościoła 
rzymskiego i całego Kościoła katolickiego. Jest to szczególne święto w tym roku 
z powodu obecności Patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja I, który wczoraj 
przybył i zostanie z nami w ciągu tych dni. Stąd też uroczystość Świętych Piotra
1 Pawła nabiera znaczenia ekumenicznego. Ufamy, że ta obecność Patriarchy Bartło
mieja jest zapowiedzią dalszych kroków, na drodze dialogu ekumenicznego między 
Rzymem a Konstantynopolem, między Kościołem katolickim a prawosławnym. Jes
teśmy tak bardzo blisko z sobą w wierze. Trzeba, ażeby ta bliskość została ujawnio
na i żeby różne, pochodzące z przeszłości trudności na tej drodze ustąpiły przed 
wielkim Chrystusowym żądaniem jedności. Pan Jezus, który się modlił w przeddzień 
swojej śmierci: „Ojcze, spraw, ażeby byli jedno” (por. J 17, 21), przemawia do nas. 
Prośmy Go, ażeby Jego słowa były skuteczne dla nas szczególnie w dniu jutrzejszym
i w dalszej przyszłości.

Wszystkich pielgrzymów jeszcze raz pozdrawiam. Życzę wam błogosławieństwa 
Bożego także z myślą o wakacjach, zwłaszcza gdy chodzi o młodsze pokolenie, ale
i o wszystkich. Niech Bóg błogosławi Ojczyźnie naszej. Pochwalony Jezus Chrystus!
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Drogi ekumenizmu -  26 lipca 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 10, s. 49-50.

1. Dążenie do jedności chrześcijan jest powinnością głęboko odczuwaną zarówno 
wśród katolików, jak i wśród chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot kościel
nych. Sobór Watykański II stał się rzecznikiem tej sprawy i w dekrecie Unitatis 
redintegratio określił zasady zdrowego ekumenizmu. Chciałbym dziś omówić pokrót
ce ich najważniejsze elementy, przypominając, że zostały one przedstawione w spo
sób bardziej szczegółowy i uzupełnione wskazaniami praktycznymi w Dyrektorium 
dotyczącym zastosowania zasad i norm ekumenicznych (nowe wydanie, Watykan,
1993 r.).

Nie możemy pozostać bezczynni wobec podziału, który od stuleci jest plagą 
chrześcijańskiego świata. Katolicy i niekatolicy szczerze boleją z powodu rozłamów, 
tak głęboko sprzecznych z przejmującymi słowami Chrystusa, wypowiedzianymi 
podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 17, 20-23).

To prawda, że konstytutywna jedność Kościoła, jakiej pragnął Założyciel, nigdy 
nie zanikła: trwa nienaruszona w Kościele katolickim, który narodził się w dniu 
Pięćdziesiątnicy z daru Ducha Świętego, udzielonego apostołom, i pozostał wierny 
tradycji doktrynalnej i wspólnotowej, opartej na fundamencie prawowitych pasterzy, 
zachowujących jedność z Następcą Piotra. Jest to sytuacja opatrznościowa, w której 
z woli Chrystusa splatają się ściśle fakty historyczne i uzasadnienia teologiczne. Nie 
można jednak zaprzeczyć, że w rzeczywistości historycznej, dawnej i obecnej, jed
ność Kościoła nie ujawnia w pełni tej mocy i tego zasięgu, jakie mogłaby i powinna 
posiadać zgodnie z wymogami Ewangelii, którym jest podporządkowana.

2. Dlatego chrześcijanie, którzy dążą do jedności i zdają sobie sprawę, jak bardzo 
odległa jest jedność rzeczywiście osiągnięta od tej, której pragnął Chrystus, muszą 
przede wszystkim skierować oczy ku Niebu i błagać Boga, aby wciąż na nowo roz
budzał w nas wolę zjednoczenia za natchnieniem Ducha Świętego. Zgodnie ze 
wskazaniami Soboru musimy przede wszystkim uznać zasadnicze znaczenie modlitwy 
o jedność. Nie może ona bowiem polegać wyłącznie na zgodnym współżyciu i poro
zumieniu między ludźmi. Jezus prosił Ojca o jedność wierzących wzorowaną na 
Boskiej komunii, mocą której On i Ojciec, w jedności Ducha Świętego, stanowią 
„jedno” (por. J 17, 20-21). Ten cel można osiągnąć tylko z pomocą łaski Bożej. Stąd 
właśnie rodzi się potrzeba modlitwy.

Z drugiej strony codzienne doświadczenie trudności, jakimi najeżona jest droga 
ekumenizmu, pozwala jeszcze wyraźniej uświadomić sobie niewystarczalność ludz
kich sił i potrzebę ufnego przyzywania Bożej wszechmocy. Dajemy temu wyraz 
zwłaszcza w czasie corocznego Tygodnia poświęconego modlitwie o jedność chrześ
cijan: jest to przede wszystkim czas intensywnej modlitwy. To prawda, że ta ważna
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inicjatywa sprzyja też refleksji naukowej, kontaktom, wymianie myśli i doświadczeń, 
ale jej pierwszoplanowym celem pozostaje zawsze modlitwa.

Także przy wielu innych sposobnościach jedność chrześcijan staje się przedmio
tem modlitwy Kościoła. Warto przypomnieć, że w kulminacyjnym momencie każdej 
liturgii eucharystycznej, tuż przed Komunią świętą, kapłan zwraca się do Boga z mo
dlitwą o jedność i pokój w Kościele.

1246 3 . Sobór zaleca też, aby każdy chrześcijanin aktywnie dążył do jedności. Powinno
to wyrażać się przede wszystkim w myślach i słowach: katolicy są wezwani, aby 
podejmować „wszelkie wysiłki celem usunięcia słów, opinii i czynów, które by 
w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci 
odłączonych, a stąd utrudniały wzajemne stosunki z nimi” (Unitatis redintegratio, 4). 
Przypominając to ważne zalecenie, wzywam wszystkich do przezwyciężenia uprze
dzeń i do przyjęcia szczerej postawy miłości i szacunku, która akcentuje raczej to, 
co łączy, niż to, co dzieli, nie rezygnując oczywiście z obrony całości dziedzictwa 
przekazanego przez apostołów.

Należy także rozwijać dialog, dążąc do lepszego wzajemnego zrozumienia. Jeśli 
jest on prowadzony przez osoby odpowiednio przygotowane (por. Ut unum sint, 81), 
może się przyczynić do pogłębienia wzajemnego szacunku i porozumienia między 
różnymi Kościołami i Wspólnotami oraz do zacieśnienia współpracy „we wszystkich 
zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie” 
(Unitatis redintegratio, 4).

Podstawę dialogu i każdej innej inicjatywy ekumenicznej winna stanowić goto
wość do lojalnego i konsekwentnego uznawania wszelkich przejawów działania łaski 
w braciach, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z nami. Jak wskazuje Sobór, 
„katolicy muszą z radością uznać i ocenić dobra naprawdę chrześcijańskie, płynące 
ze wspólnej ojcowizny, które się znajdują u braci od nas odłączonych” (tamże). 
Jednakże „w tym odważnym dążeniu do prawdy rozsądek i roztropność wiary naka
zują nam unikać fałszywego irenizmu i lekceważenia norm Kościoła” (Ut unum sint, 
79). Odkrycie i uznanie, że także w innych Kościołach istnieje dobro, cnota i prag
nienie coraz obfitszej łaski, służy także naszemu zbudowaniu.

1247 4 . Autentyczny i owocny ekumenizm wymaga też od katolików przyjęcia pewnych
zasadniczych postaw. Te postawy to przede wszystkim miłość, która patrzy na innych 
z życzliwością i okazuje szczere pragnienie współpracy, tam gdzie to jest możliwe, 
z braćmi z innych Kościołów lub Wspólnot kościelnych. Następnie wierność Kościo
łowi katolickiemu, która nie wynika wszakże z nieświadomości braków, jakie można 
dostrzec w postępowaniu niektórych jego członków, ani nie każe im zaprzeczać. Po 
trzecie, duch rozeznania, pozwalający docenić to, co jest dobre i co zasługuje na 
pochwałę.

Na koniec, potrzebna jest szczera wola oczyszczenia i odnowy, przejawiająca się 
zarówno w osobistym dążeniu do chrześcijańskiej doskonałości, jak i w tym, że 
„każdy -  zależnie od swego stanu -  ma dokładać starań, by Kościół, nosząc w swym 
ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie (por. 2 Kor 4, 10; Flp 2, 5-8), oczyszczał się 
z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez 
zmarszczki (por. Ef 5, 27)” (Unitatis redintegratio, 4).
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5. Ta wizja nie jest utopią: może i powinna się urzeczywistniać każdego dnia, 
w każdym stuleciu, w każdym człowieku, przez całe przyszłe dzieje i pośród wszyst
kich, najbardziej nawet różnorodnych wydarzeń, w większości zresztą niemożliwych 
do przewidzenia. W tej perspektywie posuwa się naprzód proces ekumeniczny: jest 
on zatem osadzony w szerszym kontekście niż zjawisko indywidualnego przystępowa
nia do Kościoła katolickiego osób pochodzących z innych Wspólnot chrześcijańskich, 
których przygotowanie i pojednanie nie stoi w sprzeczności z dążeniem ekumenicz
nym, ponieważ „jedno i drugie zależy od przedziwnych zrządzeń Bożych” (tamże).

Kończymy zatem tę katechezę życzeniem i wezwaniem, aby wszyscy w Kościele 
starali się strzec jedności w rzeczach koniecznych, a zarazem korzystali z uprawnio
nej wolności poszukiwania, dialogu, dyskusji i współpracy z wierzącymi w Pana 
Jezusa Chrystusa. Wszyscy niech trwają w miłości, która zawsze najlepiej wyraża 
wolę doskonalenia historycznych form jedności i powszechności Kościoła.

Działalność ekumeniczna -  2 sierpnia 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 10, s. 50-51.

| |  W poprzedniej katechezie podkreśliliśmy, że Sobór Watykański II ukazuje 
modlitwę jako nieodzowne i główne zadanie chrześcijan zamierzających poważnie 
zaangażować się w działalność na rzecz pełnego urzeczywistnienia jedności, której 
pragnął Chrystus. Sobór dodaje, że o ruch ekumeniczny „troszczyć się ma cały Koś
ciół, zarówno wierni, jak i ich pasterze”, każdy według własnych możliwości, za
równo w codziennym życiu chrześcijańskim, jak i na polu badań teologicznych i his
torycznych (por. Unitatis redintegratio, 5). Oznacza to, że odpowiedzialność w tym 
zakresie można i trzeba rozpatrywać na różnych poziomach. Spoczywa ona na 
wszystkich chrześcijanach, jest jednak rzeczą zrozumiałą, że w przypadku niektórych, 
jak na przykład teologów i historyków, przybiera ona formę szczególną. Już dziesięć 
lat temu powiedziałem, iż „winniśmy ukazywać w każdej sprawie, że staramy się 
wyjść naprzeciw temu, czego nasi bracia chrześcijanie słusznie pragną i czego od nas 
oczekują, w tym też celu poznawać ich sposób myślenia i wrażliwość. [...] Trzeba, 
żeby dary, które każdy posiada, rozwijały się z pożytkiem i na korzyść wszystkich” 
(przemówienie do Kurii Rzymskiej, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1985, 
nr 6-7, s. 4).

2. Możemy wymienić zasadnicze kierunki działalności ekumenicznej proponowane 
przez Sobór. Przypomina on przede wszystkim o obowiązku nieustannej odnowy. 
„Do pielgrzymującego Kościoła -  twierdzi Yaticanum II -  kieruje Chrystus wołanie 
o nieustanną reformę, której Kościół, rozpatrywany jako ziemska i ludzka instytucja,
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wciąż potrzebuje” (Unitatis redintegratio, 6). Reforma ta dotyczy zarówno obycza
jów, jak i dyscypliny. Można dodać, że ta potrzeba pochodzi z wysoka, czyli z roz
porządzenia Bożego, zgodnie z którym Kościół powinien nieustannie się rozwijać. 
Pociąga to za sobą konieczność przystosowania się do okoliczności historycznych, 
ale także i nade wszystko czynienie postępów w wypełnianiu swego powołania, aby 
w sposób coraz doskonalszy spełniać wymagania zbawczego planu Boga.

Następną zasadniczą sprawą jest wysiłek uświadomienia sobie przez Kościół nie
dociągnięć i błędów spowodowanych przez ludzką słabość, których nie brakuje w życiu 
jego członków pielgrzymujących poprzez dzieje. Odnosi się to zwłaszcza do występ
ków, jakie popełnili również katolicy przeciw jedności. Nie należy zapominać o prze
strodze św. Jana: „Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma 
w nas Jego nauki” (1 J 1, 10). Mając na myśli właśnie tę przestrogę, Sobór zachęca: 
„Z pokorną więc prośbą zwracamy się do Boga i do odłączonych braci o wybaczenie, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Unitatis redintegratio, 7).

1251 3. Trzeba ponadto przypomnieć, że podstawą życia w zgodzie z braćmi z innych
Kościołów i Wspólnot kościelnych, jak zresztą ogólnie z bliźnimi, jest postanowienie, 
by żyć w większej zażyłości z Chrystusem. Tak więc to świętość życia, rodząca się 
ze zjednoczenia z Bogiem dzięki łasce Ducha Świętego, umożliwi również i pogłębi 
jedność wszystkich uczniów Chrystusa, ponieważ jedność jest darem pochodzącym 
z wysoka.

Wraz z „nawróceniem serca” i „świętością życia” działalność ekumeniczną stano
wią również „prywatne i publiczne modlitwy o jedność chrześcijan” organizowane 
w różnych okolicznościach, a zwłaszcza przy okazji spotkań ekumenicznych. Wydają 
się one tym bardziej konieczne, im więcej doświadczamy trudności na drodze prowa
dzącej do pełnej i widocznej jedności. W ten sposób można zrozumieć, że tylko 
dzięki łasce Bożej może urzeczywistnić się autentyczny postęp w kierunku upragnio
nej przez Chrystusa jedności. Dlatego należy korzystać z wszelkich okazji umożliwia
jących spotkanie uczniów Chrystusa, by prosić Boga o dar jedności.

Sobór twierdzi, że jest to nie tylko dopuszczalne, ale nawet pożądane (por. Unita
tis redintegratio, 8). O konkretnych sposobach postępowania w różnych okolicznoś
ciach -  związanych z czasem, miejscem i liczbą osób -  powinno się decydować 
w porozumieniu z miejscowym biskupem, w świetle norm opracowanych przez Kon
ferencje Episkopatów oraz przez Stolicę Apostolską (por. tamże; Dyrektorium ekume
niczne, 28-34).

1252 4 . Ze szczególnym zaangażowaniem powinno się dążyć do lepszego poznania
zarówno postaw, jak i stanowiska w kwestiach doktrynalnych, duchowych i liturgicz
nych braci innych Kościołów lub Wspólnot kościelnych. Pomagają w tym zebrania 
„z udziałem obu stron, dla omówienia głównie kwestii teologicznych, gdzie by każdy 
występował jako równy wśród równych, byle tylko ich uczestnicy, pozostający pod 
nadzorem biskupów byli naprawdę rzeczoznawcami” (Unitatis redintegratio, 9). Te 
spotkania studyjne powinno ożywiać pragnienie udostępnienia sobie nawzajem dóbr 
Ducha Świętego oraz poznania, by urzeczywistnić wymianę darów w świetle prawdy 
Chrystusa i w atmosferze życzliwości (por. tamże). Metodologia ożywiana gorącym 
dążeniem do prawdy w miłości wymaga od wszystkich uczestników trojakiego zaan-
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gazowania: przedstawienia swojego stanowiska, podjęcia wysiłku, by zrozumieć 
innych oraz szukania wspólnych poglądów.

Mając na uwadze także i te formy działalności ekumenicznej, Sobór zaleca, by 
nauczanie teologii i pozostałych dyscyplin, zwłaszcza historycznych, dokonywało się 
„również i w aspekcie ekumenicznym” (tamże, 10). Należy unikać stylu polemiczne
go, dążyć natomiast do ukazywania zbieżności i różnic występujących między różny
mi stronami w sposobie postrzegania i ukazywania prawdy wiary. Jest rzeczą oczy
wistą, że stałość w wierze sformułowanej nie ulegnie zachwianiu, jeśli metodologia 
ekumeniczna stosowana w okresie formacji będzie oparta na szczerym przylgnięciu 
do Kościoła.

5. Na tej samej podstawie powinien się opierać dialog. W jego ramach nauka 
katolicka powinna być przedstawiona jasno i w sposób integralny: „Nic nie jest tak 
obce ekumenizmowi, jak fałszywy irenizm, który przynosi szkodę czystości nauki 
katolickiej i przyciemnia jej właściwy i pewny sens” (tamże, 11).

Zadaniem teologów powinno więc być wyjaśnienie wiary katolickiej w sposób 
głęboki i precyzyjny. Powinni oni kierować się „umiłowaniem prawdy oraz odzna
czać się nastawieniem pełnym miłości i pokory” (tamże). Porównując doktryny, 
powinni także pamiętać -  jak zaleca Sobór -  „o istnieniu porządku czy «hierarchii» 
prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie z zasadniczymi pod
stawami wiary chrześcijańskiej” (tamże). W tej istotnej kwestii powinni być dobrze 
przygotowani i bez trudu rozeznawać odniesienie różnych tez oraz samych artykułów 
Credo do dwóch fundamentalnych prawd chrześcijaństwa: o Trójcy Świętej oraz
o Wcieleniu Słowa, Syna Bożego propter nos homines et propter nostram salutem.
Teologowie katoliccy nie mogą wybierać dróg sprzecznych z wiarą apostolską prze
kazaną przez Ojców i potwierdzoną przez Sobory. Ich punktem wyjścia musi być 
zawsze pokorne i szczere przyjęcie wezwania powtórzonego przez Sobór właśnie 
w związku z dialogiem ekumenicznym: „W obliczu wszystkich narodów niech wszys
cy chrześcijanie wyznają wiarę w Jedynego i Troistego Boga, we Wcielonego Syna 
Bożego, naszego Pana i Zbawiciela” (tamże, 12).

Ekumenizm w stosunkach z Kościołami wschodnimi 
9 sierpnia 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 11-12, s. 47-48.

1253

| |  W dziedzinie ekumenizmu szczególnie istotne znaczenie mają słowa Soboru 1254 
Watykańskiego II o stosunkach między wschodnimi Kościołami prawosławnymi 
a Kościołem katolickim: dzisiejszy podział nie może sprawić, byśmy zapomnieli
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o długiej drodze, przebytej wspólnie w duchu wierności wspólnemu dziedzictwu 
apostolskiemu. „Kościoły Wschodu i Zachodu przez szereg wieków kroczyły swą 
własną drogą, złączone jednak wspólnotą wiary i życia sakramentalnego, a jeśli 
wyłaniały się nieporozumienia między nimi co do wiary czy karności kościelnej 
(disciplina), miarkowała je Stolica Rzymska za obopólną zgodą” (Unitatis redintegra
tio, 14). W tamtej epoce historycznej Kościoły wschodnie miały swój własny sposób 
celebrowania oraz wyrażania tajemnicy wspólnej wiary i utrzymywania karności. 
Tego rodzaju usprawiedliwione różnice nie przeszkadzały w akceptowaniu posługi 
powierzonej Piotrowi i jego następcom.

1255 2. W okresie wspólnego wędrowania Zachód otrzymał wiele od Wschodu w dzie
dzinie liturgii, tradycji duchowej i porządku prawnego. Ponadto, „podstawowe dog
maty chrześcijańskiej wiary o Trójcy Świętej i o Słowie Bożym, które przyjęło ciało 
z Maryi Dziewicy, określono na Soborach powszechnych, które odbyły się na 
Wschodzie” (tamże). Rozwój doktryny, który miał miejsce na Wschodzie w pierw
szych wiekach, był dla określenia powszechnej wiary Kościoła decydujący. Z głęboką 
czcią pragnę tu przypomnieć naukę sformułowaną przez niektóre Sobory powszechne 
pierwszych wieków: współistotność Syna wobec Ojca -  w Nicei w 325 r.; Bóstwo 
Ducha Świętego -  Sobór Konstantynopolitański I w 381 r.; Boskie Macierzyństwo 
Maryi f§ w Efezie w 431 r.; jedność osoby i dwie natury w Chrystusie -  w Chalce
donie w 451 r. Z tego podstawowego i definitywnego wkładu do wiary chrześcijań
skiej musi brać początek dalszy rozwój tematyczny, umożliwiający coraz lepsze 
poznawanie „niezgłębionych bogactw” misterium Chrystusa (por. Ef 3, 8 ).

Sobór Watykański II pominął okoliczności, w jakich doszło do podziału, jak 
również ocenę wzajemnych zarzutów. Zauważył jedynie, że identyczne dziedzictwo 
przekazane przez apostołów zostało na różny sposób rozwinięte na Wschodzie i na 
Zachodzie, „zależnie od różnicy mentalności i warunków życia” (Unitatis redintegra
tio , 14). Zrodziło to liczne trudności i, „nie mówiąc już o przyczynach zewnętrznych, 
dało powód do rozłamów” (tamże). Wspomnienie bolesnej przeszłości nie powinno 
być źródłem oskarżeń i polemik, lecz pobudzać do wzajemnego zrozumienia i miłoś
ci zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

1256 3. W związku z tym pragnę podkreślić, jak głębokie uznanie Sobór ukazuje du
chowym skarbom chrześcijańskiego Wschodu, poczynając od świętej liturgii. Kościo
ły wschodnie sprawują obrzędy liturgiczne z wielką miłością. Odnosi się to zwła
szcza do sprawowania Eucharystii, podczas której jesteśmy wszyscy wezwani do 
lepszego odkrywania „źródła życia Kościoła i zadatku przyszłej chwały” (tamże, 15). 
W niej to „wierni złączeni z biskupem, mają dostęp do Boga Ojca przez Syna, Słowo 
Wcielone, umęczone i uwielbione, oraz w szczodrobliwości Ducha Świętego dostę
pują zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą, stawszy się «uczestnikami Bożej natury» 
(2 P 1, 4). Dlatego przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych 
Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży” (tamże).

Dekret o ekumenizmie przypomina następnie o nabożeństwie chrześcijan wschod
nich do Maryi zawsze Dziewicy, Matki Bożej, wysławianej w niezwykle pięknych 
hymnach. Kult okazywany Theotókos podkreśla istotną rolę Maryi w dziele Odkupie
nia, ukazując również sens i wartość czci okazywanej świętym. Specjalną uwagę
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zwraca wreszcie dekret na tradycje duchowe, a zwłaszcza na tradycje życia monas
tycznego, zauważając, że z tego źródła „wzięła początek łacińska koncepcja życia 
zakonnego, w niej niejednokrotnie później znajdowała nowe siły” (tamże).

Wkład Wschodu w życie Kościoła Chrystusowego był i nadal pozostaje bardzo 
ważny. Dlatego Sobór wzywa katolików do uświadomienia sobie, „że dla wiernego 
strzeżenia pełni tradycji chrześcijańskiej i dla pojednania chrześcijan wschodnich 
z zachodnimi niesłychanej wagi jest zapoznanie się, uszanowanie, poparcie i podtrzy
manie przebogatej spuścizny liturgicznej i ascetycznej Wschodu” (tamże). W szcze
gólności zachęca katolików, by „dużo częściej sięgali po [...] duchowe bogactwa 
Ojców wschodnich” w tradycji duchowości, która „wznosi człowieka całkowicie ku 
kontemplacji rzeczy Bożych” (por. tamże).

4. W kwestii aspektów interkomunii nowe Dyrektorium ekumeniczne potwierdza 
i precyzuje to, co powiedział Sobór, to znaczy, że pewna interkomunia jest możliwa, 
ponieważ Kościoły wschodnie mają prawdziwe sakramenty, zwłaszcza kapłaństwo 
i Eucharystię.

W odniesieniu do tej delikatnej sprawy istnieją szczegółowe wskazania, zgodnie 
z którymi każdy katolik nie będący w stanie nawiązać kontaktu z kapłanem katolic
kim może przyjąć od sprawującego posługę w Kościele wschodnim sakramenty poku
ty, Eucharystii oraz namaszczenia chorych (Dyrektorium, 123). I odwrotnie, sprawu
jący posługę katolicy mogą godziwie udzielać sakramentów pokuty, Eucharystii oraz 
namaszczenia chorych chrześcijanom wschodnim, którzy o nie proszą. W każdym 
wypadku należy unikać jakiejkolwiek formy działalności duszpasterskiej nie szanują
cej w pełni godności i wolności sumienia (.Dyrektorium, 125). Również w innych 
specyficznych przypadkach przewidziane są i określone prawem pewne formy komu
nii w rzeczach świętych, które można stosować w obliczu szczególnych i konkret
nych sytuacji.

W tym kontekście chciałbym skierować serdeczne pozdrowienie do tych Kościo
łów wschodnich, które trwają w pełnej jedności z Biskupem Rzymu, zachowując 
jednak swe dawne tradycje liturgiczne, dyscyplinarne oraz duchowe. Dają one w spo
sób szczególny świadectwo tej różnorodności w jedności, która stanowi o pięknie 
Kościoła Chrystusowego. Powierzona im misja, szczególnie w dzisiejszych czasach, 
polega na służeniu jedności, której Chrystus pragnął dla swego Kościoła, uczestni
cząc „w dialogu miłości i w dialogu teologicznym, zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i powszechnym, przyczyniając się w ten sposób do wzajemnego zrozumienia” 
(Ut unum sint, 60).

5. Sobór twierdzi, że „Kościoły Wschodu, pomne na nieodzowną jedność całego 
Kościoła, mają możność kierowania się własnymi normami” (Unitatis redintegratio, 
16). Istnieje również uprawniona różnorodność w przekazywaniu jedynej wiary otrzy
manej od Apostołów. Odmienne sformułowania teologiczne Wschodu i Zachodu 
nierzadko bardziej się uzupełniają niż przeciwstawiają. Sobór przypomina również, 
że autentyczne tradycje teologiczne chrześcijan wschodnich są „znakomicie zakorze
nione w Piśmie Świętym” (tamże, 17).

1257

1258
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Powinniśmy więc coraz lepiej poznawać to, czego uczy i co zaleca Sobór 
w kwestii Kościołów wschodnich w odniesieniu do ich praktyk, zwyczajów i ducho
wych tradycji. Należy utrzymywać z nimi kontakty oparte na szczerej miłości 
i owocnej współpracy, w całkowitej wierności prawdzie. Pragniemy z przekonaniem 
powtórzyć życzenie, by „wzrastała braterska współpraca z nimi w duchu miłości, 
a z wykluczeniem wszelkiego ducha sporów i rywalizacji” (tamże 18). Tak, niech 
Pan tego właśnie nam użyczy jako daru swej miłości dla Kościoła naszych czasów!

Ekumenizm a Kościoły odłączone na Zachodzie
23 sierpnia 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 11-12, s. 48-49.

1259 li W kontekście inicjatyw podejmowanych obecnie na polu ekumenizmu, chcemy
poświęcić dziś naszą uwagę licznym Wspólnotom kościelnym, powstałym na Zacho
dzie po okresie Reformacji. Sobór Watykański II przypomina, że owe Wspólnoty 
kościelne „jawnie wyznają Jezusa Chrystusa jako Boga i Pana, oraz jedynego Pośred
nika między Bogiem a ludźmi na chwałę jedynego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świę
tego” (Unitatis redintegratio, 20). Uznanie Bóstwa Chrystusa oraz wyznanie wiary 
w Trójcę Świętą stanowią solidną podstawę dialogu, chociaż -  jak zauważa Sobór
-  trzeba pamiętać o „poważnych odchyleniach od nauki Kościoła katolickiego, nawet
0 Chrystusie -  wcielonym Słowie Bożym i o dziele Odkupienia, a stąd o tajemnicy
1 funkcji Kościoła oraz o roli Maryi w dziele zbawienia” (tamże).

Również pomiędzy wspomnianymi Wspólnotami kościelnymi istnieją poważne 
rozbieżności; i to tak głębokie, że ze względu na „odmienne pochodzenie, doktrynę 
i życie duchowe, byłoby nader trudno dać ich bezstronny opis” (por. tamże, 19). Co 
więcej, w obrębie tej samej Wspólnoty nierzadko można zauważyć sprzeczne prądy 
doktrynalne, zawierające rozbieżności co do istoty wiary. Powyższe trudności powo
dują jednak, że tym bardziej konieczne staje się wytrwałe poszukiwanie dialogu.

1260 2. Innym, znaczącym elementem ożywiającym dialog ekumeniczny jest „rozmiło
wanie w Piśmie Świętym oraz cześć czy prawie kult dla niego”, dzięki czemu nasi 
bracia skłaniają się „do ciągłego i wnikliwego studiowania tych świętych kart” (tam
że, 21). Tu bowiem każdy ma możliwość poznania i przylgnięcia do Chrystusa jako 
„źródła i ośrodka wspólnoty kościelnej. Pożądając zjednoczenia z Chrystusem czują 
się zniewoleni do coraz usilniejszego poszukiwania jedności, a nadto do dawania 
świadectwa swej wierze wobec wszystkich narodów” (tamże, 20 ).

Nie sposób nie podziwiać tej ich duchowej postawy, której zawdzięczamy m.in. 
cenne osiągnięcia w dziedzinie badań nad Pismem Świętym. Musimy jednak uznać,



Ekumenizm a Kościoły odłączone na Zachodzie 665

że istnieją między nami a nimi poważne rozbieżności w rozumieniu relacji między 
Pismem Świętym, Tradycją i autentycznym Magisterium Kościoła. Temu ostatniemu 
zwłaszcza odmawiają oni decydującego autorytetu w wyjaśnianiu sensu słowa Boże
go, jak również w czerpaniu z niego etycznych wskazań dla życia chrześcijańskiego 
(por. Ut unum sint, 69). Jednakże to odmienne stanowisko wobec Objawienia i za
wartych w nim prawd nie powinno zniechęcać, ale raczej pobudzać do wspólnego 
zaangażowania się w dialog ekumeniczny.

3. Chrzest, który łączy nas z tymi braćmi, stanowi „sakramentalny węzeł jedności 
trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi” (Unitatis redintegratio, 2 2 ). 
Każdy ochrzczony włączony jest w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego i zo
staje odrodzony, by uczestniczyć w życiu Bożym. Wiadomo jednak, że chrzest „sam 
przez się jest jedynie pierwszym zaczątkiem” nowego życia, prowadzącym „do pełne
go wyznawania wiary, do całkowitego wcielenia w zgodną z wolą Chrystusa insty
tucję zbawienia, wreszcie do pełnego wszczepienia w eucharystyczną wspólnotę” 
(tamże).

W logice chrztu zawierają się bowiem sakrament kapłaństwa i Eucharystia. Tych 
dwóch sakramentów nie mają ci, którzy właśnie z powodu braku kapłaństwa „nie 
przechowali [...] właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium” 
(tamże). Trzeba jednak dodać, że Wspólnoty powstałe po Reformacji, „sprawując 
w świętej Uczcie pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że ozna
cza ona życie w łączności z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia” 
(tamże). Twierdzenia te bliskie są nauce katolickiej.

Wszystkie te sprawy o podstawowym znaczeniu muszą być przedmiotem dialogu 
teologicznego, który należy koniecznie kontynuować, tym bardziej, że udało się już 
uczynić kilka znaczących kroków w dobrym kierunku.

4. W tych latach odbyło się wiele spotkań o charakterze studyjnym z kompetent
nymi przedstawicielami Wspólnot kościelnych, które powstały po Reformacji. Rezul
taty zawarte są w dokumentach wielkiej wagi, które otwarły nowe perspektywy 
i jednocześnie uświadomiły konieczność pogłębiania niektórych tematów (por. Ut 
unum sint, 70). Trzeba jednak przyznać, że panująca w tych Wspólnotach wielka 
różnorodność doktrynalna utrudnia im pełne przyjęcie osiągniętych rezultatów.

Trzeba wytrwale i z szacunkiem posuwać się na tej drodze braterskiej konfronta
cji, ufając przede wszystkim w skuteczność modlitwy. „Właśnie dlatego, że dążenie 
do pełnej jedności wymaga porównania prawd wiary między wierzącymi, którzy 
powołują się na jednego Pana, modlitwa jest źródłem światła ukazującego całą 
i niepodzielną prawdę, jaką należy przyjąć (tamże).

5. Długa jest jeszcze droga, którą należy przebyć. Trzeba iść naprzód odważnie 
i z wiarą, unikając gestów nie przemyślanych i nieroztropnych. Wzajemne poznanie 
i osiągnięte już zbliżenie w kwestiach doktrynalnych doprowadziły do podnoszącego 
na duchu afektywnego i efektywnego pogłębienia komunii. Nie można jednak zapo
minać, że „ostatecznym celem ruchu ekumenicznego jest ponowne ustanowienie 
pełnej widzialnej jedności wszystkich ochrzczonych” (tamże, 77). Umocnieni dotych
czasowymi osiągnięciami, chrześcijanie powinni zdwoić swe wysiłki.
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Mimo że istnieją dawne i nowe przeszkody, które utrudniają rozwój ekumenizmu, 
pokładamy niezachwianą nadzieję „w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości 
Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego” (Unitatis redintegratio, 24), przekonani 
podobnie jak św. Paweł, że „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” 
(Rz 5, 5).

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej
1264 Bardzo was serdecznie pozdrawiam i podejmuję temat katechezy: ten, który dzi

siaj będzie powtórzony w kilku językach w Auli. Jest to w dalszym ciągu katecheza
0 Kościele, a w szczególności o problemie ekumenicznym. O tym problemie ekume
nicznym mówiliśmy już poprzednio przez szereg spotkań, przede wszystkim o stosun
ku Kościoła katolickiego do prawosławia. Dzisiaj podejmujemy kwestię stosunku 
Kościoła katolickiego do Reformacji, czyli do protestantyzmu w różnych jego posta
ciach. Z tego punktu widzenia bardzo znamienna i ważna była moja wizyta w Sko
czowie w związku z kanonizacją św. Jana Sarkandra. Właśnie w Skoczowie na Śląs
ku Cieszyńskim są polscy luteranie, ewangelicy. Mogłem się z nimi tam spotkać
1 nawiązać do tej ekumenicznej tradycji, która w Polsce jest bardzo dawna, od wielu 
wieków się datuje i dzisiaj na nowo ożywiona wkracza w ten wymiar światowego 
ruchu ekumenicznego, który podejmuje cały Kościół i całe chrześcijaństwo. Módlmy 
się o to, aby ten światowy ruch ekumeniczny przynosił owoce. Zwłaszcza w perspek
tywie drugiego tysiąclecia narodzenia Chrystusa trzeba, aby wszyscy chrześcijanie, 
jako bracia tzw. Rozłączeni, przybliżyli się do siebie i by nastała większa jedność, 
zgodnie z tym, o co Pan Jezus sam prosił w przeddzień swojej męki, swojej śmierci. 
Trzeba zatem uczcić dojrzałymi owocami ruchu ekumenicznego drugie tysiąclecie 
narodzin Chrystusa, od którego dzieli nas już tylko kilka lat.

Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam: błogosławieństwo Boże szczególne dla 
wszystkich pielgrzymów, dla waszych rodzin, dla waszych parafii, dla waszych 
diecezji i dla całej Polski. Bóg zapłać!

Jedność przezwycięża podziały 
30 sierpnia 1995 r.

Przekład: OR 1995, nr 11-12, s. 49-50.

1265 l. Patrząc na podziały istniejące obecnie między chrześcijanami można by się
skłaniać do stwierdzenia, że jedność Chrystusowego Kościoła nie istnieje bądź że 
pozostaje ona tylko pięknym ideałem, do którego trzeba dążyć, choć urzeczywistni
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się on dopiero w czasach eschatologicznych. Wiara mówi nam jednak, że jedność 
Kościoła to nie tylko nadzieja na przyszłość: ona już istnieje. Jezus nie modlił się
0 nią daremnie. Jedność nie osiągnęła jednak jeszcze swego widzialnego kształtu 
pośród chrześcijan, co więcej -  jak wiemy -  poprzez stulecia wiązały się z nią roz
liczne trudności i doświadczenia.

Podobnie trzeba powiedzieć, że Kościół jest święty, ale jego świętość domaga się 
stałego procesu nawracania i odnowy ze strony poszczególnych wiernych i wspólnot. 
Z tym procesem łączy się również pokorna prośba o przebaczenie popełnionych win. 
A ponadto, Kościół jest powszechny, lecz jego powszechny wymiar coraz bardziej 
musi się objawiać poprzez działalność misyjną, inkulturację wiary oraz wysiłki eku
meniczne pod kierunkiem Ducha Świętego aż po pełne urzeczywistnienie Bożego 
powołania do wiary w Chrystusa.

2. Ekumenizm nie polega więc na budowaniu od zera jedności, która jeszcze nie 
istnieje, lecz na przeżywaniu w pełni i wiernie -  pod działaniem Ducha Świętego -  
tej jedności, w jakiej Kościół został ustanowiony przez Chrystusa. W ten sposób 
można wyjaśnić prawdziwy sens modlitwy o jedność oraz starań, jakie są podejmo
wane, aby zapewnić porozumienie pomiędzy chrześcijanami (por. Ut unum sint, 21). 
Nie chodzi tylko o to, by dzięki dobrej woli wszystkich dojść do porozumienia: 
trzeba raczej przyjąć w pełni jedność, której Chrystus pragnął i którą stale ofiaruje 
Duch Święty. Nie osiąga się jej przez proste uzgadnianie wspólnych punktów widze
nia. Trzeba raczej, by każdy szczerze odpowiedział na zachętę pochodzącą z Wysoka
1 poddał się posłusznie działaniu Ducha, który pragnie zgromadzić ludzi w „jednej 
owczarni”, pod kierunkiem „jednego Pasterza” (por. J 10, 16), Chrystusa Pana.

3. Jedność Kościoła trzeba więc uznawać przede wszystkim za dar pochodzący 
z Wysoka. Kościół, jako lud odkupionych, ma szczególną strukturę, która różni się 
od struktury właściwej społecznościom ludzkim. Te ostatnie, po osiągnięciu odpo
wiedniej dojrzałości i poprzez właściwe sobie mechanizmy wybierają władzę, która 
nimi rządzi i stara się zapewnić współpracę wszystkich dla dobra wspólnego.

Kościół natomiast został ustanowiony i otrzymał swoją strukturę od Tego, który 
go założył -  Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego. Na mocy własnego autory
tetu Chrystus zbudował Kościół dokonując wyboru dwunastu mężczyzn i ustanawia
jąc ich apostołami, czyli posłanymi, by w Jego imieniu prowadzili nadal Jego dzieło. 
Spośród Dwunastu wybrał jednego, apostoła Piotra, któremu powiedział: „Szymonie 
[...], Ja prosiłem za tobą [fu j Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 
31-32).

Piotr jest więc jednym z Dwunastu i wypełnia takie same zadania, jak pozostali 
apostołowie; jemu Chrystus pragnął jednak powierzyć dodatkowy obowiązek polega
jący na utwierdzaniu braci w wierze i trosce o wzajemną miłość. Posługa Następcy 
Piotra jest darem Chrystusa dla swej Oblubienicy, by w każdym czasie była zacho
wana i pogłębiana jedność całego Ludu Bożego. Biskup Rzymu jest więc servus 
servorum Dei, ustanowionym przez Boga jako „trwałe i widzialne źródło i funda
ment jedności” (Lumen gentium, 23; por. Ut unum sint, 88-96).

4. Jedność Kościoła nie objawi się w całej pełni, dopóki chrześcijanie nie uznają 
za swoje tego pragnienia Chrystusa, przyjmując pośród darów łaski również władzę,
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którą Chrystus przekazał apostołom -  tę samą władzę, którą dzisiaj sprawują ich 
następcy, biskupi, w jedności z posługą Biskupa Rzymu, Następcy Piotra. Wokół 
tego „apostolskiego wieczernika”, ustanowionego przez Boga, powinna się urzeczy
wistniać w sposób widzialny i dzięki mocy Ducha Świętego ta właśnie jedność 
wszystkich wierzących w Chrystusie, o którą modlił się On tak gorąco.

Nie byłaby zgodna z Pismem Świętym i Tradycją próba wprowadzenia typu wła
dzy wzorowanego na systemach politycznych, jakie powstały w dziejach ludzkości. 
Przeciwnie, myśl i przykład Założyciela wskazują, że od powołanych do Kolegium 
apostolskiego oczekuje się, by służyli, tak jak Chrystus, który w wieczerniku rozpo
czął Ostatnią Wieczerzę od umycia nóg apostołom. „Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie” (Mk 10, 45). Służyć 
Ludowi Bożemu, aby wszyscy stanowili jedno serce i jedną duszę!

1269 5 . Oto podstawa struktury Kościoła. Historia przypomina nam jednak, że ta posłu
ga pozostawiła w pamięci chrześcijan innych Kościołów i Wspólnot kościelnych 
bolesne wspomnienia, które należy zatrzeć. Ludzka słabość Piotra (por. Mt 16, 23), 
Pawła (por. 2 Kor 12, 9-10) oraz apostołów pomaga dostrzec wartość Bożego miło
sierdzia i mocy Jego łaski. Tradycje ewangeliczne pouczają nas bowiem, że właśnie 
owa moc łaski przemienia tych, którzy są powołani do pójścia za Panem i czyni 
z nich jednio w Nim. Posługa Piotra oraz jego następców w obrębie Kolegium apos
tołów i ich następców jest „posługą miłosierdzia, zrodzoną z aktu miłosierdzia Chry
stusa” (Ut unum sint, 93).

Dobry Pasterz pragnął, by poprzez wieki Jego głos prawdy był słyszany w całej 
owczarni, którą odkupił dzięki swej ofierze. Z tego też powodu powierzył Jedenastu 
z Piotrem na czele i ich następcom misję czuwania jak strażnicy nad każdym z po
wierzonych im Kościołów partykularnych, aby urzeczywistniał się w nich una, 
sancta, catholica et apostolica Ecclesia. Tak więc w komunii pasterzy z Biskupem 
Rzymu urzeczywistnia się świadectwo prawdzie, będące również posługą na rzecz 
jedności, w której szczególną rolę odgrywa następca Piotra.

1270 6 . U progu nowego tysiąclecia jakże nie upraszać dla wszystkich chrześcijan łaski
tej jedności, która została im wysłużona za tak wysoką cenę przez Pana Jezusa? 
Jedności wiary, wyrażającej się w przylgnięciu do Prawdy objawionej; jedności 
nadziei, towarzyszącej oczekiwaniu na nadejście Królestwa Bożego; jedności miłości 
i jej rozlicznych form we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. W tej jedności 
wszystkie konflikty mogą znaleźć rozwiązanie, a wszyscy podzieleni chrześcijanie
-  wzajemnie się pojednać, by osiągnąć pełną i widzialną komunię.

„A gdybyśmy chcieli zapytać, czy to wszystko jest możliwe, odpowiedź zawsze 
będzie brzmiała: «tak». Jest to ta sama odpowiedź, którą usłyszała Maryja z Nazare
tu, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Ut unum sint, 102). Na zakończe
nie tego cyklu katechez przypominamy sobie zachętę apostoła Pawła: „bracia, [...] 
dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowuj
cie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! [...] Łaska Pana Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” 
(2 Kor 13, 11. 13).
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Kościół wobec religii niechrześcijańskich 
14 stycznia 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 3, s. 47.

1. Deklaracja Nostra aetate jest najkrótszym dokumentem Soboru Watykańskie
go II. Nie sposób jednak nie dostrzec jej znaczenia i nowości. Wskazała ona kieru
nek, w którym powinny się rozwijać relacje między chrześcijanami a wyznawcami 
innych religii w klimacie wzajemnego szacunku, dialogu i współpracy, służącym 
prawdziwemu dobru człowieka.

W przeszłości zdarzały się niestety mroczne okresy walk w imię religii. Deklara
cja przypomina, że Bóg jest mocnym fundamentem ludzkiego braterstwa: „Jedną 
bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, [...] jeden też 
mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne 
zamysły rozciągają się na wszystkich” (Nostra aetate, 1).

To stwierdzenie nie może oczywiście prowadzić do relatywizmu w pojmowaniu 
prawdy. Dlatego Kościół z niesłabnącą gorliwością głosi, że tylko Chrystus; wcielony 
Syn Boży; jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6 ) i że tylko w Nim ludzie mogą 
znaleźć pełnię życia religijnego (Nostra aetate, 3).

Nie powinno to jednak skłaniać do umniejszania pozytywnych elementów innych 
religii. Sama deklaracja soborowa wskazuje zwłaszcza na duchowe bogactwa hinduiz
mu, buddyzmu, islamu i religii tradycyjnych: „Kościół katolicki nic nie odrzuca 
z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem 
odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które 
chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszo
nych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich 
ludzi” (Nostra aetate, 2 ).

2. Szczególną uwagę deklaracja poświęca braciom żydom, z którymi chrześcijań
stwo jest połączone wyjątkowo głęboką więzią. Wiara chrześcijańska bierze bowiem 
początek z doświadczenia religijnego narodu żydowskiego, z którego wywodził się 
Chrystus według ciała. Dzieląc z żydami część Pisma Świętego, zwaną Starym Testa
mentem, Kościół nadal odwołuje się w swoim życiu do tego dziedzictwa prawdy, 
odczytując je na nowo w świetle Chrystusa. Nowa epoka, którą On ustanowił przez 
swoje nowe i wieczne Przymierze, nie niszczy starego korzenia, ale sprawia, że jego 
owoce zyskują wymiar uniwersalny. Dlatego bardzo bolesne jest dla nas wspomnienie 
napięć, jakie tylekroć towarzyszyły relacjom między chrześcijanami a żydami. Z my
ślą o tym i my powtórzmy dzisiaj słowa Soboru, wyrażające głębokie ubolewanie 
z powodu „aktów nienawiści, prześladowań, przejawów antysemityzmu, które kiedy
kolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw żydom” (Nostra aetate, 4).

3. Maryja, wzór osoby wierzącej, niech skłania wyznawców wszystkich religii do 
wsłuchiwania się w głos Boży i do wierności wymogom prawdy, którą przyjęli.
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Niech Jej wstawiennictwo pomaga Kościołowi łączyć konsekwentne głoszenie prawdy 
z dialogiem ze wszystkimi. Niech ludzie wszystkich wyznań uczą się dróg wzajemne
go poznania, szacunku i współpracy, aby zgodnie z Bożym zamysłem mogli razem 
budować powszechny pokój i braterstwo.

Modlitwa jest prawdziwym źródłem 
dążenia do pełnej jedności -  17 stycznia 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 3, s. 43-44.

1274 l. „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap 3, 22).
Tym wezwaniem kończy się ostatni z listów do siedmiu Kościołów, o których mowa 
w Apokalipsie św. Jana. Słowa, wypowiedziane tu do Kościoła w Laodycei, skiero
wane są do wszystkich innych i, możemy dodać, do Kościołów wszędzie i w każdej 
epoce, a więc również i do nas, w naszych czasach.

Tekst ten opisuje przede wszystkim sytuację wierzących mieszkańców Laodycei 
pod koniec pierwszego wieku: Znam wasze czyny -  mówi Pan; wiem, że nie jesteś
cie ani gorący, ani zimni. Po okresie początkowej gorliwości stali się letni i ulegli 
obojętności religijnej. Ich postawę znamionuje poczucie samowystarczalności i próż
ności: „Ty bowiem mówisz: «Jestem bogaty» i [...] «niczego mi nie potrzeba»” 
(Ap 3, 17).

A najgorsze jest to, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak smutne jest ich położe
nie. Są tak zaślepieni, że nie widzą już swej nędzy. Stąd zachęta, by nabyli „białe 
szaty”, te same, które się przywdziewa podczas chrztu i które symbolizują oczyszcze
nie oraz nowe życie.

List radzi, by prosili samego Pana o „balsam do namaszczenia oczu”, by wzrok 
wyraźnie dostrzegł niebezpieczną sytuację i by lud mógł z nowym entuzjazmem 
oddać się na służbę Ewangelii (por. Ap 3, 18). Słowa te zawierają wezwanie do 
nawrócenia i odnowy życia. Pilny charakter tego wezwania potwierdzają słowa: „Oto 
stoję u drzwi i kołaczę”. Sam Bóg podejmuje inicjatywę, przychodzi, stoi już 
u drzwi. Kołacze. Pragnie jedności z gospodarzem domu, zamkniętym w swoim 
mieszkaniu. „Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę 
z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3, 20).

1275 2. W obliczu bliskiego już trzeciego tysiąclecia oraz obchodów 2000. rocznicy
historycznego przyjścia Jezusa Chrystusa, do których się przygotowujemy, Międzyna
rodowy Komitet Mieszany Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościo
łów, który co roku opracowuje teksty na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
postanowił, że odczytany przed chwilą fragment Apokalipsy będzie inspirował naszą
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wspólną refleksję w 1996 r. Tekst ten pragnie przełamać obojętność i poczucie samo
wystarczalności oraz skłonić nas do zmiany życia, do czuwania, do uświadomienia 
sobie potrzeby komunii. Słusznie zauważono, że słuchając słów odnoszących się do 
wieczerzy, chrześcijanie muszą myśleć z uzasadnioną goryczą o swych podzielonych 
Eucharystiach. Jest to bowiem najpoważniejszy znak podziału między chrześcijanami. 
Właśnie do przezwyciężenia tego rodzaju podziałów zmierzają inicjatywy ruchu 
ekumenicznego: modlitwa, studium, dialog, współpraca -  wszystko to zmierza do 
jednego celu: móc wreszcie sprawować wspólnie Wieczerzę Pańską, pojednani 
i w pełnej komunii.

Jakże ważną rzeczą jest więc trwanie na modlitwie!
Modlitwa wyraża bowiem, a jednocześnie umacnia nadzieję na pełną komunię 

wiary, życia i świadectwa, które powinniśmy wspólnie składać Ewangelii Jezusa 
w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. Jest ona prawdziwym źródłem dążenia do 
pełnej jedności.

3. W maju ubiegłego roku ogłosiłem encyklikę Ut unum sint, by zachęcić do 
zaangażowania ekumenicznego Kościół katolicki oraz pomóc w refleksji na temat nie 
rozwiązanych jeszcze kwestii spornych, występujących w relacjach z innymi chrześci
janami. Pragnąłem przypomnieć w niej katolickie zasady zaangażowania ekumenicz
nego, przemyślane w świetle wielkiego i pozytywnego doświadczenia ostatnich trzy
dziestu lat kontaktów i dialogu. Zasady te pełnią nadal funkcję przewodnika na 
drodze, którą należy pokonać, by nadszedł błogosławiony dzień pełnej komunii.

Reasumując można powiedzieć, że prowadzony obecnie w rozlicznych formach 
dialog międzywyznaniowy zmierza bezpośrednio lub pośrednio do przezwyciężenia 
istniejących rozbieżności i do ustanowienia pełnej jedności wszystkich wierzących 
w Chrystusa. Chrześcijanie poznali już lepiej te elementy wiary, które są wspólne.

4. Dialog z Kościołami prawosławnymi pozwolił określić istotne zbieżności co 
do sakramentalnej koncepcji Kościoła. Powinno to pomóc teraz w przezwyciężeniu 
oczywistej anomalii, jaką jest brak pełnej komunii. W tym celu i dla ułatwienia 
dalszego dialogu zaproponowałem pogłębienie analizy prymatu Biskupa Rzymu. 
Wiemy wszyscy, że kwestia ta stanowi największą historyczną przeszkodę w przy
wróceniu pełnej jedności pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Dlatego zachęciłem 
wszystkich, abyśmy „wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu 
(to znaczy urzędu jedności Biskupa Rzymu), w których możliwe będzie realizowanie 
uznawanej przez jednych i drugich posługi miłości” (Ut unum sintf 95).

Jeśli chodzi o stosunki ze starożytnymi Kościołami Wschodu oraz Kościołem 
asyryjskim, pragnę przypomnieć, że z radością podpisałem z niektórymi z ich Patriar
chów deklaracje wspólnej wiary. Są to ważne teksty, które nareszcie pozwalają wy
jaśnić i przezwyciężyć rozbieżności chrystologiczne. Obecnie możemy wspólnie 
wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka.

Odmienne formy ma dialog ze Światowymi Wspólnotami Chrześcijańskimi, wy
wodzącymi się z Reformacji.

Prowadzony jest on z wielkim zaangażowaniem. Jak miałem okazję powiedzieć 
w encyklice, dialog ten „był i nadal jest owocny i wiele obiecujący. [...] Pozwoliło
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to ujawnić nieoczekiwane możliwości rozwiązań, a zarazem zrozumieć, że konieczne 
jest głębsze zbadanie niektórych zagadnień” (tamże, 69).

1278 5 . Dialog więc nadal trwa i wspieramy go wszyscy ufną modlitwą. Chciałbym
podziękować wszystkim jego uczestnikom -  pasterzom i teologom, ponieważ prowa
dzą działalność prawdziwie ewangeliczną: działają na rzecz pokoju i zgody w umy
słach i sercach członków wspólnoty chrześcijańskiej.

Zdarza się czasem, że powracają już przezwyciężone trudności bądź wyłaniają się 
nowe problemy opóźniające postęp ekumenizmu. Pan jednak zachęca nas do wytrwa
łego prowadzenia starań w duchu posłuszeństwa Jego woli. Sobór Watykański II był 
świadomy, że święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności Kościoła 
Chrystusowego, jednego i jedynego, „przekracza ludzkie siły i zdolności”. Dlatego 
też pokładał „całkowicie swą nadzieję w modlitwie Chrystusa za Kościół w miłości 
Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego” (por. Unitatis redintegratio, 24).

Rozpoczynający się jutro Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest dla nas 
okazją, by wzmóc naszą modlitwę oraz ofiarować w tej intencji cierpienia i codzien
ne trudy. Niech dzięki zaangażowaniu wszystkich zbliży się dzień ostatecznego 
spełnienia woli Odkupiciela: Ut unum sint. Niech pomoże nam to osiągnąć macie
rzyńskie wstawiennictwo Maryi, Dziewicy nadziei i Królowej pokoju.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
1279 Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ten Tydzień ma

jako hasło, myśl przewodnią, słowa z Apokalipsy: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” 
(3, 20). Tak właśnie stoi u drzwi naszych sumień, naszych wspólnot, naszych podzie
lonych Kościołów chrześcijańskich Chrystus -  Wieczny Pasterz naszych dusz -  
i kołacze. Kołacze, ażebyśmy odzyskali utraconą jedność -  ut unum sint -  jak mówi
łem w encyklice opublikowanej zeszłego roku.

Włączmy się naszą modlitwą w ciągu tych ośmiu dni w te właśnie słowa, w tę 
właśnie modlitwę Chrystusa samego, i prośmy o jedność chrześcijan wszędzie: w na
szej Ojczyźnie i w Europie, i na całym świecie.

Serdecznie was pozdrawiam i wszystkich, od których tutaj przybywacie. Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W trosce o rozwój ekumenizmu -  21 stycznia 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 3, s. 4-48.

1280 i. z  okazji bieżącego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pragnę zwrócić
uwagę wszystkich wierzących na troskę Soboru Watykańskiego II o rozwój ekume
nizmu. Troska ta została wyrażona zwłaszcza w dekrecie Unitatis redintegratio. Nie
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bez przyczyny Sobór nazwał „zgorszeniem” podział między chrześcijanami, który 
jawnie „sprzeciwia się woli Chrystusa” (Unitatis redintegratio, 1). Poprzez dar Ducha 
Świętego Jezus sprawił, że Jego uczniowie stali się jednym Ciałem, którego Głową 
jest On sam. Ojcowie Soboru zapragnęli poprosić Boga i braci o przebaczenie za 
grzechy popełnione przeciw jedności, sami wybaczając swoim winowajcom (por. 
tamże, 7). Wezwali też katolików „do pilnego uczestniczenia w dziele ekumenicz
nym” (tamże, 4), aby wkrótce stało się możliwe urzeczywistnienie pełni tej jedności, 
która już istnieje między Kościołami a innymi Wspólnotami chrześcijańskimi. Sobór 
wezwał przede wszystkim do pogłębiania autentycznego „ekumenizmu duchowego”, 
jakim jest nieustanna modlitwa i nawrócenie (por. tamże, 8 ).

2. Duchowi tego dokumentu nie przeciwstawia się, a przeciwnie, wręcz go umac
nia inny dekret Soboru, Orientalium Ecclesiarum, poświęcony Kościołom obrządku 
wschodniego pozostającym w pełnej jedności ze Stolicą Apostolską. W tym doku
mencie Sobór pragnie wyrazić uznanie dla „instytucji, rytów liturgicznych, tradycji 
kościelnych oraz karności życia chrześcijańskiego Kościołów Wschodnich” (Orienta
lium Ecclesiarum, 1), stwierdzając, że podobnie jak Kościoły Zachodu „mają one 
prawo i obowiązek rządzenia się wedle własnych osobnych przepisów” (tamże, 5). 
Ich starożytna tradycja jest prawdziwym bogactwem całego Kościoła, czego dowo
dem był znaczący wkład, który katolicy wschodni wnieśli w prace Soboru. Czyż 
można zapomnieć niezwykłe wrażenie, jakie wywarły na Ojcach Soboru słowa pa
triarchy Antiochii obrządku melchickiego Maksymosa IV, który gorąco wzywał ich 
do „zostawienia miejsca dla Nieobecnego”, czyli dla braci prawosławnych, w oczeki
waniu na pełną jedność? Dekret Orientalium Ecclesiarum wyjaśnił, że upragniona 
pełna jedność nie oznacza ujednolicenia, lecz raczej połączenie wszystkich uzasadnio
nych różnic w jedną organiczną całość, w której Następca św. Piotra pełni funkcję 
sługi i gwaranta.

3. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Jedności, pozwoli nam usłyszeć głos 
Pana, który mówi do swoich uczniów: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3, 20), jak 
przypomina nam temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jezus Chrystus 
wzywa każdego z nas do odważnej i głębokiej przemiany życia oraz nakazuje nam 
z odnowionym zapałem rozwijać ruch ekumeniczny u progu przybliżającego się 
wielkimi krokami trzeciego tysiąclecia. Niech za wstawiennictwem Matki Chrystusa 
i Matki Kościoła wszyscy ochrzczeni będą gotowi odpowiedzieć w duchu wiary na 
gorące wezwanie Odkupiciela.
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Matka jedności -  29 czerwca 1996 r.
i

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 40.

1283 | |  Uroczystość Świętych Piotra i Pawła zachęca nas do naśladowania w życiu
wiary tych dwóch apostołów, filarów Kościoła, dla których Chrystus stał się najwięk
szą życiową pasją. Piotr słowem i krwią wyznał swoją wiarę w to, że On jest „Sy
nem Boga żywego” (por. Mt 16, 16). Paweł, gdy nawrócił się i został Apostołem 
Narodów, był do tego stopnia zafascynowany Chrystusem, że wołał: „Dla mnie żyć
-  to Chrystus” (por. Flp 1,21). Wspomnienie o nich każe nam dążyć do coraz więk
szej wierności i coraz głębszej jedności.

Dokładnie rok temu, w uroczystość Świętych Piotra i Pawła, dane mi było rado
wać się spotkaniem z mym bratem z Konstantynopola, Patriarchą Bartłomiejem I. 
Razem przemawialiśmy wówczas do Ludu Bożego i ten fakt pozwolił nam ukazać 
choć w części piękno pełnej komunii, której wspólnie pragniemy.

Spotkanie to odbyło się w miesiąc po publikacji listu apostolskiego Orientale 
Lumen, w którym złożyłem hołd bogactwu wschodniej tradycji chrześcijańskiej. 
W następnych miesiącach nie zabrakło okazji, by powrócić do tego tematu. Mam na 
myśli przede wszystkim obchody rocznicy Unii Brzeskiej i Unii Użhorodzkiej, po
przez które część braci i wspólnot z Kościołów wschodnich ponownie nawiązało 
pełną komunię ze Stolicą Piotrową. Ten zespół okoliczności, zwłaszcza w kontekście 
przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, ożywia pragnienie jedności 
wszystkich chrześcijan, o którą Chrystus modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy, 
i każe nam dążyć do niej wszelkimi siłami i z coraz większym zaangażowaniem.

1284 2. Jest to tęsknota rozbudzona przez Ducha Bożego! To On przynagla nas, byśmy
zmniejszali dzielące nas odległości i odrzucali przesądy, poznawali się coraz bliżej 
i starali się odtworzyć ten klimat porozumienia, który panował w najlepszych mo
mentach wzajemnych stosunków między Kościołem Zachodu i Wschodu, zwłaszcza 
w pierwszym tysiącleciu. Kościół do dzisiaj żywi się bogactwem doktrynalnym, 
duchowym, kulturowym i ludzkim, wypracowanym przez wielkich świętych przede 
wszystkim w epoce patrystycznej. Bogactwo to pozostaje wspólnym dziedzictwem, 
które trzeba odkrywać i wykorzystywać, aby Kościół mógł znów oddychać „dwoma 
płucami” -  wschodnim i zachodnim. To właśnie miałem na myśli, gdy w liście 
apostolskim Orientale Lumen wzywałem katolików do poznawania tradycji Kościołów 
wschodnich, „by móc się nią karmić i przyczyniać się -  każdy na miarę swoich sił
-  do budowania jedności” (n. 1 ).

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Piotra i Pawła ponawiam to wezwanie. Jako syn 
słowiańskiego narodu czuję się szczególnie powołany przez Boga do działania w tym 
kierunku. Podczas naszych najbliższych niedzielnych spotkań zamierzam omówić nie
które aspekty wielkiego dziedzictwa chrześcijańskiego Wschodu, aby ukazać jego 
aktualność w odniesieniu do wielkich pytań, wobec których stoi wiara w naszej epoce.
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Zawierzajmy sprawę pełnej komunii między Kościołami Wschodu i Zachodu Naj
świętszej Dziewicy, kontemplując Ją w wieczerniku -  tak jak Ją przedstawiają Dzieje 
Apostolskie -  gdy w otoczeniu apostołów oczekuje zesłania Ducha Świętego (por. 
Dz 1, 14). Maryja jest ikoną jedności i Ona powinna zawsze być naszym natchnie
niem. Matka Kościoła niech wspomaga nasze wysiłki i przyspieszy nasze kroki, 
abyśmy „wobec Wielkiego Jubileuszu mogli stanąć jeśli nie całkowicie pojednani, 
to przynajmniej o wiele bliżsi przezwyciężenia podziałów powstałych w drugim 
tysiącleciu” (Tertio millennio adveniente, 34).

Twórcy jedności -  30 czerwca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 51-52.

1. Jeśli chcemy zrozumieć historię Kościoła w jej podwójnym wymiarze -  
wschodnim i zachodnim -  trzeba koniecznie rozpocząć od źródła. Źródłem zaś jest 
Chrystus, którego cały Kościół uznaje za Pana. Źródłem jest Duch, który w dniu 
Pięćdziesiątnicy został zesłany jako początek życia i wszelkich darów. U źródeł 
Kościoła stoją także apostołowie -  świadkowie Zmartwychwstałego i nasi ojcowie 
w wierze.

Z tego żywego i wspólnego źródła z pewnością wytryśnie kiedyś -  gdy zechce 
tego Opatrzność i gdy my będziemy jej dość ulegli -  nowa, tak bardzo upragniona 
jedność między chrześcijanami Wschodu i Zachodu.

Oczekując tej chwili i czynnie do niej dążąc, wspominamy z wdzięcznością stule
cia chrześcijaństwa jeszcze nie podzielonego, zwłaszcza pierwsze wieki, kiedy to 
ewangeliczne orędzie, promieniujące z Jerozolimy, docierało do wszystkich regionów 
znanego wówczas świata. Nauczanie Chrystusa zaczynało już użyźniać różne kultury. 
Ten wielki proces prowadził nieuchronnie do powstawania pewnych różnic i wywoły
wał napięcia. Już w epoce apostolskiej Sobór Jerozolimski musiał pogodzić ze sobą 
różne wizje chrześcijan wywodzących się z judaizmu i ze świata pogańskiego. Wyda
rzenie to pozostaje świetlanym przykładem bezkompromisowej służby prawdzie, 
a zarazem troski o wzajemną tolerancję i zachowanie komunii. Niestety, nie zawsze 
w ciągu stuleci łatwo było naśladować ten przykład.

2. Duch Boży jednak nie pozwoli nam spocząć, dopóki nie przywrócimy pełnej 
jedności między sobą. Jego głos dociera do nas szczególnie wyraziście dzięki świa
dectwu świętych, czczonych na Wschodzie i na Zachodzie, którzy już w pierwszych 
stuleciach wyróżnili się jako twórcy jedności.

Chciałbym tu przypomnieć wspaniałą postać św. Ignacego, biskupa Antiochii. Gdy 
przybył do Rzymu, gdzie miał ponieść męczeństwo, nie zważając na własne proble-
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my, pisał porywające listy do różnych Kościołów. Wszystkim zalecał troskę o zacho
wanie jedności, skupionej wokół biskupa, przynaglał do zacieśniania wzajemnej 
komunii, zachęcał, by utrzymywały kontakt między sobą i modliły się za siebie 
nawzajem. Wspólnocie rzymskiej nadał też wymowne i niejako programowe miano 
Kościoła który „przewodzi w miłości” (Ad Rom. łnscr.).

Nie sposób też zapomnieć o św. Ireneuszu, innej wielkiej postaci z drugiego 
wieku, bardzo zasłużonej dla jedności Kościoła. Urodził się w Smyrnie, a później 
został biskupem Lyonu, był więc jakby „pomostem” między Wschodem i Zachodem. 
W swoich dziełach teologicznych wskazywał, że normą wiary jest jedna tradycja 
wyrażana w różnych językach, jak gdyby była głoszona „jednymi ustami” (Adv. 
haer.y I, 10, 2). Pojmował życie Kościoła jako „symfonię” głosów i starał się działać 
na rzecz wzajemnego porozumienia w sporach, które toczono w jego epoce na temat 
daty obchodów Wielkanocy.

1287 3 . Matka Chrystusa i Kościoła niech nam pomoże iść śladami tych wielkich
świadków. Niech skłoni nas do uległości Duchowi Świętemu, abyśmy respektując 
uprawnioną różnorodność tradycji, uczyli się wzajemnego szacunku i coraz bardziej 
zbliżali się do siebie w wierze i miłości. Niech wzbudzi w naszych sercach dojmują
cą tęsknotę za pełną komunią i pobudzi nas do działania w tym kierunku z nową 
energią i konsekwencją.

Bogactwo Kościoła Wschodu i Zachodu -  7 lipca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 9, s. 37.

1288 i . Poprzez uroczyste liturgie, sprawowane w Bazylice św. Piotra wczoraj wieczo
rem i dzisiaj rano, uczciliśmy 400-lecie Unii Brzeskiej -  kościelnego wydarzenia,
które w 1596 r. doprowadziło do przywrócenia pełnej jedności między pewną częścią
Kościoła tamtego regionu a Stolicą Piotrową. Te uroczyste obchody miały być zara
zem aktem wdzięczności wobec Boga oraz wyrazem wielkiego szacunku, jakim 
Kościół Rzymu darzy katolickie wspólnoty Wschodu, co nie sprzeciwia się bynaj
mniej postawie ekumenicznej, która w coraz większej mierze kształtuje relacje mię
dzy katolikami a prawosławnymi.

W tym duchu powracam do podjętej w ubiegłym tygodniu refleksji na temat 
bogactw kościelnych i duchowych, które stanowią wspólne dziedzictwo Kościoła na 
Wschodzie i Zachodzie. Chciałbym dziś poświęcić szczególną uwagę wielkim sobo
rom, sprawowanym właśnie na Wschodzie w stuleciach, gdy istniała pełna komunia 
między patriarchatami Wschodu a Rzymem. Sobory te stanowią niezniszczalny punkt 
odniesienia dla Kościoła powszechnego.
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Jak wiadomo, szczególnie doniosłą rolę odegrały pierwsze cztery sobory, sprawo
wane w okresie między r. 325 a 451 w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedo
nie. Niezależnie od wydarzeń stanowiących historyczny kontekst każdego z nich i od 
pewnych trudności terminologicznych sobory te były darami łaski, poprzez które 
Duch Boży obficie udzielił Kościołowi światła dla zrozumienia podstawowych tajem
nic wiary chrześcijańskiej.

2. Czyż możemy zatem nie docenić ich znaczenia? Przedmiotem obrad tych sobo
rów były fundamenty -  powiedziałbym wręcz: samo serce chrześcijaństwa. W Nicei 
i w Konstantynopolu nadano ścisły kształt wierze Kościoła w tajemnicę Trójcy, 
potwierdzając boską naturę Słowa i Ducha Świętego. W Efezie i Chalcedonie mówio
no o bosko-ludzkiej tożsamości Chrystusa. Wobec pokusy nadmiernego podkreślania 
jednego wymiaru kosztem drugiego lub rozdzielenia ich z uszczerbkiem dla jedności 
osoby, jednoznacznie stwierdzono, że natury boska i ludzka trwają w Chrystusie 
nienaruszone i nie zmieszane, nie podzielone i nierozdzielne, w jedności boskiej 
Osoby Słowa. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem!

Tę wspaniałą syntezę udało się osiągnąć, przy asystencji Ducha Świętego, dzięki 
wkładowi Kościołów Wschodu i Zachodu. Podczas tych zgromadzeń soborowych nie 
brakło oczywiście napięć. Ostatecznie jednak nawet w najbardziej krytycznych mo
mentach przeważył żywy zmysł wiary, wspomagany przez łaskę Bożą. Ujawniła się 
wówczas w całej pełni owocność tej prawdziwej kościelnej synergii, którą ma zapew
niać -  a bynajmniej nie ograniczać -  posługa Następcy Piotra.

Szczególnym tego przykładem był list papieża Leona do patriarchy Konstantyno
pola Flawiana -  słynny Tomus ad Flavianum -  który tak wielki wpływ wywarł na 
decyzje dogmatyczne podjęte w Chalcedonie.

3. Drodzy bracia i siostry, również w tamtych czasach -  tak jak zawsze -  wę
drówce Kościoła towarzyszyło macierzyńskie wstawiennictwo Maryi Panny, której 
Sobór Efeski w r. 431 przyznał tytuł Theotókos -  „Bogarodzicy”, podkreślając w ten 
sposób, że ludzka natura, przekazana przez Nią Chrystusowi, przynależy Temu, który 
odwiecznie jest Synem Bożym. Do Maryi zwracamy się z ufnością także dzisiaj: 
niech Ta, która na Wschodzie i na Zachodzie otoczona jest taką samą miłością, 
sprawi, by chrześcijanie trwali mocno zakorzenieni w niezmiennych prawdach wiary, 
i niech nauczy ich akceptować uprawnioną różnorodność tradycji teologicznych 
i kościelnych, gdyż nie osłabia ona, ale wzbogaca komunię, którą chcielibyśmy coraz 
bardziej zacieśniać, zwłaszcza w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Ojciec Święty pozdrowił także pielgrzymów ukraińskich:
Z ogromną radością witam w Wiecznym Mieście pielgrzymów przybyłych 

z Ukrainy i z ukraińskiej diaspory na obchody 400-lecia Unii Brzeskiej. Niech Bóg 
was błogosławi i udzieli wam wszelkich łask.

Do Polaków Papież powiedział:
Pozdrawiam serdecznie także pielgrzymów z Polski. Niech wszystkim Bóg błogo

sławi.
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Monastycyzm Wschodu 
Castel Gandolfo, 28 lipca 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 10, s. 26-28.

1291 i |  Powracając dziś do refleksji nad bogactwem chrześcijaństwa wschodniego,
pragnę wskazać na szczególną rolę, jaką w tej tradycji odgrywa monastycyzm. Naro
dził się on właśnie na Wschodzie, a pierwotny kształt nadali mu św. Antoni, św. 
Pachomiusz i św. Bazyli. Z ich doświadczeń czerpał sam św. Benedykt, ojciec mo- 
nastycyzmu zachodniego. Monastycyzm „stanowił zawsze samo serce Kościołów 
Wschodnich” i jest postrzegany jako „emblematyczna synteza chrześcijaństwa”, 
i „punkt odniesienia dla wszystkich ochrzczonych, według miary darów udzielonych 
każdemu przez Pana” (Orientale Lumen, 9).

W perspektywie historycznej ten model życia dąży do radykalnego wypełnienia 
nakazów ewangelicznych i rozwinął się jako naturalna kontynuacja ideału męczeń
stwa, szczególnie żywego w Kościele pierwszych wieków, kiedy to prześladowania 
domagały się od niego składania świadectwa Chrystusowi aż do przelewu krwi. Kim 
bowiem jest w istocie mnich, jeśli nie człowiekiem, który oddaje Chrystusowi całe 
życie? Jest on w pełnym tego słowa znaczeniu człowiekiem Bożym. Jeśli nie przele
wa własnej krwi jako męczennik, praktykuje radykalne wyrzeczenia przede wszyst
kim przez zachowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ta droga umartwienia nie 
wyraża pogardy dla rzeczywistości stworzonej, ale nieustanne dążenie do Stwórcy. 
Jest to dążenie -  wzbudzone w ludzkim sercu przez łaskę -  do przebóstwienia: 
potrzeba dotarcia od ujścia rzeki do jej początku, od promienia do źródła światła.

1292 2. Podczas gdy monastycyzm zachodni, nie tracąc pierwotnych kształtów, wytwo
rzył z czasem liczne nowe formy życia konsekrowanego, na Wschodzie zachował 
zasadniczą jedność i wyraźny charakter kontemplacyjny. Właśnie ze względu na tę 
swoją cechę nadal pociąga ze szczególną mocą człowieka naszych czasów, który 
niejednokrotnie czuje się osaczony przez gorączkowy rytm codziennego życia i prag
nie odnaleźć samego siebie. Monastycyzm wskazuje szczególną drogę tego poszuki
wania: daje nie tylko możliwość zaznania pokoju i wejścia we własne wnętrze, ale 
także wyrazistego świadczenia o chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata, nace
chowanej głęboką harmonią, która nie przeciwstawia bynajmniej ducha materii, jed
nostki społeczeństwu ani Boga człowiekowi, ale wszystko jednoczy w doskonałej 
wizji piękna, solidarności i świętości.

Człowiek stworzony przez Boga był piękny i święty. Asceza monastyczna zmierza 
właśnie do odzyskania tego pierwotnego piękna, skażonego przez grzech. Wspomaga
na przez łaskę, asceza ujawnia duchową doskonałość, do której wyniesiona została 
ludzka natura. W Żywocie św. Antoniego czytamy, że jego twarz promieniowała tak 
niezmąconym spokojem, iż wszyscy poddawali się jego urokowi i doznawali od
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niego pociechy (por. Atanazy, dz. cyt., 14, 4-6). Oto „znak”, jakiego świat oczekuje 
od nas chrześcijan, zwłaszcza od tych, którzy idą drogą powołania monastycznego.

3. Matka Kościoła, otoczona czcią i miłością przez mnichów na Wschodzie i Za
chodzie, niech udzieli wszystkim, którzy zostali powołani do tej szczególnej konse
kracji, daru wierności w obliczu wszelkich prób. Wpatrując się w Nią -  promieniują
cą pięknem ikonę Kościoła -  niech każdego dnia wzrastają w miłości do Chrystusa 
i stają się dla chrześcijańskiej wspólnoty wzorem ewangelicznego życia i zaczynem 
komunii. Z ich doświadczenia i rozmodlenia, z ich „kontemplacyjnego ekumenizmu”, 
zakorzenionego w prawdach najistotniejszych, niech Kościół czerpie energię i moc, 
by iść dalej drogą ku pełnej jedności.

Siadem Ojców Kościoła 
Castel Gandolfo, 4 sierpnia 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 10, s. 27-28.

1. Ważnym elementem jedności między chrześcijaństwem Wschodu i Zachodu jest 
wspólna cześć oddawana Ojcom Kościoła. Tym mianem są określani święci pierw
szych wieków, w większości pasterze wspólnot, którzy swoim przepowiadaniem 
i refleksją teologiczną bronili wiary przed herezjami i w sposób decydujący przyczy
nili się do spotkania orędzia Ewangelii z kulturą swojej epoki. Kościół uważa ich za 
szczególnie miarodajnych świadków Tradycji. Niektórzy z nich są prawdziwymi 
olbrzymami w dziejach myśli chrześcijańskiej i kultury powszechnej.

Jeśli fascynuje nas dziś epoka Ojców, to także dlatego, że dokonywała się wów
czas bardzo owocna wymiana między Wschodem i Zachodem.

Bardzo wpływowe były zwłaszcza dwie szkoły, obydwie powstałe na Wschodzie: 
aleksandryjska w Egipcie i antiocheńska w Syrii. Pierwsza z nich stosowała w egze- 
gezie Pisma Świętego głównie metodę alegoryczną, druga natomiast preferowała 
metodę historyczno-literalną. W konsekwencji w szkołach tych ukształtowały się dwa 
komplementarne nurty refleksji nad prawdami wiary, zwłaszcza nad tajemnicą Wcie
lenia. W Aleksandrii, gdzie niezatarty ślad pozostawił po sobie geniusz Orygenesa, 
kładziono akcent na chwałę Wcielonego Słowa, w Antiochii natomiast podkreślano 
prawdziwe człowieczeństwo przyjęte przez Słowo. Obydwie te perspektywy są nie
odzowne, aby można było ukazać tożsamość Jezusa Chrystusa w świetle wiary chrze
ścijańskiej.

2. Wielka część tego dorobku myśli dotarła na chrześcijański Zachód, dając po
czątek żywotnej wymianie między wspólnotami wschodnimi i łacińskimi. Trudno 
byłoby zatem w tamtej epoce nakreślić wyraźną linię podziału między tymi dwiema
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tradycjami, a jeszcze bardziej bezpodstawna byłaby próba przeciwstawienia ich sobie. 
Kościół chętnie czerpie z obydwu. Wśród wybitnych postaci Wschodu wystarczy 
przypomnieć trzech świętych hierarchów: św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza 
z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma. Wnieśli oni nieoceniony wkład w pogłębienie 
chrześcijańskiej wizji Boga, podkreślając, że jest On ze swej natury niepojęty i prze
wyższający wszelką ludzką myśl, ale jednocześnie jest Tym, który stał się człowieko
wi bliski w historii zbawienia, otwierając nam tajemnice swego życia trynitarnego 
oraz dając nam siebie we Wcielonym Słowie i w wylaniu Ducha Świętego. Przed
miotem tej refleksji był Bóg, ale zarazem godność człowieka, stworzonego na obraz 
Stwórcy i powołanego, aby w Chrystusie żyć jako syn w Synu.

Wielcy Ojcowie i Doktorzy Zachodu, od św. Ambrożego po św. Augustyna, od 
św. Hieronima po św. Grzegorza Wielkiego, szli dalej tą drogą i wnikając w głąb 
Tajemnicy, położyli nie mniejsze zasługi w tej dziedzinie. Te różne głosy łączyły się 
w jedną całość, aby razem służyć jedynej chrześcijańskiej prawdzie. Nauka patrys
tyczna była naprawdę wielką symfonią myśli i życia.

1296 3 . Drodzy bracia i siostry, niech Najświętsza Panna prowadzi nas ku ponownemu
odkryciu tego ogromnego dziedzictwa, które pozostaje zawsze aktualne. Ojcowie 
przemawiają do nas także dzisiaj i zasługują na to, abyśmy coraz pełniej wykorzysty
wali ich dorobek w teologii i formacji chrześcijańskiej. Jako prawdziwi naśladowcy 
Matki Bożej, pozostawili nam przykład refleksji intelektualnej, która nie zajmowała 
się nigdy jałową spekulacją, ale łączyła się z modlitwą i świętością. Ucząc się od 
nich, łatwiej poddamy się działaniu Ducha Bożego, który z mocą wzywa wierzących, 
aby realizowali wizję pełnej jedności Kościoła.

Apel w sprawie Algierii
1297 Jeszcze raz tragiczne wydarzenia każą nam zjednoczyć się z cierpieniem i modli

twą Kościoła w Algierii. Wiecie, że w ubiegły czwartek biskup Oranu Pierre Clave- 
rie padł ofiarą nieludzkiego i niczym nie usprawiedliwionego zamachu, i to w kraju, 
w którym przeżył część swojego życia, służąc niewielkiej wspólnocie katolickiej 
i utrzymując zawsze więzi głębokiej przyjaźni z licznymi muzułmanami.

Jego śmierć nie może pozostać jedynie źródłem bólu, choćby największego. Jego 
męczeństwo musi się stać zasiewem miłości i znakiem nadziei.

W obliczu tego nowego aktu przemocy, która nie oszczędza nikogo i niczego, 
Algieria szczególnie potrzebuje dziś budowniczych pokoju i braterstwa. Niech Bóg 
sprawi, aby chrześcijanie i muzułmanie przyjęli i naśladowali świadectwo bpa Clave- 
rie!

Niech obdarzy biskupa Oranu nagrodą przeznaczoną dla wiernych sług, niech 
napełni naszych braci katolików odwagą i wytrwałością, niech obdarzy wszystkich 
mieszkańców Algierii nadzieją na prawdziwy pokój!
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Aby lepiej się rozumieć 
Castel Gandolfo, 11 sierpnia 1996 r.

Przekład: OR 1996, nr 10, s. 28.

| |  Powracając do refleksji nad chrześcijańskim Wschodem pragnę dziś zwrócić 
waszą uwagę na dalszy rozwój teologii wschodniej, której dorobek także w później
szych stuleciach -  po wspaniałej epoce Ojców i po bolesnym zerwaniu ze Stolicą 
Apostolską -  pozwolił otworzyć rozległe i fascynujące perspektywy, budzące zainte
resowanie całego Kościoła. Chociaż w niektórych sprawach nadal brak jednomyślno
ści między nami, nie należy zapominać, że znacznie więcej nas łączy niż dzieli.

Doniosły proces rozwoju doktryny dokonał się w wiekach VIII i IX w następstwie 
fali obrazoburstwa, zainicjowanej przez kilku cesarzy Bizancjum, którzy postanowili 
radykalnie wytępić wszelkie przejawy kultu świętych wizerunków. Wielu sprzeciwiło 
się temu absurdowi narzuconemu przemocą, płacąc za to cierpieniem -  przychodzi 
tu na myśl zwłaszcza św. Jan Damasceński i św. Teodor Studyta. Skuteczny opór, 
jaki stawili, wywarł decydujący wpływ nie tylko na rozwój kultu i sztuki religijnej, 
ale także na pogłębienie refleksji nad tajemnicą Wcielenia. Najgłębszym fundamen
tem obrony czci wizerunków był bowiem fakt, że w Jezusie z Nazaretu Bóg napraw
dę stał się człowiekiem. Słusznie zatem artysta stara się odtworzyć Jego oblicze, nie 
tylko wykorzystując własny talent, ale przede wszystkim przyjmując postawę we
wnętrznej uległości wobec Ducha Bożego. Wizerunki kierują nasze myśli ku tajemni
cy, która je przerasta, i pomagają nam odczuwać jej obecność w naszym życiu.

2. Innym znamiennym etapem rozwoju teologii wschodniej był tak zwany spór 
wokół hezychazmu. Termin ten oznacza na Wschodzie formę modlitwy, której cechą 
jest głębokie wyciszenie ducha, zatopionego w nieustannej kontemplacji Boga po
przez przyzywanie Imienia Jezusa. Niektóre aspekty tej praktyki modlitewnej stały 
się przedmiotem sporów ze stroną katolicką, należy jednak uznać, że obrońcy tej 
metody duchowej kierowali się dobrą intencją: pragnęli mianowicie podkreślić fakt, 
że człowiek ma konkretną możliwość zjednoczenia się w tajnikach własnego ducha 
z Bogiem w Trójcy Jedynym i osiągnięcia tej głębokiej jedności łaski, którą teologia 
wschodnia chętnie określa szczególnie wymownym terminem theosis, czyli „prze- 
bóstwienie”.

Właśnie w tej sferze duchowość wschodnia zgromadziła niezwykle bogate do
świadczenie, które zostało bardzo szeroko rozpowszechnione, zwłaszcza dzięki słyn
nemu zbiorowi tekstów, opublikowanemu pod koniec XVIII w. przez Nikodema 
Hagiorytę i noszącego znamienny tytuł Filokalia, czyli „umiłowanie piękna”. Także 
w późniejszych stuleciach i w naszych czasach we wschodniej refleksji teologicznej 
dokonywały się interesujące procesy rozwojowe, i to nie tylko w klasycznych ośrod
kach tradycji bizantyjskiej i rosyjskiej, ale także we wspólnotach prawosławnych 
rozsianych na całym świecie. Wśród jej wielu doniosłych osiągnięć wystarczy wy-
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mienić teologię piękna, wypracowaną przez Paula Evdokimova, której punktem wyj
ścia jest wschodnia sztuka ikony, a także rozwój doktryny przebóstwienia, który jest 
zasługą prawosławnej teolog Loth Borowinej.

Widzimy zatem, jak wiele spraw nas łączy. Czas już, by katolicy i prawosławni 
podjęli jeszcze jeden wspólny wysiłek, aby lepiej się rozumieć, na nowo zachwycić 
się więzią braterstwa, która łączy ich dwie tradycje, i dostrzec to, czego Duch 
w nich dokonuje, przygotowując nową wiosnę chrześcijaństwa.

1300 3 . Prośmy Maryję, Matkę Mądrości, aby uczyła nas odkrywać niezliczone przeja
wy obecności Boga w historii ludzkości. Niech Ona pomoże nam dostrzegać w sobie 
nawzajem przede wszystkim cechy pozytywne, a nie negatywne, i wykorzystywać 
wszystkie możliwości lepszego wzajemnego zrozumienia, abyśmy mogli prowadzić 
owocny dialog także na te tematy, które nadal nas dzielą. Niech nam w tym celu 
wyjedna od Ducha Świętego mądrość serca, tak wysoko cenioną przez duchowość 
wschodnią i nieodzowną w każdym autentycznym doświadczeniu chrześcijańskim.

W kierunku pojednania.
Rozważanie papieskie przed modlitwą „Anioł Pański"

19 stycznia 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 3, s. 11.

1300 II „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).
Gorące wezwanie do pojednania, zawarte w tych słowach apostoła Pawła, jest 

powtarzane z mocą, a zarazem z radością i nadzieją podczas zainaugurowanego 
wczoraj Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się w sobotę 25 
stycznia, w uroczystość nawrócenia św. Pawła. To wezwanie jest także tematem 
przewodnim spotkań międzywyznaniowych, jakie mają się odbyć w kolejnych dniach 
obecnego tygodnia.

Jak co roku w dniu zamykającym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będę 
przewodniczył uroczystej Eucharystii w Bazylice św. Pawła za Murami.

1302 2. Temat pojednania, będący zarazem przedmiotem orędzia na tegoroczny Świato
wy Dzień Pokoju, ma podwójny wymiar: należy rozpatrywać je przede wszystkim 
jako pojednanie z Bogiem, a następnie jako pojednanie z braćmi.

Prawdziwą i ostateczną przyczyną podziału między chrześcijanami jest grzech 
człowieka, polegający na buncie wobec woli Boga. Właśnie dlatego ekumeniczny 
Sobór Watykański II stwierdził, że „nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrz
nej przemiany” (Unitatis redintegratio, 7). Dlatego też wszyscy, którzy pragną sku
tecznie przyczyniać się do przywrócenia jedności, winni odznaczać się zdecydowaną
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wolą -  wspieraną nieustanną modlitwą -  kształtowania własnego życia wedle wska
zań Ewangelii.

Wspólnota chrześcijańska znajduje się na drodze ku pojednaniu i pełnej komunii 
w wierze, w sakramentach i posłudze. W dzisiejszych czasach stosunki pomiędzy 
chrześcijanami stały się naprawdę bardziej braterskie. Można stwierdzić, że chrześci
janie lepiej się znają, okazują sobie większy szacunek i coraz ściślej współpracują 
pragnąc umocnić więzi zrozumienia i braterstwa. Pozostają wszakże różnice doktry
nalne i praktyczne, które są przeszkodą w osiągnięciu pełnej komunii. Dlatego należy 
pogłębiać dialog oraz w dalszym ciągu modlić się gorliwie w tej intencji.

3. Drodzy bracia i siostry, we współczesnym świecie, podobnie jak w każdej 
epoce, nie brakuje napięć i konfliktów, które wskazują na potrzebę autentycznego 
pojednania. Ewangelia wzywa nas jako chrześcijan do działania na rzecz pokoju 
i głoszenia pojednania, które Chrystus przyniósł każdemu człowiekowi i wszystkim 
ludziom (por. 2 Kor 5, 14. 18).

Ta misja staje się jeszcze bardziej aktualna, gdy zbliżamy się ku Świętym 
Drzwiom Roku 2000, w którym będziemy obchodzić Wielki Jubileusz. Jeżeli chcemy 
być wierni Chrystusowi, musimy naprawdę gorliwie zabiegać o to, byśmy u progu 
trzeciego tysiąclecia mogli stać się bliżsi sobie nawzajem i abyśmy wszyscy razem 
zbliżyli się do Boga.

O przewodnictwo w tej drodze prośmy teraz Matkę Boga, która obok innych 
tytułów nosi także miano Hodegetrii -  Tej, która wskazuje Drogę.

Wspólna odpowiedzialność za budowanie jedności 
22 stycznia 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 3, s. 12-13.

1. „Wszystko [...] to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystu
sa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5, 18).

W tym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) wyznawcy 
Chrystusa -  katolicy, prawosławni, anglikanie i protestanci -  gromadzą się z większą 
gorliwością na wspólnej modlitwie. Podział istniejący między uczniami Chrystusa 
stanowi tak oczywistą sprzeczność, że nie pozwala im pogodzić się z tym faktem bez 
poczuwania się w jakiś sposób do odpowiedzialności. Celem tego szczególnego 
Tygodnia jest wezwanie wspólnoty chrześcijańskiej do bardziej intensywnej mo
dlitwy, aby jednocześnie mogła ona doświadczyć, jak piękną jest rzeczą żyć razem 
jako bracia. Pomimo napięć, do jakich czasem dochodzi ze względu na istniejące
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różnice, obecne dni pozwalają nam w jakiś sposób zakosztować radości pełnej komu
nii, która kiedyś się urzeczywistni.

Międzynarodowy Komitet Mieszany Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej 
Rady Kościołów, która co roku przygotowuje teksty na Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, zaproponowała w tym roku temat pojednania czerpiąc inspirację z Dru
giego Listu św. Pawła do chrześcijan w Koryncie. Apostoł głosi przede wszystkim 
wielkie orędzie: „Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa”. Syn Boży przyjął na 
siebie grzech człowieka i uzyskał przebaczenie przywracając naszą komunię z Bo
giem. Istotnie, Bóg pragnie pojednania całej ludzkości.

Z Listu do Koryntian wynika jasno, że pojednanie jest łaską od Boga. Z drugiej 
strony znajdujemy w nim również stwierdzenie, że Bóg „zlecił nam posługę jedna
nia” (2 Kor 5, 18b), przekazał nam „słowo jednania” (tamże, 19b). Orędzie to zobo
wiązuje więc wszystkich uczniów Pana. Jakąż jednak mogą żywić nadzieję, że nawo
łując do pojednania będą wysłuchani, skoro sami nie żyją w pełni pojednani z tymi, 
którzy podzielają ich wiarę?

Problem ten powinien niepokoić sumienie każdego człowieka wierzącego w Jezu
sa Chrystusa, który umarł, „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 
52b). Jednakże pociechą dla nas jest pewność, że pomimo naszych słabości Bóg 
współuczestniczy w naszych działaniach i w końcu urzeczywistni swoje zamiary.

1305 2. W tym sensie wydarzenia ekumeniczne dostarczają nam często powodów do
nadziei i otuchy. Jeśli spojrzymy na świat w okresie od Soboru Watykańskiego II aż 
do dzisiejszych czasów, zauważymy, że sytuacja w kontaktach między chrześcijanami 
bardzo się zmieniła. Wspólnota chrześcijańska jest bardziej zwarta, a duch braterstwa 
bardziej widoczny.

Nie brakuje oczywiście powodów do smutku i zatroskania. Jednakże co roku 
obserwuje się wydarzenia, które pozytywnie wpływają na podejmowane wysiłki 
prowadzące do osiągnięcia pełnej jedności. Również w dopiero co zakończonym roku 
dochodziło w rozmaitych okolicznościach do intensywnych kontaktów z różnymi 
Kościołami i Wspólnotami kościelnymi Wschodu i Zachodu. Niektóre z tych wyda
rzeń przyciągają uwagę środków społecznego przekazu, inne pozostają w cieniu, choć 
nie są mniej pożyteczne.

Chciałbym zwłaszcza zwrócić uwagę na pogłębiającą się współpracę, do jakiej 
dochodzi w instytutach badań naukowych lub nauczania. Wkład, jaki te inicjatywy 
mogą wnieść w rozwiązanie otwartych problemów istniejących między chrześcijanami
-  w dziedzinie historycznej, teologicznej, naukowej i duchowej -  jest z pewnością 
ważny, zarówno w zakresie przezwyciężania nieporozumień z przeszłości, jak 
i wspólnego poszukiwania prawdy. Współpraca ta jest nie tylko konieczną dziś meto
dą. Doświadczamy już w niej pewnej formy jedności zamiarów.

W odniesieniu do zakończonego niedawno roku chciałbym wspomnieć wspólną 
deklarację podpisaną wraz z Jego Świątobliwością Karekinem I, Katolikosem wszyst
kich Ormian (13 grudnia 1996 r.). Z tym starożytnym Kościołem, który przede 
wszystkim w tym stuleciu wzbogacił się o świadectwo rzeszy męczenników, utrzy
mywał się spór chrystologiczny sięgający Soboru Chalcedońskiego (r. 451), czyli 
trwający od ponad 1500 lat. Nieporozumienia teologiczne, trudności językowe i róż-
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nice kulturowe przeszkadzały w podjęciu prawdziwego dialogu na przestrzeni tych 
stuleci. Pan udzielił nam łaski -  ku naszej głębokiej radości -  byśmy wreszcie wyz
nali razem tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego 
Człowieka. We wspólnej deklaracji uznaliśmy w odniesieniu do Niego, że jest On 
„doskonałym Bogiem w swoim bóstwie i doskonałym człowiekiem w swoim człowie
czeństwie, zaś Jego bóstwo jest zjednoczone z człowieczeństwem w Osobie Jednoro- 
dzonego Syna Bożego, w unii rzeczywistej i doskonałej, bez pomieszania, bez zamia
ny, bez podziału i jakiejkolwiek formy rozłączenia”.

Ponadto w ubiegłym roku spotkałem braci z innych Kościołów i Wspólnot koś
cielnych: Jego Wielebność dr. George’a Leonarda Careya, arcybiskupa Canterbury, 
oraz inne osobistości, które złożyły mi wizytę w Rzymie. Również poza tym mias
tem, podczas moich podróży, z wielką radością spotykałem przedstawicieli innych 
Kościołów zaangażowanych w dawanie świadectwa wiary w Chrystusa i poszukiwa
nie komunii z miejscowymi katolikami.

Są to małe, lecz zarazem znaczące kroki ku pojednaniu serc i umysłów. Duch 
Boży będzie nas prowadził do wzajemnego pełnego zrozumienia i do tak oczekiwanej 
pełnej komunii.

3. Niestety, utrzymującym się nadal w łonie chrześcijaństwa trudnościom doktry
nalnym towarzyszą również zgorzknienie, niedomówienia, objawy braku zaufania, 
które przybierają czasem formę bezpodstawnej agresywności.

Oznacza to, że trzeba pogłębiać zarówno ekumenizm duchowy -  polegający na 
nawróceniu serca, odnowie umysłu, modlitwie osobistej i wspólnej -  jak i dialog 
teologiczny. Zaangażowanie to powinno wzrastać właśnie teraz, kiedy zbliżamy się 
do Wielkiego Jubileuszu, stanowiącego nadzwyczajną okazję dla wszystkich chrześci
jan, by nieść następnym pokoleniom nowego millennium radośną zapowiedź pojed
nania.

Temat tego pierwszego roku przygotowania do Jubileuszu brzmi: „Jezus Chrystus, 
jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki” (por. Hbr 13, 8 ). W Tertio millen- 
nio adveniente podkreśliłem, że „z punktu widzenia ekumenicznego rok ten będzie 
szczególnie ważną sposobnością, aby wspólnie skierować wzrok ku Chrystusowi, 
jedynemu Panu, podejmując próbę stania się jednym w Nim -  zgodnie z Jego mo
dlitwą do Ojca” (n. 41).

Wraz ze wszystkimi, którzy w tym Tygodniu modlą się o jedność chrześcijan, 
zanosimy również naszą modlitwę, upraszając u Pana dar pojednania.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej
W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan -  który w Polsce także jest co roku 

bardzo głęboko przeżywany -  Kościół przypomina nam słowa św. Pawła do Koryn
tian o pojednaniu: „Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie, a nam zlecił posługę 
jednania”. Słowa te wskazują, że pojednanie jest darem Bożym, a równocześnie jest 
naszym zadaniem. Ufamy, że ten dar Boży nigdy nas nie opuszcza, owszem, w na
szych czasach jest jakby obfitszy, o czym świadczy rozwój ruchu ekumenicznego.

Trzeba, abyśmy byli gotowi do posługi ekumenicznej w różnych formach, stosow
nie do warunków miejscowych: w Europie Zachodniej inaczej, w Polsce inaczej, na
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Wschodzie inaczej, w innych częściach świata inaczej. Trzeba, żebyśmy odnaleźli 
właściwą „naszą cząstkę” w tym wielkim wysiłku Kościoła powszechnego na rzecz 
jedności chrześcijan. O to modlę się wraz z moimi rodakami. Niech będzie pochwa
lony Jezus Chrystus.

Modlitwa chrześcijan Wschodu -  3 listopada 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 1, s. 45.

1308 i. w minionych dniach uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie wiernych
zmarłych pozwoliły nam odczuć wewnętrzną więź, jaka łączy nas z braćmi, którzy 
przeszli już do wieczności. Przeżywają oni teraz głębokie doświadczenie Boga, wy
chwalają Jego miłosierdzie i radują się Jego miłością. Liturgia, którą sprawujemy na 
ziemi, jest tajemniczym uczestnictwem w ich niebiańskiej liturgii.

Szczególną wrażliwością liturgiczną odznaczają się nasi bracia chrześcijanie 
wschodni. Liturgia jest dla nich naprawdę „niebem na ziemi” (Orientale Lumen, 11). 
Jest syntezą całego doświadczenia wiary. Ogarnia całego człowieka, dotykając jego 
sfery duchowej i cielesnej. W świętych obrzędach wszystko ma być wyrazem „Bos
kiej harmonii i wzorcem przemienionej ludzkości”: kształty świątyni, dźwięki, kolory, 
światła, zapachy. Także przedłużona celebracja nabożeństwa i powtarzające się wez
wania wyrażają stopniowe utożsamianie się całej osoby ze sprawowanym misterium 
(por. tamże).

Temu misterium ma służyć również szczególna troska chrześcijan wschodnich
0 piękno form zewnętrznych. Według Kroniki kijowskiej św. Włodzimierz nawrócił 
się na chrześcijaństwo między innymi pod wpływem piękna liturgii sprawowanej 
w kościołach Konstantynopola. Jeden z autorów wschodnich napisał, że liturgia „jest 
królewską bramą, przez którą trzeba przejść, jeżeli chce się pojąć ducha chrześcijań
skiego Wschodu” (por. P. Evdokimov, Modlitwa Kościoła Wschodniego).

1309 2. Jednakże modlitwa Wschodu -  podobnie jak Zachodu -  zna oprócz liturgii
jeszcze wiele innych form wyrazu. Autorzy pism duchowych ze szczególnym upodo
baniem zalecają „modlitwę serca”, która polega na wsłuchiwaniu się -  w głębokim
1 skupionym milczeniu -  w głos Ducha.

Wysoko ceniona jest tzw. „modlitwa Jezusowa”, rozpowszechniona także na 
Zachodzie dzięki dziełu rosyjskiego autora, znanemu jako Opowieści pielgrzyma. Ma 
ona formę inwokacji: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, bądź miłościw mnie grzeszne
mu”. Gorące wezwanie wyrażone tymi lub podobnymi słowami i powtarzane wielo
krotnie staje się jak gdyby oddechem duszy. Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą 
obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo włas-
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nych słabości. Choć jest odmawiana w duszy, w tajemniczy sposób promieniuje na 
wspólnotę. Według Ojców ta „mała modlitwa” jest wielkim skarbem i jednoczy 
wszystkich modlących się przed obliczem Chrystusa.

3. Pozwólmy, aby święci, otaczani taką samą czcią i miłością na Wschodzie i na 
Zachodzie, pomagali nam odkryć na nowo wartość modlitwy. Naszą mistrzynią niech 
będzie nade wszystko Maryja Dziewica. Jej Magnificat daje nam wgląd w szczególną 
liturgię, jaką sprawowała Ona adorując Słowo Wcielone w Jej łonie. Niech Maryja 
wprowadza nas w głębię chrześcijańskiej modlitwy, aby nasze życie stało się nie
ustanną liturgią pochwalną.

Wymowa ikony -  17 listopada 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr Kifll 45-46.

1. Wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy moje niedzielne rozważania były 
poświęcone naszym braciom chrześcijanom wschodnim. Próbując dzisiaj ogarnąć 
jakby jednym spojrzeniem ich bogatą tradycję wiary, chciałbym raz jeszcze zwrócić 
uwagę na głębię tajemnicy, jaka promieniuje z ikon. Wschód i Zachód prześcigają 
się w wyrażaniu wiary w dziełach sztuki. Jednakże ze Wschodu, gdzie w czasach 
nasilonego obrazoburstwa w VIII i IX w. trzeba było w obronie ikon przelewać 
krew, dociera do nas szczególne napomnienie, byśmy strzegli gorliwie religijnej 
specyfiki tej sztuki. Jej fundamentem jest tajemnica wcielenia, w której Bóg zechciał 
przyjąć ludzkie oblicze. Ostatecznym celem sztuki sakralnej jest próba choćby 
częściowego wyrażenia tajemnicy tego oblicza. Dlatego Wschód kładzie wielki nacisk 
na zalety duchowe, jakimi powinien się odznaczać artysta, do którego Symeon z Te- 
salonik, wielki obrońca Tradycji, zwraca się ze znamiennym wezwaniem: „Nauczaj 
słowami, pisz literami, maluj farbami, zgodnie z Tradycją; obraz namalowany jest 
prawdziwy, tak samo jak słowa zapisane w księgach; jest w nim obecna łaska Boża, 
bo to, co przedstawia, jest święte” (Dialog przeciw herezjom, 23: PG 155, 113). 
Poprzez kontemplację ikon, wpisaną w całość życia liturgicznego i kościelnego, 
wspólnota chrześcijańska ma pogłębiać swoje doświadczenie Boga; stając się coraz 
bardziej żywą ikoną komunii życia, jaka istnieje między trzema Boskimi Osobami.

Wschód i Zachód pragną zmierzać ku temu właśnie celowi. Z myślą o bliskim 
już Jubileuszu napisałem w liście apostolskim Orientale Lumen, że „nie możemy 
stanąć przed Chrystusem jako Panem dziejów tak podzieleni, jak staliśmy się podzie
leni w ciągu drugiego tysiąclecia. Muszą te podziały zostać zastąpione przez zbliże
nie, porozumienie” (n. 4).
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1312 2. Jako Biskup Rzymu mam zadanie „stale szukać dróg, które służą utrzymaniu
jedności” (tamże, 20). Braci prawosławnych, z którymi łączą mnie silne, także oso
biste więzi przyjaźni, chcę zapewnić, że gorąco pragnę iść razem z nimi drogą jedno
ści, w duchu odnowionego zaufania. Wiem, że i oni głęboko odczuwają tę samą 
potrzebę. W ciągu drugiego tysiąclecia nie zabrakło usilnych dążeń w tym kierunku, 
podejmowanych zgodnie z duchem danej epoki. Myślę tu o jedności przywróconej 
na Soborze Lyonskim w 1274 r. Wywarła ona pozytywny wpływ na świadomość 
chrześcijańską, chociaż jej skutki nie były niestety trwałe. Innym wydarzeniem niosą
cym nadzieję była próba pojednania podjęta na Soborze Florenckim w 1439 r. Unie 
z Kościołami partykularnymi zawierane później spotykały się najczęściej z odmien
nym przyjęciem na Wschodzie i na Zachodzie. Ale czas już, abyśmy usłyszeli woła
nie Ducha, który sprawia, że z nową mocą rozbrzmiewa w naszych sercach modlitwa 
Chrystusa: „Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno” (por. J 17, 21). Duchowe bogactwa 
Kościoła na Wschodzie i na Zachodzie nie będą mogły zajaśnieć pełnym blaskiem 
oczom współczesnego człowieka, jeśli zabraknie tego świadectwa pełnego pojednania.

1313 3 . Zawierzmy tę wielką sprawę wstawiennictwu Matki Bożej. Prośmy Ją, aby
przed tronem miłosierdzia swego umiłowanego Syna wybłagała nam tę najwyższą 
łaskę, jaką jest dar jedności. Chrystus pouczył nas, na czym polega sekret przekonu
jącego świadectwa, mówiąc: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Niech blask tej miłości zajaśnieje 
w pełni dzięki świadectwu uczniów, którzy stali się na nowo -  tak jak pierwszy 
Kościół w Jerozolimie -  „jednym duchem i jednym sercem” (por. Dz 4, 32).
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Orędzie Papieża Jana Pawła II 
do Patriarchy Ekumenicznego Dimitriosa I 

30 listopada 1981 r.

Przekład: OR 1982, nr 1, s. 15.

Do Jego Świątobliwości Dimitriosa I Arcybiskupa Konstantynopola Patriarchy 
Ekumenicznego

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym 
niech będą z wami” (2 Kor 13, 13). I z nami wszystkimi!

Delegacja nasza, pod przewodnictwem drogiego brata kardynała Johannesa Wille- 
brandsa, przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan, przynosi Tobie, Wasza 
Świątobliwość i Twojemu Kościołowi pozdrowienie od Kościoła Rzymu (por. Rz 16, 
16), a przez swą obecność jest znakiem mojej modlitewnej łączności z Tobą w dniu 
obchodów święta Apostoła Andrzeja.

Owe doroczne spotkania w stolicy Waszego Kościoła i w Rzymie podczas święta 
Apostołów Piotra i Pawła nie tylko umożliwiają wspólną, żarliwą i odnowioną mo
dlitwę, ale dają nam także okazję do regularnego zwiększania i harmonijnego uzgad
niania naszych wysiłków w poszukiwaniu jedności.

Poprzez uroczyste obchody przypadającej w tym roku 1600 rocznicy I Soboru 
Konstantynopolitańskiego, który był zarazem drugim soborem ekumenicznym, nasze 
Kościoły starały się odnowić i pogłębić w umysłach i sercach wiernych tradycyjne 
i zawsze aktualne przekonania wspólnej wiary w Ducha Świętego. Jednocześnie 
obchody te, będące modlitwą o ożywiające działanie tegoż Ducha i o postawę goto
wości do jego uległego przyjęcia, przypominały z dobitnym naciskiem konieczność 
ciągłej modlitwy.

Ufam całym sercem, że to nowe uświadomienie wspólnej wiary wyrażonej przez 
ów Sobór powinno nam pomóc w pokonaniu przeszkód doktrynalnych, które stoją 
jeszcze na drodze wiodącej do odnalezienia pełnej jedności. Przed dwoma laty, pod
czas naszego niezapomnianego braterskiego spotkania w Twoim patriarchacie, wspól
nie przeżyliśmy radość oznajmienia o utworzeniu mieszanej komisji do dialogu teolo
gicznego. Raduję się dziś, stwierdzając, że dzięki podjętym przez tę komisję środ
kom, zamierzenia ustalone przez nią na pierwszym zebraniu mogły zostać zrealizo
wane z gorliwością, w duchu żywego umiłowania Kościoła i jedności, jakiej chce od 
nas Pan.

Oczywiście, nasz pochód naprzód nie może ulec zwolnieniu czy zgoła ustać. 
Zarówno potrzeby świata chrześcijańskiego, jak bardziej ogólnie: decyzje, które musi 
podejmować współczesny człowiek, decyzje, od których zależy jego przyszłość,
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domagają się, by dialog pomiędzy naszymi Kościołami nie rozpraszał się na kwes
tiach wtórnych, lecz koncentrował na sprawie istotnej, tak, ażeby jak najszybciej 
została osiągnięta owa pełna jedność, która będzie stanowiła ważny wkład w dzieło 
pojednania wszystkich ludzi. A istotna jest tutaj jedność w wierze, w wierze zakorze
nionej w Słowie Bożym, które dochodzi do nas w Piśmie Świętym i które było 
przepowiadane przez Apostołów, bronione przed jakimikolwiek zmianami i z przeko
naniem głoszone w różnych epokach przez sobory ekumeniczne.

1316 Raz jeszcze zapewniam Waszą Świątobliwość o pełnej gotowości Kościoła kato
lickiego do podjęcia, w duchu szczerego zrozumienia i braterskiej solidarności, 
wszelkich inicjatyw, które byłyby uznane za możliwe i konieczne, tak w zakresie 
studiów, jak i działania, i mogłyby pogłębić i umocnić wzrastające braterstwo pomię
dzy naszymi Kościołami. Niech wstawiennictwo świętych Apostołów, braci Andrzeja 
i Piotra, wyjedna nam uważną i czynną otwartość na wszystkie natchnienia Ducha 
Świętego!

Z tą świadomością zapewniam Cię, Najdroższy Bracie, o moim głębokim oddaniu 
w naszym Jedynym Panu.

JAN PAWEŁ i i  PAPIEŻ

Jan Paweł II. 
Posłanie do katolickiej wspólnoty ukraińskiej 

z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej m a g n u m  b a p t is m i  d o n u m  
14 lutego 1988 r.

Przekład: OR 1988, nr 3-4, s. 1, 3-4.

Do Czcigodnego Brata Kardynała Myroslava lvana Lubachivskiego, Arcybiskupa 
Większego Lwowa, do Czcigodnych Braci w Biskupstwie, do Kapłanów, Rodzin za
konnych i wszystkich Wiernych katolickiej Wspólnoty ukraińskiej

1317 i. Wielki dar Chrztu Świętego, przyjętego przed tysiącem lat w Kijowie, dał
początek wierze i życiu chrześcijańskiemu ludów Rusi. Słusznie więc, w tę historycz
ną rocznicę Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła i cały Kościół Katolicki 
śpiewają hymn wdzięczności i chwały na cześć Trójcy Przenajświętszej za ten bez
cenny dar i wyrażają ogromną radość, gdyż otrzymany wówczas Chrzest dał początek 
ewangelizacji ludów żyjących w części wschodniej kontynentu europejskiego, a nawet 
poza Uralem. W wydarzeniu tym ma swoje źródło nie tylko tożsamość chrześcijań
ska, ale także kulturowa narodów ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego, a z kolei 
ich dzieje. Następca św. Piotra podziela radość z tego Milenium i, podobnie jak
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skierował z tej okazji List Apostolski do wszystkich wiernych katolików, zachęcając 
do odpowiedniego duchowego przygotowania do tego wydarzenia, tak pragnie w tym 
Posłaniu zwrócić się w szczególności do katolików ukraińskich, aby wraz z nimi 
uroczyście uczcić przedwieczne dzieła Boże, dokonane w ciągu tego długiego okresu.

Przed tysiącem lat Bóg Wszechmogący, Władca wszechświata i Pan dziejów 
wszystkich ludów ogarnął swą nieskończoną miłością Naród Rusi Kijowskiej i przy
wiódł go do światła Ewangelii Syna swego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. 
Znad brzegów Jordanu, po dziesięciu wiekach, dzieło zbawienia mocą Ducha Święte
go dotarło do ziem użyźnionych wodami Dniepru, gdzie Pan wybrał na swoje sługi 
Olgę i Włodzimierza, aby ich naród obdarzyć łaską Chrztu świętego. Odtąd Kościoły 
zrodzone z Chrztu w Kijowie śpiewają poprzez wieki hymn wdzięczności ku czci 
Trójcy Przenajświętszej. Z taką samą wdzięcznością dziękują dzisiaj za ten dar Naród 
i katolicka Wspólnota ukraińska, wyrosłe z milenijnego dziedzictwa świętego Włodzi
mierza.

2. To głębokie przeżycie jest zakorzenione w tajemnicy Chrztu świętego, poprzez 
który człowiek „zanurzony” w odkupieńczej śmierci Zbawiciela świata zostaje jedno
cześnie wprowadzony w „nowe życie”, które w pełni objawiło się w Jego zmar
twychwstaniu. Poprzez Chrzest człowiek staje się „nowym stworzeniem i synem 
Bożym” i zostaje wszczepiony w tajemnicę paschalną Chrystusa: „Jeżeli więc ktoś 
pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17). Nad brzegami 
Dniepru Bóg-Ojciec rozpoczął dzieło, którego dokonał Syn, a Duch Święty uwień
czył. Tu dokonało się odrodzenie ex aąua et Spiritu (J 3, 5) całego narodu. Duch 
Święty udzielił swej nadprzyrodzonej mocy wodzie chrzcielnej, czyniąc ją  nosicielką 
łaski. Dlatego możemy powtórzyć stosując do Dniepru to, co święty Cyryl Jerozolim
ski powiedział o Jordanie: „Duch Boży unosił się nad wodami. Początkiem świata
-  woda; początkiem Ewangelii -  Jordan”1.

Dla ludów Rusi Chrzest w 988 roku był wydarzeniem historycznym, które 
wszczepiło je w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego, odradzając do życia Boże
go: „razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wskrzeszeni przez 
wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił” (Kol 2, 12; por. Rz 6 , 4). Chrzest stanowi 
„sakramentalny węzeł jedności trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi”. 
On „ma prowadzić do pełnego wyznania wiary, do całkowitego wcielenia w zgodną 
z wolą Chrystusa instytucję zbawienia, wreszcie pełnego wszczepienia w eucharys
tyczną wspólnotę”2.

3. Wśród tych, którzy zostali wezwani do uczestnictwa w tym nowym życiu 
w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, są Wasi przodko
wie w Rusi Kijowskiej. Za ich życia zapalony został na tych ziemiach święty pło
mień Ewangelii i zaczęły tu być przepowiadane „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11). 
Naród ukraiński jest związany geograficznie i historycznie z miastem Kijowem i dla
tego ma szczególne powody do radości z okazji tego Milenium. Jest to jednocześnie

1 Św. C y r y l  J e r o z o l i m s k i ,  Catechesis III, De baptismo, 5: PG 33, 434 A.
2 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 22.
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radość z przynależności do wielkiej rodziny narodów chrześcijańskich Europy i całe
go świata.

W tym wejściu do kręgu ludów chrześcijańskich poprzedziły Ruś Kijowską inne 
ludy słowiańskie. Przychodzi na myśl chrystianizacja Słowian południowych, wśród 
których pracowali misjonarze już około roku 650. W związku z tym wspomnę, że 
miałem sposobność dziękować w Bazylice św. Piotra ludowi chorwackiemu i słoweń
skiemu za 1300 lat wierności wobec Stolicy Apostolskiej3.

Następnie, jak to podkreśliłem w Encyklice Slavorum Apostoli, inne ludy słowiań
skie wchodziły do chrześcijańskiej rodziny europejskiej dzięki działalności świętych 
Braci z Salonik (starożytnej Tesaloniki), Cyryla i Metodego, którzy słusznie zostali 
ogłoszeni, obok świętego Benedykta, Patronami Europy. Na gruncie przez nich przy
gotowanym „chrześcijaństwo w ciągu następnego wieku weszło definitywnie w histo
rię Słowian”4.

Owocem tego natchnionego przez Boga dzieła był fakt, że dla Włodzimierza 
i mieszkańców Rusi Kijowskiej, do których orędzie ewangeliczne docierało głównie 
przez misjonarzy przybywających z Konstantynopola, dziedzictwo bizantyńskie stało 
się dostępne i mogło być łatwiej przyswojone. Przeniesieniu tego dziedzictwa bo
wiem od samego początku sprzyjało istnienie przekładów Pisma Świętego i ksiąg 
liturgicznych na język starosłowiański, ponieważ święci Bracia i ich uczniowie „nie 
obawiali się [...] wprowadzenia języka słowiańskiego do liturgii, czyniąc zeń skutecz
ne narzędzie przybliżenia prawd Bożych ludom mówiącym tym językiem”5.

Dlatego też, w okresie, w którym istniała jeszcze pełna jedność między Kościołem 
Rzymskim i Kościołem Konstantynopolitańskim, Kościół Kijowski powstawał w kli
macie komunii duchowej z tymi Kościołami i z sąsiednimi Kościołami Europy, two
rząc z nimi jeden Kościół Chrystusowy. Włodzimierz włączył Kijów w bogatą archi
tekturę Kościoła powszechnego, zachowując tradycję Wschodu i świadomość własnej 
tożsamości swego ludu.

Wraz z ewangelizacją Rusi rozwijał się na tych ziemiach proces „inkulturacji” 
wiary, który głęboko naznaczył nią historię. We wspomnianej encyklice napisałem, 
że „wszystkie [...] kultury narodów słowiańskich zawdzięczają swój «początek» lub 
własny rozwój dziełu Braci Sołuńskich”6. Ich odważny trud, jak również trud ich 
uczniów, „nadał moc i godność kulturową staro-cerkiewno-słowiańskiemu językowi 
liturgicznemu, który na długie wieki stał się nie tylko językiem kościelnym, ale także 
urzędowym i literackim, a nawet potocznym językiem warstw oświeconych większej 
części narodów słowiańskich -  zwłaszcza wszystkich Słowian obrządku wschod
niego”7.

3 Por. Przemówienie z dnia 30 kwietnia 1979: Insegnamenti, 1/1 (1979), s. 1024-1027.
4 Enc. Slavorum Apostoli, 25: AAS 77 (1985), s. 806.
5 Tamże, 12: AAS 77 (1985), s. 739.
6 Tamże, 21: AAS 77 (1985), s. 803.
7 Tamże.
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Język ten, do dzisiaj używany w liturgii różnych narodów, wywarł również zasad
niczy wpływ na język literacki Waszego Narodu ukraińskiego, na rozwój jego boga
tej kultury i na kształtowanie się jego tożsamości.

4. Tworzenie się nowego Kościoła Kijowskiego przypada, jak powiedziano wyżej, 
na okres, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze dotknięte bolesnym podziałem. Dopie
ro później nieszczęsne spory i pogłębiające się różnice między Kościołem Rzymskim 
i Kościołem Konstantynopolitańskim doprowadziły również Kościół Kijowski do 
utraty komunii kościelnej ze Stolicą św. Piotra.

Przez długi czas jednakże Kościół Kijowski utrzymywał kontakt z sąsiednimi 
braćmi katolikami i ze Stolicą Apostolską, a nawet gdy znalazł się w położeniu 
faktycznego odłączenia, nie brakło z jednej i drugiej strony szczerych usiłowań 
odzyskania pełnej komunii.

Charakter wschodni Waszego Kościoła wyrósł z dziedzictwa Chrztu świętego 
Włodzimierza, a poprzez wieki ukształtowało się jego własne oblicze, ubogacając się 
własną kulturą, miejscami kultu, jak również rzeszami wiernych, odczuwającymi wraz 
ze swymi Pasterzami potrzebę zarówno jedności na płaszczyźnie wewnętrznej swego 
Kościoła, jak i komunii z innymi Kościołami, a zwłaszcza z Kościołem Rzymskim.

Wszystko to znalazło pełny wyraz w akcie Unii Brzeskiej (1596), kiedy to część 
Biskupów Metropolii Kijowskiej odnowiła więzy jedności ze Stolicą Apostolską. 
W tym usiłowaniu wznowienia i widomego przywrócenia pełnej komunii między 
Wschodem i Zachodem, odkrywamy podstawową rację Unii Brzeskiej, wyrażoną 
zgodnie z ówczesną świadomością kościelną. Unia ta, jak podkreślono, była poprze
dzona innymi próbami, podejmowanymi przez ludzi ożywionych głębokim zmysłem 
eklezjalnym. Wśród nich miło mi przypomnieć w szczególny sposób Metropolitę 
Kijowskiego Izydora, który brał udział w Soborze we Florencji (1439): był on wybit
nym teologiem i zdecydowanym zwolennikiem dialogu z Kościołem Rzymskim, który 
ze swej strony uczcił go, podnosząc do godności kardynalskiej, a potem przyjmując 
jego doczesne szczątki do starożytnej Bazyliki św. Piotra8.

Unia Brzeska -  w zamyśle tych, którzy na jej rzecz działali wśród niezrozumienia 
i wszelkiego rodzaju przeciwności -  świadcząc niekiedy własną krwią, jak w przy
padku św. Jozafata, o głębokim i niewzruszonym przekonaniu, jakie ich ożywiało -  
nie była skierowana przeciwko nikomu. Zmierzała ona ku budowaniu jednego Koś
cioła, który by, tak na Wschodzie, jak na Zachodzie, cieszył się pełną i widzialną 
jednością, mającą swoje korzenie w jednej Wierze i jednym Chrzcie.

5. W takim duchu należy odczytać również inne próby, jakie w ciągu wieków 
czyniono pod wpływem konkretnych sytuacji historycznych dla przywrócenia pełnej 
jedności. Nie zawsze takie próby były należycie rozumiane i aprobowane; niekiedy 
ich nie przewidzianym i nie zamierzonym rezultatem było dalsze rozdarcie w obrębie 
chrześcijańskiej wspólnoty. Dzisiaj, na podstawie odnowionej i pogłębionej refleksji 
teologicznej, a tym bardziej na podstawie podjęcia tego dialogu między katolikami
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8 Por. T. A 1 p h a r a n i, De Basilicae Vaticanae antiąuissima et nova structura, wyd. M. Cerrati, 
Roma 1914, s. 71 i 198.
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i prawosławnymi, poszukujemy nowych dróg prowadzących do upragnionego celu. 
Wspólnoty wiernych zrodzone ze wspomnianych prób, a które przez wieki zachowały 
jedność ze Stolicą Rzymską, posłuszne głębokiemu przynagleniu sumienia, mają 
oczywiście prawo do solidarności ze strony wspólnoty katolickiej, a w specjalny 
sposób ze strony Biskupa Rzymu.

1322 6 . W naszym stuleciu Kościół i całe chrześcijaństwo pod tchnieniem Ducha Świę
tego odczuwa na nowy sposób gorące pragnienie tej jedności, o którą Chrystus mo
dlił się w przeddzień swej męki i ofiary krzyżowej. Takiej perspektywie ekumenicz
nej dał wyraz Sobór Watykański II, zwołany przez Papieża Jana XXIII, kontynuowa
ny i doprowadzony do końca przez Pawła VI, w którym uczestniczyli w charakterze 
obserwatorów liczni przedstawiciele innych Braci chrześcijan.

Dekrety ogłoszone przez Sobór: „o Kościołach wschodnich katolickich” (Orienta- 
liurn Ecclesiarum) i „o ekumenizmie” (Unitatis redintegratio), stały się prawdziwym 
darem łaski Bożej dla naszych czasów, naznaczonych co prawda podziałami, ale 
charakteryzujących się także coraz żywszym pragnieniem jedności wszystkich chrześ
cijan. Każdy bowiem podział chrześcijan nie tylko „jawnie sprzeciwia się woli Chry
stusa”, ale także „jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej spra
wie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”9.

Sobór Watykański II wzywa tych, „którzy pieczołowicie zabiegają o przywrócenie 
pełnego zjednoczenia Kościołów wschodnich z Kościołem katolickim, by należycie 
wzięli pod uwagę te specjalne warunki powstania i rozwoju Kościołów wschodnich 
oraz charakter stosunków istniejących między nimi a Stolicą Rzymską przed podzia
łem, a również by urobili sobie słuszny osąd tego wszystkiego”10. Ten sam Sobór 
podkreślił wielkie wartości tradycji liturgicznych, duchowych, dyscyplinarnych i teo
logicznych istniejących w tych Kościołach, jak również ich prawo i obowiązek życia 
tymi tradycjami, należącymi do pełnej katolickości i apostolskości Kościoła. Ojcowie 
soborowi dziękują ponadto Bogu, że Kościoły katolickie wschodnie „strzegą tej 
ojcowizny i pragną żyć nią wierniej i pełniej”11. W konsekwencji nie widzą w tych 
Kościołach przeszkody na drodze ku pełnej jedności z Braćmi prawosławnymi; prze
ciwnie, w tej mierze, w jakiej jaśnieje w nich, w całej swej głębi, początkowa myśl, 
która je zrodziła, mogą one szczególnie wyraźnie dostrzec nową ekumeniczną per
spektywę ukazaną na Soborze przez Ducha Świętego całemu Kościołowi. Kościoły 
te zatem są wezwane, dziś bardziej niż kiedykolwiek, do rozwijania w tym duchu 
swego wkładu dla zbudowania jedności widzialnej Kościoła, bowiem „jeden jest Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5).

1323 7 . w takim to momencie historii zbawienia, tak bogatym w nadzieję, dane nam
jest obchodzić to Milenium wspólnie z katolicką Wspólnotą ukraińską, która zajęła 
trwałe miejsce przeznaczone jej przez Opatrzność w Kościele powszechnym, obok 
tylu Kościołów partykularnych tak Wschodu, jak i Zachodu.

9 Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 1.
10 Tamże, 14.
11 Tamże, 17; por. także 14-16.
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Pozdrawiam całą katolicką Wspólnotę ukraińską, która w Chrzcie ludu kijowskie
go przed tysiącem lat dostrzega korzenie własnego bytu i która dzisiaj żyje w pełnej 
jedności wiary i życia sakramentalnego z Biskupem Rzymu.

Pozdrawiam Was, Bracia w biskupstwie, na czele z Kardynałem Myroslavem 
Ivanem Lubachivskim, Arcybiskupem Większym Lwowa; pozdrawiam Was, Kapłani, 
Zakonnicy, Zakonnice i Wierni, którzy obchodzicie Milenium narodzin Waszego 
Narodu do życia w łasce poprzez Chrzest Rusi Kijowskiej. Pozdrawiam Was wszyst
kich braterskim pocałunkiem pokoju jako Wasz Brat i pierwszy w dziejach Kościoła 
Papież Słowianin.

W godzinie Waszego wielkiego Jubileuszu czuję się złączony duchowo z Wami 
i w sercu Kościoła pragnę objąć Was w braterskim uścisku wobec wszystkich wie
rzących w Chrystusa. W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
Kościół Rzymski pochyla się ze szczególnym zrozumieniem i miłością nad wszystki
mi duchowymi Synami i Córkami świętego Włodzimierza, a zwłaszcza nad tymi, 
którzy modlą się i cierpią za jedność z Kościołem powszechnym.

W niezwykłej chwili dziejowej dla Waszego Kościoła, doświadczonego w ostat
nich dziesiątkach lat wielkimi przeciwnościami, pragnę raz jeszcze potwierdzić, że 
jego wymiar katolickości, jak i jego szczególny profil, zasługują na całkowite posza
nowanie. Wymaga tego miłość braterska, wymaga tego ekumeniczne powołanie 
świętych Braci Cyryla i Metodego, którzy swym przykładem przypominają nam 
prawo każdego wierzącego do uszanowania jego tradycji, obrządku i tożsamości ludu, 
do którego należy.

Oby w przyszłości -  czego pragniemy z całego serca -  dane nam było przeżywać 
radość z przezwyciężenia nieporozumień i wzajemnej nieufności i oby było uznane 
pełne prawo każdego człowieka do własnej tożsamości i wyznawania własnej wiary. 
Przynależność do Kościoła katolickiego nie powinna być przez nikogo uważana jako 
nie do pogodzenia z dobrem własnej ojczyzny ziemskiej i z dziedzictwem świętego 
Włodzimierza. Oby rzesze Waszych wiernych mogły cieszyć się prawdziwą wolnoś
cią sumienia i poszanowaniem praw religijnych do oddawania publicznej czci Bogu 
zgodnie z bogatą tradycją, we własnym obrządku i z własnymi Pasterzami.

8 . Stolica Apostolska darzy szczególnym uczuciem Wasz Kościół, bowiem na 
przestrzeni dziejów dał on tyle dowodów swego przywiązania do Rzymu, aż do 
najwyższej próby męczeństwa. Z tego powodu główne obchody Milenium Waszego 
Kościoła żyjącego w rozproszeniu odbędą się w Rzymie. Zgromadzeni u Grobu św. 
Piotra, obok którego spoczywają szczątki św. Jozafata, tak umiłowanego przez Was, 
będziemy wspólnie dziękować za wszystkie owoce uczestnictwa w Bożych tajemni
cach we wspólnocie tej samej wiary i w więzach tej samej miłości.

Nie może zabraknąć Waszego Kościoła pośród całego Kościoła katolickiego biorą
cego udział w obchodzie tej niezwykłej rocznicy; ani też w uroczystym spotkaniu 
milenijnym nie może zabraknąć Biskupa Rzymu, który gorąco pragnie wyśpiewać 
w Bazylice św. Piotra, w Waszym języku, wraz ze wszystkimi Biskupami i wiernymi 
dziękczynne Te Deum.

Zawierzam wydarzenia milenijne, wpisane w dzieje Waszego Kościoła i Waszego 
Narodu, Bogu Trójjedynemu. Z ufnością składam w ręce Pana dziejów ludzkich
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obchody Milenium. Pragnę rozpocząć je z wszystkimi Biskupami, Kapłanami, Zakon
nikami, Siostrami i Wiernymi katolickiej Wspólnoty ukraińskiej, rozproszonymi po 
całym świecie, i kontynuować je potem wraz z nimi pod wejrzeniem Matki Najświęt
szej, której obecność przenika całe dzieje Waszego Kościoła.

Jej zawdzięczamy narodziny Chrystusa. Ona była obecna również przy narodzi
nach Kościoła Rusi Kijowskiej. Dlatego w duchowej pielgrzymce udaję się do stóp 
Matki Włodzimierskiej, która w pewnym sensie „stale towarzyszyła pielgrzymowaniu 
wiary ludu dawnej Rusi”12. Udaję się do Katedry Św. Zofii, do stóp Matki modlą
cej się -  „Muru niezwyciężonego” -  której 950 lat temu książę Jarosław Mądry 
zawierzył miasto Kijów i całą Ruś.

1325 9 . Klękam przed Tobą, Matko Najmilsza, i Tobie zawierzam wszystkie sprawy
katolickiej Wspólnoty ukraińskiej.

O Matko Jedności Chrześcijan, ukaż nam niezawodne drogi, które do tego celu 
prowadzą. Spraw, abyśmy na drodze tego wielkiego dzieła coraz częściej spotykali 
się z naszymi Braćmi w wierze i wspólnie odnajdowali Boskie znaki tej jedności,
o którą sam Chrystus się modlił.

O Matko Pocieszenia, składam w Twe dłonie wszystkie wiekowe bóle i cierpienia, 
modlitwy i świadectwo życia tylu Twoich dzieci; Tobie zawierzam nadzieję i oczeki
wania dziedziców Chrztu Rusi, którzy ufają, że za Twoim wstawiennictwem starożyt
ny ród chrześcijański zazna blasku nowego rozkwitu.

Przygarnij do serca, o Matko, lud tęskniący za tym, co utracił, ale który nie 
przestaje ufać w nadejście lepszych czasów. Wspomagaj tych Twoich wiernych 
czcicieli, aby wraz ze swymi Pasterzami i w duchowej komunii z Następcą św. 
Piotra mogli w radości obchodzić Milenium i śpiewać żarliwym sercem hymn dzięk
czynienia Bogu i Tobie, Najświętsza Matko Odkupiciela, Tobie, Theotókos!

1326 10. Wzywając wstawiennictwa świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętych
Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, świętej Olgi i świętego Włodzimierza, świę
tego Jozafata i wszystkich Świętych, zawierzam opiece Trójcy Przenajświętszej Was, 
Bracia w Biskupstwie z Arcybiskupem Większym Lwowa na czele, Was, Kapłani, 
Zakonnicy, Siostry i Wierni, i z serca udzielam wszystkim i każdemu z osobna 
Błogosławieństwa Apostolskiego: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W Rzymie, u Św. Piotra, w dniu wspomnienia świętych Cyryla i Metodego, 
14 lutego 1988, w dziesiątym roku Pontyfikatu.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

12 J a n P a w e ł II, Enc. Redemptoris Mater, 33: AAS 79 (1987), s. 405
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Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju. 
Orędzie Papieża Jana Pawła II 

na XXV Światowy Dzień Pokoju -  1991 r.
(fragment)

Przekład: OR 1991, nr 12, s. 5.

Dialog ekumeniczny i relacje między różnymi religiami
5. Nie wystarczy sama tylko modlitwa, winny jej towarzyszyć inne konkretne 

działania. Każda religia ma własną wizję metod i dróg dążenia do pokoju. Kościół 
katolicki, potwierdzając zdecydowanie swoją tożsamość, swoją naukę i swoją misję 
zbawienia wszystkich ludzi, „nic nie odrzuca z tego, co [...] prawdziwe jest i święte” 
w innych religiach. „Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działa
nia i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią 
się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają pro
mień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi” (Deklaracja Nostra aetate, 2).

Nie lekceważąc i nie pomniejszając różnic, Kościół żywi przekonanie, że istnieją 
pewne elementy czy aspekty dążenia do pokoju, które mogą być z pożytkiem rozwi
jane i realizowane wspólnie z wyznawcami innych wiar i religii. Ku temu zmierzają 
kontakty między różnymi religiami, a w sposób szczególny dialog ekumeniczny. 
Dzięki takim formom spotkania i wymiany religie mogły sobie jaśniej uświadomić 
swoją niebłahą odpowiedzialność za prawdziwe dobro całej ludzkości. Dzisiaj bar
dziej zdecydowanie opierają się one próbom manipulowania nimi dla osiągnięcia 
jednostkowych korzyści czy celów politycznych, starają się odgrywać bardziej świa
domą i zdecydowaną rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznych i kulturalnych 
we wspólnocie narodów. Dzięki temu stają się czynną siłą w procesie rozwoju 
i przynoszą ludzkości niezawodną nadzieję. W wielu sytuacjach można się było 
przekonać, że ich działalność byłaby skuteczniejsza, gdyby prowadzono ją  wspólnie 
i w sposób zharmonizowany. Taki sposób działania wierzących może przyczynić się 
decydująco do pojednania narodów i przezwyciężenia istniejących do dzisiaj podzia
łów między „strefami” i „światami”.
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W jedności z Chrystusem i w komunii z Biskupem Rzymu. 
Przestanie Ojca Świętego 

do hierarchów katolickich Kościołów wschodnich Europy 
28 czerwca 1997 r.

Przekład: OR 1997, nr 11, s. 30-31.

Kard. Achille Silvestrini,
Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich

1328 | j  Ze szczególną radością i wzruszeniem przekazuję za twoim pośrednictwem,
czcigodny Bracie, pozdrowienie w Panu uczestnikom spotkania, które w dniach od
30 czerwca do 6  lipca ma zgromadzić w diecezji Hajdudorog na Węgrzech biskupów 
i przełożonych zakonnych katolickich Kościołów wschodnich Europy oraz przedsta
wicieli Kongregacji dla Kościołów wschodnich.

Spotkanie to jest niewątpliwie wydarzeniem doniosłym: najwyżsi zwierzchnicy 
katolickich Kościołów wschodnich zgromadzą się, aby razem starać się jak najlepiej 
zrozumieć, czego oczekuje Kościół powszechny od chrześcijan wschodnich, pozosta
jących w pełnej komunii ze Stolicą Rzymską. Spotkanie to stało się możliwe dzięki 
odzyskaniu wolności, która stawia przed katolickimi Kościołami wschodnimi w Eu
ropie zupełnie nowe możliwości i zadania. Zapłaciły one ogromną cenę za wierność 
Chrystusowi oraz za trwanie w komunii z Biskupem Rzymu. Ceną tą była czasem 
najwyższa ofiara życia. Przez całe dziesięciolecia pozbawiano te Kościoły duchow
nych, niejednokrotnie wtrącając ich do więzienia, a zawsze otaczając ścisłym nadzo
rem i ograniczając swobodę pracy duszpasterskiej. Dzisiaj zatem są one osłabione, 
jednakże ufając Temu, który zwyciężył świat, podejmują trudne zadanie wyjścia 
z katakumb, aby sprostać potrzebom wiernych, uwolnionych wreszcie z ucisku, ale 
narażonych na nowe pokusy i stojących przed nowymi wyzwaniami.

1329 2. Bardzo dobrze się stało, że dykasteria Kurii Rzymskiej, kierowana przez księ
dza kardynała, zorganizowała to spotkanie, aby dać biskupom, z których wielu jest 
prawdziwymi wyznawcami wiary, sposobność do wspólnej modlitwy i refleksji ze 
współpracownikami Kongregacji, dzięki czemu będzie ona mogła poznać ich oczeki
wania oraz przekazać w sposób bardziej bezpośredni wskazania Stolicy Apostolskiej 
dla katolików wschodnich. Kongregacja dla Kościołów Wschodnich reprezentuje 
wobec tychże Kościołów samego Papieża -  fundament, na którym trzeba wciąż na 
nowo budować gmach wierności Panu Jezusowi. Właśnie w prostocie takiego spotka
nia i dialogu buduje się Kościół.

Jestem przekonany, że to doświadczenie spotkania wzbogaci wszystkich, umacnia
jąc w katolickich Kościołach wschodnich wolę poszukiwania coraz lepszych form, 
w których może się wyrażać ich specyficzny wkład: uobecniają one bowiem w sercu 
Kościoła bogate dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu, a zarazem czerpią ze stru-
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mienia łaski, która ożywia całe zróżnicowane i wielokształtne Ciało Kościoła kato
lickiego. Spełnienie naszych wspólnych oczekiwań zależy od wierności temu podwój
nemu powołaniu. Ufam, że lepsze uświadomienie sobie tej tożsamości pozwoli na 
dokładniejsze określenie roli wschodnich katolików w procesie ekumenicznym i przy
czyni się do przezwyciężenia nieporozumień i napięć, które były i nadal są źródłem 
wielu cierpień. Przypominają się tu słowa, które napisałem w Liście do biskupów 
kontynentu europejskiego na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi 
w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej: „Z całego serca życzę, aby wszę
dzie tam, gdzie żyją razem katolicy wschodni i prawosławni, zostały nawiązane 
braterskie więzi, nacechowane wzajemnym poszanowaniem i szczerym dążeniem do 
wspólnego świadczenia o jedynym Panu” (AAS 84(1992), s. 168; „L’Osservatore 
Romano”, wyd. polskie, 1991, nr 7, s. 37).

Im bardziej Kościoły wschodnie będą wierne swojej tożsamości, tym skuteczniej
sze będzie ich świadectwo, tym lepiej widoczna ich przynależność do chrześcijań
skiego Wschodu, tym owocniejsza i cenniejsza ich komplementarna relacja z tradycją 
zachodnią.

3. Proszę znanych i nieznanych męczenników tych czcigodnych Kościołów, aby 
zechcieli wspomóc to ważne spotkanie i swoim wstawiennictwem u naszego wspólne
go Ojca wyjednali dla wszystkich łaskę otwarcia serc i umysłów, odwagę wierności 
oraz świętą nadzieję na przyjście dnia Pańskiego.

Z myślą o tym z całego serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa Księdzu 
Kardynałowi oraz wszystkim uczestnikom spotkania.

Watykan, 28 czerwca 1997 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Ireneusza.
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D O K U M E N T Y  E P I S K O P A T U

Wezwani do jedności przez krzyż naszego Pana
List pasterski Episkopatu 

na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijaństwa
-  1 grudnia 1983 r.

Druk: PO 1984, nr 4, s. 2.

Umiłowani Bracia i Siostry,
Wyznawcy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego!
Każdego roku w dniach od 18 do 25 stycznia cały świat chrześcijański obchodzi 

„Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność”. Najbliższy Tydzień kształtować będzie 
hasło: „Wezwani do jedności przez krzyż naszego Pana. Z Chrystusowego krzyża, 
znaku śmierci i zwycięskiego zmartwychwstania, bierze początek chrześcijaństwo, 
które ze swej natury jest jedno i niepodzielne. Dlatego droga do ponownej jedności 
prowadzi również przez krzyż, poprzez naukę płynącą z krzyża Pańskiego.

W ostatnich miesiącach nauka krzyża inspirowała ważne wydarzenia i jubileusze, 
dlatego niech one pozwolą nam spojrzeć na wielką i świętą sprawę jedności.

1. Kontekst Jubileuszowy Roku Odkupienia
Obecnie jeszcze trwają obchody jubileuszu zbawczego wydarzenia, jakie 1950 lat 

temu dokonało się na kalwaryjskim krzyżu. Jubileusz naszego Odkupienia, jak zazna
cza Ojciec Święty Jan Paweł II w bulli Otwórzcie drzwi Zbawicielowi (z 6 I 
1983 r.), ma także znaczenie ekumeniczne. „Świętując Odkupienie przechodzimy 
ponad dziejowymi nieporozumieniami i przypadkowymi kontrowersjami, aby znaleźć 
się na wspólnym gruncie naszego bycia chrześcijanami, czyli bycia ludźmi odkupio
nymi. Odkupienie jednoczy nas wszystkich w jednej miłości Chrystusa ukrzyżowane
go i zmartwychwstałego” (Przem. do kardynałów z 23 XII 1982 r.).

Obchody Roku Odkupienia, według Ojca Świętego, winien przenikać duch mo
dlitwy i pokuty, czyli wewnętrznej przemiany. Na te istotne warunki przywrócenia 
prawdziwej jedności Kościoła wskazali również Ojcowie Soboru Watykańskiego II 
w specjalnym Dekrecie o ekumenizmie, którego dwudziestolecie ogłoszenia będziemy 
obchodzić w tym roku. W dokumencie tym czytamy, iż „Nie ma prawdziwego eku
menizmu bez wewnętrznej przemiany”. Bo z nowości ducha przecież, z zaparcia się

1331

1332



704 Dokumenty Episkopatu

samego siebie i z nieskrępowanego wylania miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia 
jedności. Musimy więc wypraszać u Ducha Świętego łaskę prawdziwego umartwie
nia, pokory i łagodności w posłudze, ducha prawdziwej wspaniałomyślności w sto
sunku do drugich” (n. 7).

2. Ekumeniczne spotkanie Jana Pawła II w Warszawie
1333 Na zbliżający się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan powin

niśmy spojrzeć również w świetle historycznego wydarzenia, jakim było spotkanie 
ekumeniczne Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki w naszej Ojczyźnie. Ojciec 
Święty spotkał się w Warszawskiej Kurii Metropolitalnej z przedstawicielami Polskiej 
Rady Ekumenicznej, zrzeszającej osiem Kościołów Chrześcijańskich. W spotkaniu 
tym uczestniczyli także przedstawiciele wyznania Mojżeszowego i Muzułmanów. 
Papież po serdecznym pozdrowieniu wszystkich, wskazał na podstawową prawdę, iż 
choć wierzymy inaczej, nie wierzymy jednak w Innego. Przypomina też o tolerancji, 
która zgodnie z przekazem historii zawsze cechowała Polskę, zwaną w Europie jako 
„państwo bez stosów”. Ponadto wyraził radość, że w styczniowym „Tygodniu Eku
menicznym” modlą się wspólnie chrześcijanie różnych Kościołów. Z uznaniem pod
kreślił powstanie w Polsce Komisji Mieszanej do dialogu ekumenicznego. Znając 
nasze trudności, przestrzegał przed zniechęceniem. Mówił, że powrót do pełnej jed
ności wymaga wielkiej pokory i miłości, odwagi i nadziei. Zachęcał do wspólnej 
modlitwy z braćmi innych Kościołów.

To historyczne spotkanie ekumeniczne dopełniło serdeczne przemówienie przed
stawiciela Polskiej Rady Ekumenicznej.

Byłoby wskazane, aby przemówienie papieskie z ekumenicznego spotkania war
szawskiego stało się przedmiotem szczegółowych rozważań podczas tegorocznych 
nabożeństw Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3. Wydarzenia i obchody jubileuszowe w Kościołach protestanckich
1334 Nasze przygotowania do zbliżającego się Tygodnia Modlitwy Ekumenicznej nie

byłyby pełne, gdybyśmy nie uwzględnili wydarzeń o światowym zasięgu, jakie miały 
miejsce w ostatnim czasie u naszych Braci, należących do innych Kościołów Chrześ
cijańskich, a zwłaszcza protestanckich. I tam trwają prace nad wewnętrzną przemianą 
serc i nad szukaniem dróg prowadzących do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, 
który jest jedynym ocaleniem dla współczesnego świata. Problematyce tej było po
święcone VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, jakie odbyło się na 
przełomie lipca i sierpnia br. w kanadyjskim mieście Vancouver (Wankuwer). Zebra
ło się tam 930 delegatów z 308 Kościołów prawosławnych i protestanckich, którzy 
modlili się o jedność i szukali sposobów ocalenia zagrożonego świata przez naukę 
płynącą z Chrystusowego krzyża. W tym wielkim akcie modlitewnym wzięli oczy
wiście udział obserwatorzy Kościoła rzymskokatolickiego. Zgromadzenie w Vancou- 
ver obradowało pod wspólnym hasłem „Jezus Chrystus życiem świata”.

Ekumeniczne akcenty miały również odbywające się w całym świecie obchody 
jubileuszowe pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra, zwanego Ojcem Reformacji. Wokół
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jego osoby nagromadziło się wiele różnych i często sprzecznych ze sobą ocen. Jeden 
Pan Bóg jest w stanie w pełni zbilansować straty i zyski dzieła Marcina Lutra.

Z  okazji jubileuszu Ojciec Święty Jan Paweł II wystosował specjalny list do 
kardynała Jana Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan, w którym m.in. przypomniał, że należy uznać winę po obu stronach. Nie 
czyńmy się jednak sędziami historii. Dążmy natomiast do tego, aby prawdę lepiej 
poznać i wierniej jej służyć. Prawda posiada moc, która ludzi oczyszcza i wzajemnie 
do siebie zbliża, podobnie jak brak prawdy wprowadza podziały.

Umiłowani w Chrystusie Panu!
W dzisiejszej liturgii słowa, Bóg mówi do nas ustami proroka Izajasza: „Mało, 

że jesteś mi sługą. Ustanowię cię światłością świata”. W Ewangelii zaś usłyszeliśmy 
wielkie świadectwo o Chrystusie, złożone przez Jana Chrzciciela mocą Ducha Świę
tego. Ten sam Duch Święty utrwalił i w nas świadectwo Chrystusowe, jakie mamy 
dać światu (por. II czyt.: 1 Kor 1, 1-3).

Jeżeli mamy być światłością świata i dawać wiarygodne świadectwo Chrystusowi, 
musimy być przede wszystkim z Nim zjednoczeni mocą Ducha Świętego. Temu 
zjednoczeniu przeczy międzychrześcijańskie rozbicie, spory i rywalizacja. Wszystko 
to zaciemnia niesione przez nas światło i dawane innym świadectwo.

W niektórych regionach naszego kraju istnieją wciąż bolesne konflikty między
wyznaniowe. Wielu zniechęca się trudnościami. Z nauki Chrystusowego krzyża win
niśmy jednak czerpać siłę do cierpliwego rozwiązywania trudności. Szukajmy takich 
rozwiązań, które szanują sprawiedliwość i nie ranią miłości.

Usuwajmy spośród siebie wszystko, co naszych Braci zniechęca do nas i do 
jedności z nami. Tym, którzy skarżą się na brak ekumenicznej wzajemności, przypo
minamy słowa Pisma św.: „Miłość cierpliwa jest [...] Miłość nie szuka swego” 
(1 Kor 13, 4. 5).

Tegoroczne hasło: „Wezwani do jedności przez krzyż Pana naszego” jedność 
chrześcijaństwa wiąże z ofiarą krzyża, a więc z poświęceniem i miłością w stopniu 
heroicznym.

Niech zbliżający się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność wyzwoli w naszej 
Ojczyźnie wielorakie inicjatywy ekumeniczne. Niech ożywia nas duch braterstwa 
i wzajemnej życzliwości oraz wspólnej modlitwy. Wspólna modlitwa niech ożywi 
wszystkie rodziny i parafie, każdą wspólnotę i osoby samotne. Naszymi modlitwami 
pragniemy wesprzeć ekumeniczne inicjatywy Ojca Świętego oraz światową i krajową 
Radę Ekumeniczną. Niech nasza modlitwa wesprze budowę ekumenicznej Świątyni 
Pokoju na Majdanku i utworzony niedawno Instytut Ekumeniczny na Katolickim Uni
wersytecie Lubelskim. Niech również ożywi wszystko, co służy upragnionej przez 
Chrystusa jedności i pomoże w naszym świecie zbudować ocalającą cywilizację 
miłości.

Na wszelki trud ekumenicznego świadectwa z serca Wam wszystkim błogo
sławimy.

Jasna Góra, dnia 1 XII 1983 r. Podpisali:
Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp, 

Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na konferencji
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List pasterski Episkopatu Polski 
na Jubileusz św. Metodego

Druk: PO 1985, nr 43, s. 3-6.

Umiłowani Bracia i Siostry!
1336 W tym roku upłynęło 1100 lat od śmierci wielkiego Apostoła Słowian -  św.

Metodego. Pracę apostolską rozpoczął on wspólnie ze swoim bratem Cyrylem, dlate
go ich imiona łączymy zawsze razem.

W tym roku słyszeliśmy już nie raz o obydwu świętych Braciach. Odbywały się 
uroczystości za granicą: w Londynie, w Djakowie w Jugosławii i w Velehradzie 
w Czechach. Szczególnie jednak głośnym echem odbiła się w świecie encyklika Jana 
Pawła II Slavorum Apostoli, w której Ojciec Święty pisze, że „chce dać wyraz pa
mięci Kościoła o tej doniosłej tysiącsetnej rocznicy. Czuje w tym względzie szcze
gólne zobowiązanie pierwszy Papież powołany na Stolicę św. Piotra -  z Polski, 
a zatem spośród narodów słowiańskich” (1, 3).

W niniejszym pouczeniu o życiu, działalności i znaczeniu świętych Cyryla i Me
todego pragniemy Wasze myśli skierować ku Ojcu Świętemu, który właśnie dziś 
w Rzymie, razem z przedstawicielami wszystkich episkopatów, kapłanów i wiernych 
całej Europy, oddaje cześć Apostołom jedności naszego kontynentu. Chcemy także 
przygotować Was do uroczystości religijnych ku czci tych świętych, które odbędą 
się z udziałem Episkopatu Polski i zaproszonych gości dnia 15 października br. we 
Wrocławiu.

Zycie i działalność świętych Cyryla i Metodego
1337 Święci Cyryl i Metody, dwaj bracia, pochodzili z greckiego miasta Tessaloniki,

po słoweńsku: Sołunia. Cyryl urodził się roku 826, a zmarł 14 lutego 869 roku 
w Rzymie. Metody przyszedł na świat około roku 815, zmarł zaś 6 kwietnia 885 
roku, prawdopodobnie w Velehradzie. W tym więc roku mija 1100 lat od jego 
śmierci.

Obydwaj bracia kształcili się najpierw w Tessalonikach, a następnie w akademii 
cesarskiej w Konstantynopolu, gdzie też po odbyciu studiów przeszli różne stopnie 
w administracji państwowej i kościelnej. Wysłani najpierw z misją kościelną do 
Arabów i Chazarów zamieszkujących nad Morzem Czarnym, przywieźli stamtąd do 
Rzymu relikwie św. Klemensa -  papieża. Przygotowując się do misji wśród Słowian, 
przełożyli na język słowiański Pismo św., zwłaszcza te fragmenty Ewangelii, które 
odczytywało się podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych.

Z końcem 863 roku Cyryl i Metody przybyli z kilkoma uczniami na Morawy
•

i zostali przyjęci z wielką czcią przez księcia Rościsława. Ewangelizowali najpierw 
na Morawach, potem w Panonii (na terenach dzisiejszej Jugosławii). W 867 roku 
udali się do Rzymu celem złożenia sprawozdania ze swej dotychczasowej działalnoś
ci. Od papieża Hadriana II uzyskali potwierdzenie swej misyjnej działalności i zgodę
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na stosowanie w liturgii języka słowiańskiego. W Wiecznym Mieście pozostali pra
wie dwa lata z powodu choroby, a następnie śmierci Cyryla.

Metody po śmierci brata wrócił do Panonii. Jako biskup metropolita w Sirmiun 
w państwie Wielkomorawskim rozwinął również swoją działalność misyjną poza 
granice metropolii. Około roku 880 ochrzcił księcia czeskiego Borzywoja. Jest rzeczą 
prawdopodobną, że jego misja dotarła na dzisiejsze ziemie polskie. Żywot św. Meto
dego informuje, że „pogański książę, siedząc w Wiślicy”, przyjął chrzest. Działo się 
to wszystko na sto lat przed misją św. Wojciecha.

Pod koniec swego życia Metody odbył jeszcze podróż misyjną do Słowian bałkań
skich i odwiedził Konstantynopol, gdzie patriarcha i cesarz wyrazili mu swe uznanie 
za pracę wśród Słowian. Nad jego trumną, jak zanotował biograf, odprawione były 
modły w trzech językach: po łacinie, po grecku i po słowiańsku.

Trwałe znaczenie działalności świętych Cyryla i Metodego
31 grudnia 1980 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętych Braci Sołuńskich 1338 

współpatronami Europy, obok św. Benedykta. „Chciałem -  powiedział Ojciec Święty
-  w szczególny sposób podkreślić, że Europa jako geograficzna całość jest owocem 
współistnienia dwóch prądów tradycji chrześcijańskiej, na które nakładają się dwie 
różne, a jednocześnie głęboko komplementarne, formy kultury”.

„Benedykt opiera się na kulturze zachodniej i środkowej Europy, logicznej i ra
cjonalnej, rozszerzając tę kulturę poprzez różne ośrodki benedyktyńskie na inne 
kontynenty; Cyryl i Metody kładą nacisk na starożytną kulturę grecką i tradycję 
orientalną, bardziej mistyczną i intuicyjną. Ogłoszenie tych świętych patronami Euro
py miało na celu uroczyste uznanie zasług historycznych, kulturalnych i religijnych, 
które położyli oni w dziele ewangelizacji ludów europejskich i w tworzeniu ducho
wej jedności” (Przemówienie do uczestników międzynarodowego kolokwium „Wspól
ne korzenie chrześcijańskie narodów europejskich”).

Narody słowiańskie winne są świętym Cyrylowi i Metodemu wdzięczność za
✓

wprowadzenie ich w krąg wiary i kultury chrześcijańskiej. Jak zaznacza Ojciec Świę
ty ich „gorąca i odważna miłość do Chrystusa ujawniła się w wierności misyjnemu 
powołaniu, Stolicy Rzymskiej i Papieżowi, ludom słowiańskim. Cyryl i Metody 
głosili prawdę, zbawienie i pokój; oni pragnęli pokoju! I dlatego respektowali ducho
we i kulturalne bogactwo każdego narodu słusznie przekonani, że łaska Chrystusa 
nie niszczy, lecz podtrzymuje i przemienia naturę. Owa wierność Ewangelii i kultu
rom lokalnym była bodźcem do ułożenia nowego alfabetu, który umożliwił przetłu
maczenie ksiąg świętych na języki słowiańskie. Uczynili tak mimo oskarżeń tych, 
którzy uważali prawie za dogmat istnienie tylko trzech języków świętych: hebrajskie
go, greckiego i łacińskiego. Także do liturgii wprowadzili język słowiański, w czym 
uzyskali poparcie Papieża, a jako pierwsze orędzie przetłumaczyli Prolog z Ewangelii 
św. Jana. „Grecy z urodzenia, w sercu Słowianie, wysłani kanonicznie przez Rzym, 
są oni jaśniejącym przykładem uniwersalizmu chrześcijańskiego, który usuwa bariery, 
wygasza nienawiści i jednoczy wszystkich w miłości Chrystusa, Odkupiciela wszech
świata” (tamże).
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Zasięg oddziaływania świętych Cyryla i Metodego nie ograniczył się do działal
ności czysto religijnej; uczyli oni bowiem chrześcijańskich zasad życia jednostki, 
rodziny i całego społeczeństwa i stąd kładli wśród ludów słowiańskich podwaliny 
nowego społeczeństwa, nowej sprawiedliwości, społecznej miłości. Religia bowiem 
jest fundamentem każdej kultury i jej moralności.

Dzisiejsze znaczenie działalności świętych Cyryla i Metodego
1339 Dla dzisiejszej Europy, podzielonej i skłóconej ekonomicznie, społecznie i poli

tycznie, działalność świętych Cyryla i Metodego przypomina i zachęca do uznania 
swych korzeni we wspólnym dziedzictwie kulturowym i duchowym, które może 
stanowić fundament jej jedności.

Chrześcijaństwo i Europa są ze sobą wewnętrznie powiązane w swym istnieniu 
i rozwoju. Europa przyjęła chrześcijaństwo, a narody chrześcijańskie wcielały war
tości Ewangelii w swe życie, łącząc je z różnorodnością swych właściwości i swej 
kultury. W ten sposób powstała wspaniała cywilizacja europejska, która stała się 
dziedzictwem całej ludzkości.

A czyż duchowy kryzys dzisiejszej Europy nie jest spowodowany przede wszyst
kim zagubieniem tego fundamentu jedności, jakim jest wiara chrześcijańska?

„Historia Europy i jej poszczególnych ludów -  mówi Ojciec Święty -  naznaczona 
jest wiarą chrześcijańską i szacunkiem dla godności człowieka, stworzonego na obraz 
Boży i odkupionego krwią Chrystusa. Jej przewodnimi ideałami były w związku 
z tym: odpowiedzialność osoby, poszanowanie wolności, głęboka cześć dla życia, 
wysokie uznanie dla małżeństwa i rodziny. Chrześcijańskie rozumienie człowieka 
ukształtowało europejską tradycję praw człowieka. Według myśli chrześcijańskiej 
człowiek zajmuje centralne miejsce w życiu społecznym, gospodarczym i poli
tycznym.

„Świat potrzebuje Europy, która uświadomi sobie na nowo swe chrześcijańskie 
podwaliny i swą tożsamość, będzie równocześnie gotowa ukształtować na ich mocy 
własną teraźniejszość i przyszłość. Europa była pierwszym kontynentem, który przez 
przyjęcie chrześcijaństwa doświadczył niezmiernego przebudzenia duchowego i kultu
ralnego. Czyż i dzisiaj nie byłoby możliwe zaczerpnięcie nowych impulsów i sił 
z tych samych źródeł ideowych, ażeby w sposób odpowiedzialny i skuteczny zaradzić 
rosnącym potrzebom duchowym współczesnej społeczności narodów” (Jan Paweł II, 
Przemówienie 12.12.1981 r. do uczestników kongresu: „Kryzys Zachodu i posłan
nictwo duchowe Europy”).

Święci Cyryl i Metody uwypuklili swoim działaniem duchową jedność opartą na 
tej samej Ewangelii, zarazem z poszanowaniem różnorodności bogactw ludów, języ
ków i tradycji.

Ten znak jedności, jakim nacechowana była religijna działalność Apostołów Sło
wian, posiada szczególne znaczenie w dzisiejszym dążeniu do odzyskania jedności 
chrześcijaństwa. Wywodzili się oni z Kościoła w Konstantynopolu, wychowani byli 
we wschodniej tradycji chrześcijańskiej, umieli zachować, również wśród trudności, 
jedność z Rzymem, budują pomost między obydwoma tradycjami chrześcijańskimi 
w tym samym, niepodzielonym Kościele. Istniejące wówczas liczne trudności zostały
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przezwyciężone przez ich troskę o jedność. I dziś możemy powtórzyć słowa mo
dlitwy, wypowiedziane na łożu śmierci przez św. Cyryla: „Panie, mój Boże, daj 
wzrost Twojemu Kościołowi, zgromadź wszystkich w jedności, spraw, aby Twój 
najlepszy lud trwał zgodnie w Twojej prawdziwej wierze, i wzbudź w ich sercu 
Słowo Twojej nauki”.

Zakończenie
Ze czcią wspominając dziś Apostołów Słowiańszczyzny, zwracamy się 

z pozdrowieniem pokoju i pojednania do wszystkich Braci Słowian, zakorzenionych 
w dziedzictwie wiary, kultury i języka świętych Cyryla i Metodego. Niech te wspom
nienia i obchody przyczynią się do pogłębienia wspólnego dziedzictwa chrześcijań
skiego i kierują do pełnej jedności wiary.

Na uroczystości te przeżywane u nas w kraju udzielamy pasterskiego błogosła
wieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy

Słowo Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu 
na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 1988

-  Opole, 1 stycznia 1988 r.

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!
Od wielu już lat Kościoły chrześcijańskie na całym świecie obchodzą wspólnie 

w dniach 18-25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
W obchodach tego tygodnia uczestniczy również Kościół Rzymskokatolicki. Jako 
hasło przewodnie wspólnej modlitwy i refleksji w bieżącym roku specjalna komisja 
mieszana Światowej Rady Kościołów i watykańskiego Sekretariatu dla Spraw Jed
ności Chrześcijan wybrała słowa z Pierwszego Listu św. Jana: „Miłość Boża usuwa 
lęk” (1 J 4, 18). Święty Jan Apostoł poucza nas, że Bóg jest źródłem prawdziwej 
miłości, wiary i życia. Bóg pełen miłości i przebaczenia znajduje się w centrum 
wiary i nadziei chrześcijan. Ufając Bogu, chrześcijanin wyzwala się od obaw przed 
przyszłością i od lęku w obliczu różnorakich podziałów świata. Miłość Boga jest 
największym zobowiązaniem dla Kościołów, aby wytrwale i odważnie trudziły się 
dla świętej i wielkiej sprawy zjednoczenia. Jest to dzieło, które wszyscy wyznawcy 
Chrystusa winni popierać gorliwą i szczerą modlitwą.

1340
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Ekumeniczne pokłosie III Pielgrzymki Papieskiej
1341 w modlitwie i refleksji tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego z wdzięcznością

wobec Boga spoglądamy na doniosłe wydarzenia o charakterze ekumenicznym, jakie 
On pozwolił nam przeżyć w naszej Ojczyźnie w roku minionym. Na pierwszy plan 
wysuwa się wśród nich III Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas której 
w Warszawie w dniu 8 czerwca 1987 roku miało miejsce spotkanie ekumeniczne 
z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. W cza
sie tego spotkania Papież mocno podkreślił, że „ekumenizm wpisał się głęboko i na 
stałe w świadomości Kościoła”, działalność ekumeniczna należy do pastoralnych 
priorytetów Kościoła i w pracy tej nie powinno zabraknąć żadnego z chrześcijan”.

Dla szerzej rozumianego ekumenizmu głęboką wymowę miało spotkanie Ojca 
Świętego z przedstawicielami Społeczności Żydów polskich w Warszawie, w ramach 
tejże pielgrzymki (w dniu 14 czerwca). Uczy ono odkrywania tego, co łączy chrześ
cijan i Żydów; uczy wzajemnego szacunku i życzliwości.

Dla nas katolików nauczanie Biskupa Rzymu oraz jego osobisty przykład zaanga
żowania ekumenicznego ma szczególną rangę. Stąd też winniśmy z największą uwagą 
przyjąć jego życzenie i nakaz wyrażony w słowach: „Duch ekumenizmu winien prze
nikać całe życie Kościołów -  głoszenie Słowa Bożego i katechezę [...]. Winien prze
nikać też jeszcze bardziej do seminariów duchownych, do klasztorów i domów za
konnych”. Komisja Episkopatu do Spraw Ekumenizmu pragnie to wołanie Ojca 

*

Świętego uczynić własnym i zachęcić katolików w Polsce do wytrwałej modlitwy 
i działania na rzecz pojednania i pełnej jedności podzielonych chrześcijan.

Inne doniosłe wydarzenia ekumeniczne roku 1987
1342 Pośród doniosłych z ekumenicznego punktu widzenia wydarzeń roku minionego

należy wspomnieć też wizytę, jaką na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Koś
cioła Prawosławnego złożył w Polsce prawosławny patriarcha Konstantynopola Jego 
Świątobliwość Dimitrios I, w dniach 18-22 listopada 1987 roku.

Jako honorowy prymas całego Prawosławia odwiedził on w minionym roku więk
szość lokalnych Kościołów Prawosławnych celem pogłębienia wzajemnej więzi tych 
Kościołów oraz przyśpieszenia prac przygotowawczych do Soboru Ogólnoprawosław- 
nego. W naszej Ojczyźnie Patriarcha Dimitrios odwiedził szereg ośrodków Kościoła 
Prawosławnego i spotkał się z wiernymi. Były to dni wielkiej radości dla naszych 
prawosławnych Braci, radości podzielanej też przez Kościół Rzymskokatolicki.

W ramach wizyty Patriarchy Dimitriosa I w Polsce miały również miejsce ważne 
spotkania ekumeniczne. Patriarcha przyjął przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicz
nej oraz spotkał się z Księdzem Prymasem Kardynałem Józefem Glempem i innymi 
przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ponadto Patriarcha Ekumeniczny Dimitrios I w dniach 4-7 grudnia 1987 r. złożył 
wizytę Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Rzymie. Na zakończenie owej doniosłej 
wizyty Papież i Patriarcha podpisali wspólną deklarację o kontynuowaniu i pogłębia
niu wzajemnych braterskich stosunków między Kościołem Rzymskokatolickim i Koś
ciołem Prawosławnym.
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W swym ekumenicznym pielgrzymowaniu Patriarcha Dimitrios odwiedził też Świa
tową Radę Kościołów w Genewie oraz prymasa Kościoła Anglikańskiego, arcybiskupa 
Canterbury, Roberta Ruńcie. Pragniemy prosić Pana o trwałe owoce ekumeniczne 
podróży Patriarchy oraz wszelkich jego wysiłków na rzecz jedności chrześcijan.

Innym ważnym wydarzeniem ekumenicznym była wizyta w Polsce nowego prezy
denta Światowej Federacji Luterańskiej -  Biskupa Johannesa Hanselmanna. Odwie
dził on Kościół Ewangelicko-Augsburski w naszym kraju. W duchu ekumenicznego 
braterstwa spotkał się też z przedstawicielami naszego Kościoła. W podobnym duchu 
złożyła wizytę w Polsce delegacja Kościoła luterańskiego z Norwegii. Była to rewi
zyta za pobyt w Norwegii Księdza Prymasa Kardynała Józefa Glempa. Wspomniane 
wizyty były okazją do zbliżenia i pogłębienia braterstwa między nami. Niech Pan 
Kościoła pobłogosławi dalsze kroki na tej drodze.

Jubileusz Tysiąclecia Chrztu Rusi
Na progu roku 1988 stoimy przed innym ważnym z ekumenicznego punktu widze

nia wydarzeniem ekumenicznym. Jest nim jubileusz Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijow
skiej. W ramach obchodów tego doniosłego jubileuszu Episkopat Polski skieruje do 
wiernych specjalne Słowo pasterskie. Już dziś wszakże, stojąc na progu tego Roku 
Jubileuszowego, chcemy odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego wyrażone w en
cyklice Matka Odkupiciela i pragniemy „jednoczyć się w modlitwie ze wszystkimi, 
którzy obchodzą to Tysiąclecie Chrztu”. Naszą modlitwą pragniemy objąć wszystkich 
naszych wschodniosłowiańskich Pobratymców: Ukraińców, Rosjan i Białorusinów.

Chrystianizacja narodu wpisuje się głęboko w świadomość następujących po sobie 
pokoleń. Pamięć o chrzcie Rusi napełniała nowo ochrzczonych wdzięcznością wzglę
dem Boga. Jeden z najwybitniejszych pisarzy staroruskich, mnich i kapłan, a od 1051 
roku metropolita Kijowa -  Iłarion, pisał: „Dobry Bóg zmiłował się nad wszystkimi 
krajami i nas nie przeoczył [...] i gdy byliśmy ślepi nie znając prawdziwego światła, 
lecz błądząc w ułudzie bałwochwalstwa, do tego zaś i głusi na zbawczą naukę -  
zlitował się nad nami Bóg i oświecił światłem zrozumienia [...] Nie krzyżujemy Zba
wiciela, lecz wznosimy ku Niemu nasze ręce [...] Nie taimy zmartwychwstania, lecz 
we wszystkich naszych domach wołamy: «Chrystus powstał spośród umarłych». Nie 
jesteśmy niedowiarkami, lecz jak Piotr mówimy do Niego: «Ty jesteś Chrystus Syn 
Boga żywego» i z Tomaszem: «Ty jesteś naszym Panem i Bogiem»”. Słowa te po
wtórzyć może także dzisiaj każdy wierzący, z wdzięcznością za dar wiary, chrztu, 
Eucharystii i chrześcijańskiej nadziei paschalnej, której ośrodkiem jest zmartwych
wstanie Chrystusa.

Sławiąc Zmartwychwstanie, metropolita Iłarion, pierwszy Rusin na Stolicy kijow
skiej, potrafił łączyć teksty liturgii wschodniej ze słowami zachodniego hymnu litur
gicznego Christus vincit. Pisał on: „Jeden jest święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, ku 
chwale Boga Ojca. Chrystus zwyciężył, Chrystus zatriumfował, Chrystus stał się 
Królem, Chrystus okrył się chwałą”. Ta postawa otwartości i umiejętności łączenia 
tradycji wschodniej z zachodnią w nową syntezę myśli i pobożności jest również 
zachętą do szukania nowych dróg w dziele zbliżenia i pojednania Kościołów.
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Kościół katolicki w Polsce, odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, jednoczy 
się w serdecznej modlitwie ze wszystkimi, dla których jubileusz tysiąclecia chrztu 
Rusi Kijowskiej jest powodem do głębokiej zadumy i wdzięczności wobec Pana dzie
jów. Kościół katolicki w Polsce, odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, jedno
czy się w serdecznej modlitwie ze wszystkimi, dla których jubileusz tysiąclecia 
chrztu Rusi Kijowskiej jest powodem do głębokiej zadumy i wdzięczności wobec 
Pana dziejów. Do modlitwy dołącza szczere i gorące życzenia, aby uroczystości 
milenijne przyczyniły się do budowania pomostu między Kościołami, narodami i po
szczególnymi ludźmi oraz do tworzenia chrześcijańskiej kultury Europy i budowania 
cywilizacji miłości.

Z okazji milenium Chrztu Polski, przed ponad dwudziestu laty, zwracaliśmy się 
z wyrazami życzliwości i braterstwa do wielu narodów. W atmosferze kończącego 
się Soboru Watykańskiego II Prymas Tysiąclecia i pozostali biskupi polscy wyciąg
nęli ręce ku pojednaniu w stronę narodu niemieckiego. Wielki jubileusz chrztu Rusi 
również niesie ze sobą okazję do wzajemnego pojednania, zbliżenia i zrozumienia 
z Kościołami i narodami, które partycypują w duchowej spuściźnie Rusi Kijowskiej.

Milenium Chrztu Rusi przypada w ramach Roku Maryjnego -  Roku będącego 
swoistym adwentem, przez który winniśmy przygotować się na obchód drugiego ty
siąclecia Narodzin Chrystusa. Znana jest powszechnie głęboka cześć, jaką chrześcija
nie tradycji wschodniej darzą świętą Bożą Rodzicielkę. Modlitewnej Opiece i Wsta
wiennictwu Bogurodzicy -  Matki wszystkich ochrzczonych -  pragniemy przeto pole
cić obchody tysiąclecia chrztu Rusi, prosząc, by przyczyniły się one do pogłębienia 
ekumenicznej świadomości wśród chrześcijan i rozbudziły jeszcze silniejsze poczucie 
wzajemnej przynależności wszystkich, którzy wychowują się w szkole Ewangelii 
jednego Mistrza, Jezusa Chrystusa i przyzywają Jego świętego Imienia.

Drodzy w Panu! Do żarliwej modlitwy o „świętą sprawę Jedności” Kościołów 
i narodów, tak bliską sercu Ojca Świętego Jana Pawła II, zachęcamy was wszystkich
-  kapłanów, zakonników, siostry zakonne, wszelkie wspólnoty i grupy modlitewne, 
wszystkich katolików świeckich. Wierzymy, że w modlitwie tej zespolimy się z na
szymi Braćmi z innych Kościołów przed Bogiem, którego miłość przezwycięża lęk.

Wszystkich was, którzyście zawierzyli Panu, niech Bóg obdarzy swoim obfitym 
błogosławieństwem.

Opole, dnia 1 stycznia 1988 roku.
t  bp Alfons Nossol 

Przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu
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List Biskupów Polski z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi 
-  18 czerwca 1988 r.

Druk: PO 1988, nr 30, s. 1-3.

Umiłowani w Panu!
W roku obecnym Kościół powszechny czci tysiąclecie chrztu Rusi. Z tej okazji 

Ojciec Święty wydał list apostolski Euntes in mundum oraz posłanie do katolickiej 
wspólnoty ukraińskiej Magnum baptismi donum. Odbywają się też różnego rodzaju 
nabożeństwa kościelne, kongresy i sympozja, m.in. w Rzymie i w Moskwie. Kościół 
w Polsce dołącza się do tych obchodów. Ma bowiem ku temu szczególny tytuł. 
Łączą nas przecież z Rusinami więzy wiary, sąsiedztwa narodowego i kultury.

I. Więzy wiary
Gdy w 988 r. książę Włodzimierz wraz ze swoim dworem przyjął chrzest, przed 

ludami nad brzegami Dniepru „zajaśniał Pan i chwała Jego objawiła się nad nami" 
(Iz 60, 1 -2). Była to owa „pełnia czasu” (Ga 4, 4), w której urzeczywistnił się zbaw
czy plan Boga. Chrzest bowiem jest sakramentem odrodzenia „z wody i Ducha Świę
tego” (J 3, 5), przez który ludzie stają się dziećmi Bożymi.

Przyjmując chrzest, książę Włodzimierz nawiązał do dziedzictwa wiary księżnej 
Olgi, ubogaconego następnie przez braci sołuńskich Cyryla i Metodego. Było to 
dziedzictwo, którego centrum duchowe znajdowało się w Konstantynopolu. Jakkol
wiek wtedy były już wykształcone dwie wielkie formy chrześcijaństwa -  wschodnia 
i zachodnia -  to Kościół pozostawał jeden i niepodzielony. Owe tradycje do dzisiaj 
dopełniają się w Kościele i stanowią „jakby dwa płuca w jednym organizmie” 
(Euntes in mundum, 12).

Bolesny podział między Konstantynopolem a Rzymem nastąpił w 1054 r. Ruś 
Kijowska jednak długo jeszcze pozostawała w jedności ze Stolicą Piotrową, a i po
tem wiele razy szukała sposobu nawiązania tej jedności. Przykładem tego może być 
książę Daniel Romanowicz, który w 1247 r. zawarł unię ze Stolicą Apostolską, 
metropolita kijowski Izydor, który w 1439 r. brał udział w zawarciu unii florenckiej, 
i którego Kościół Rzymski podniósł do godności kardynalskiej.

Pragnienie pełnej jedności z Rzymem wyraziło się na terenach Rusi z całą mocą 
podczas unii brzeskiej, zawartej w latach 1595-1596. Dzieło to trwa już blisko 400 
lat i nie potrafiły go zniszczyć ani waśnie wyznaniowe, ani szykany polityczne. 
Wyznawcy unii przechodzili nieraz okrutne prześladowania, wielu z nich poniosło 
śmierć męczeńską, a blaskiem szczególnej chwały zajaśniał święty Jozafat Kunce
wicz. Żyją oni obecnie zarówno w Europie, jak i na kontynencie obu Ameryk.

Ruś prawosławna posiada z Kościołem katolickim też wiele wspólnych punktów 
w wierze. O wiele więcej jest prawd, które nas łączą ze sobą, niż tych, które dzielą.
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Wierzymy w tego samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w Jezusa Chrystusa, 
który jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem, Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, 
i w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Czcimy razem Maryję, Bogaro
dzicę Dziewicę. Posiadamy te same sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystię. Za
chowujemy ciągłość sukcesji apostolskiej.

2. Więzy narodowego sąsiedztwa
1346 Kiedy książę Włodzimierz przyjmował chrzest w Kijowie, świadomość narodowa

ludów Europy dopiero się tworzyła. Polska w tym czasie była już państwem chrześ
cijańskim. Stopniowo w jej granicach zaczęło się pojawiać coraz więcej Rusinów. 
Ich liczba znacznie wzrosła za czasów Kazimierza Wielkiego oraz po zawarciu unii 
polsko-litewskiej. Sam Kijów przez długi okres znajdował się w granicach wielonaro
dowościowej Rzeczypospolitej. Nie tylko przeto pozostawaliśmy związani z Rusinami 
wspólnym pniem słowiańskim, ale także wspólnym tworzeniem jednego organizmu 
państwowego.

Współżycie to na ogół układało się harmonijnie. Każdy miał prawo do swego 
wyznania i języka. Większe waśnie polityczne pojawiły się dopiero w XVII wieku 
za tzw. wojen kozackich. W tym czasie wzrastało szybko w siłę księstwo moskiew
skie i budziła się świadomość narodowa ludów ruskich, które ostatecznie ukształto
wały się jako: Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie.

Rosja carska czuła się zawsze obrońcą prawosławia i przeciwniczką unii z Rzy
mem. Dążyła też do osłabienia państwa polskiego. Odbijało się to ujemnie na współ
życiu sąsiednich ze sobą narodów. Głębokim cieniem na tym współżyciu położyły 
się zabory, kiedy to Polacy ze wschodnich terenów byli masowo wywożeni na Sybir, 
a na miejscu byli poddawani przymusowej rusyfikacji. Jako narzędzia używano do 
tego celu często prawosławia. Zadane wówczas rany długo się goiły, a ich pamięć 
jest jeszcze żywa u wielu Polaków. Po odzyskaniu niepodległości Polska starała się 
rewindykować straty poniesione podczas zaborów, co z kolei boleśnie odczuwała 
ludność prawosławna. Ostatnia wojna światowa dopełniła miary goryczy.

Sąsiedztwo nasze nie było łatwe. Jest ono jednak rzeczywiste i faktu tego nie 
mogą przesłonić żadne trudności. Może nie zawsze byliśmy dla siebie przyjaciółmi, 
ale zawsze pozostawaliśmy braćmi: jako słowianie i chrześcijanie. W tym sąsiedztwie 
kształtowały się: nasza świadomość narodowa i byt państwowy. Razem uczyliśmy 
się bronić tego, co własne, i szanować to, co cudze. Mamy wspólne doświadczenia, 
które składają się na drogie nam wszystkim dziedzictwo.

3* Więzy kultury
1347 Przyjęcie chrześcijaństwa przez Włodzimierza miało wpływ na myślenie, język,

sztukę i obyczaje poddanych mu ludów. Pod względem religijnym Włodzimierz 
związał Ruś z Bizancjum w jego szacie cyrylometodiańskiej. Bracia sołuńscy dostar
czyli ludom ruskim zapisu ich języka, na który przełożyli Pismo Święte i księgi 
liturgiczne. Tzw. język starocerkiewnosłowiański znalazł się zarówno w liturgii, jak 
też w urzędowaniu i w życiu towarzyskim warstw wykształconych. W ten sposób 
kształtował on późniejszy język literacki.
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Polska od początku znalazła się w kręgu kulturowym łacińskim. Dzięki temu 
nasza kultura jest zdecydowanie zachodnia. Była ona jednak zawsze na tyle pojemna, 
żeby pomieścić w sobie to, co dobre w kulturze wschodniej, i na tyle atrakcyjna, aby 
przyciągać ku sobie sąsiednie narody. Elementy wschodnie w naszej kulturze można 
odnaleźć w ikonografii religijnej i w pieśniach ludowych, śpiewanych także podczas 
nabożeństw, w obrzędach religijnych i zwyczajach. Szczególnym i wciąż żywym 
znakiem kultury wschodniej w Polsce jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Przenikanie się obu kultur było obustronne. W okresie, gdy Rusini mieszkali 
w granicach Rzeczypospolitej, owa symbioza była zjawiskiem codziennym. Natomiast 
potem, gdy zaczęły wzrastać antagonizmy narodowe, wielokrotnie usiłowano stawiać 
tamę przenikaniu kultury polskiej na Wschód. Ona jednak zwykle była silniejsza niż 
kordony policyjne. W 2 połowie XVII wieku Cerkiew prawosławna na Rusi przyjęła 
wiele zwyczajów z Kościoła katolickiego, a na dworze monarszym w Moskwie 
szczycono się znajomością języka polskiego. Polacy uczyli często Rusinów zamiło
wania do wolności i poszanowania godności ludzkiej, pobudzali ich wiarę, kształto
wali ich język. Założona przez Stefana Batorego Akademia Wileńska jest najstarszą 
uczelnią w obecnych granicach Radzieckiego Państwa. Pejzaż Polski znaczą kopuły 
cerkiewne, w pejzaż zaś Rusi wpisane są wieże kościołów katolickich. Prawdziwa 
kultura jest zawsze sprzymierzeńcem człowieka. Nie należy jej przeto niszczyć, 
niezależnie od tego, z jakich korzeni wyrasta. Przeciwnie, kultura może się stać 
pomostem pojednania między narodami.

Umiłowani w Panu!
Dziękujemy Bogu za owo wielkie zbawcze wydarzenie znad Dniepru i za jego 

tysiącletnie dzieje. „Naszym Braciom i Siostrom w wierze -  wraz z Ojcem Świętym
-  życzymy, ażeby milenijne dziedzictwo Ewangelii, Krzyża, Zmartwychwstania 
i Pięćdziesiątnicy nie przestało być drogą, prawdą i życiem (J 14, 6) dla przyszłych 
pokoleń.

Białystok, 18 czerwca 1988 roku.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy 
obecni na 288 Konferencji Plenarnej Episkopatu

Zarządzenie: List należy odczytać we wszystkich świątyniach 4 września 1988 r.
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List pasterski Episkopatu Polski 
na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 

od 18 do 25 stycznia 1989 r. 
-  16 grudnia 1988 r.

Druk: PO 1988, nr 2, s. 1-3.

Umiłowani Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie Panu naszym!
1348 w  dniach od 18 do 25 stycznia chrześcijanie na całym świecie wspólnie obchodzą

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność. Ta piękna praktyka zrodziła się pół wieku 
temu i co roku na nowo jednoczy w modlitwie rozdzielone jeszcze Kościoły. Rów
nież u nas w Polsce gromadzi braci i siostry z różnych Kościołów we wspólnotach 
modlitwy, byśmy byli jedno. Pierwsze takie nabożeństwo odbyło się w Warszawie 
w 1971 r. i od tego czasu stolica daje przykład wspólnego obchodzenia tego Tygod
nia. Do naszych świątyń przychodzą wierni z innych Kościołów, często ze swymi 
najwyższymi zwierzchnikami. Również nasi księża biskupi niejednokrotnie modlą się
i głoszą Słowo Boże podczas nabożeństw ekumenicznych urządzanych przez inne 
Kościoły.

20 lat temu w kościołach i kaplicach całego kraju czytano pierwszy w historii 
List Episkopatu Polski pt. O dążeniu do jedności chrześcijan. Księża biskupi przy
pomnieli w nim m.in. istniejące u nas zróżnicowanie wyznaniowe. Napisali: „Ból 
podziału chrześcijan w zasięgu ogólnoświatowym nie może nam przesłonić faktu, 
że to rozdarcie dotyka i chrześcijan w naszej Ojczyźnie. Nawet w obecnych grani
cach Polski, zdawałoby się obejmujących ludność narodowo i wyznaniowo jednolitą, 
żyjemy wspólnie z dość pokaźną liczbą prawosławnych, | | | |  z ewangelikami oraz 
innymi wspólnotami chrześcijańskimi”. Zwrócili też nasi poprzednicy uwagę, by 
rzeczywiście zdecydowanej liczbowej przewagi konfliktów w porównaniu z liczbą 
chrześcijan innych Kościołów nie rozumieć jako faktu, który zwalnia z głębokiego 
zaangażowania się w świętą sprawę przywracania jedności. „Wprawdzie w porówna
niu z katolikami -  czytamy we wspomnianym Liście -  liczba chrześcijan prawo
sławnych, ewangelików i innych wspólnot chrześcijańskich jest w naszej Ojczyźnie 
procentowo niewielka, ale Bóg nie mierzy serc ludzkich liczbami, lecz miarą wiary, 
nadziei i miłości”.

jj „Budować wspólnotę, jedno Ciało w Chrystusie”
1349 Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność brzmi: „Budować wspólnotę,

jedno Ciało w Chrystusie”. Są to słowa wyrażające myśl św. Pawła Apostoła z Listu 
do Rzymian (12, 4-6a). Św. Paweł pisze: „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele 
członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy 
razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla
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siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary”. Kościół -  
jak uczy św. Paweł -  jest żywym organizmem, w którym Chrystus jest Głową, 
a wierzący w Niego członkami tego ciała. W tym Kościele -  organizmie jest miej
sce na wielką różnorodność. Ludzie różnej płci, wieku, wykształcenia, różnych 
zawodów i powołań, różnej przynależności wyznaniowej, tradycji katolickiej, pra
wosławnej i protestanckiej, wszyscy -  choć w różnym stopniu -  tworzą jeden orga
nizm Kościoła Chrystusowego. Tym, co nas łączy, jest przede wszystkim wiara 
w Trójcę Przenajświętszą, w Jezusa Chrystusa, Słowo, które stało się Ciałem dla na
szego zbawienia. Łączy nas święty sakrament chrztu zanurzający w zbawczą śmierć
i zmartwychwstanie Pana i Zbawiciela. Łączy nas w jednym Ciele Chrystusa rów
nież Duch Święty ze swoimi darami, który budzi w naszych sercach tęsknotę za 
głębszą jednością. Jednoczy nas też Ewangelia, nasza wspólna Dobra i Radosna No
wina. Łączy nas ta sama nadzieja przebywania na wieki w pełni jedności z Panem.

Dziękujemy Bogu za tę błogosławioną wspólnotę, której -  jako chrześcijanie -  
doświadczamy w Chrystusie. Świadomi jednak jesteśmy również istniejących podzia
łów. Po ludzku sądząc, nie widać bliskiego ich przezwyciężenia i zakończenia. 
Wciąż pojawiają się fakty i sytuacje, które utrudniają wzajemny dialog, a nawet 
zniechęcają do ekumenicznej działalności, np. manipulowanie ekumenizmem przez 
czynniki obce Ewangelii, niektóre przejawy kościelnego triumfalizmu, różne kom
pleksy, teologiczny konserwatyzm i fałszywy irenizm, brak teologicznej kultury
i międzykościelnego otwarcia, niewłaściwe łączenie przynależności kościelnej 
z przynależnością narodową, czy nieewangeliczne sposoby pozyskiwania nowych 
wyznawców z innych wspólnot kościelnych. Szczególnymi źródłami trudności bywa
ją  małżeństwa o różnej przynależności kościelnej oraz niezwykle kontrowersyjne 
sprawy nielegalnego przyjmowania opuszczonych świątyń. Świadomość tego, co nas 
zawsze łączyło, co nas już dziś łączy, niech nas zachęca do cierpliwego i wytrwałe
go pokonywania tego, co jeszcze nie przestaje nas wzajemnie dzielić.

2. Ekumeniczne pokłosie obchodów chrztu Rusi
W modlitwie i refleksji tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

nadal pamiętać będziemy o Tysiącleciu Chrztu Rusi Kijowskiej. Wraz z Janem Paw
łem II będziemy dziękować Trójcy Przenajświętszej, Ojcu, Synowi i Duchowi, za 
wezwanie do wiary Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, którzy przez chrzest św. 
Włodzimierza w Kijowie weszli do wielkiej rodziny uczniów Chrystusa, stali się 
członkami jednego Ciała w Chrystusie i ponieśli orędzie Ewangelii „poza Ural, do 
wielu ludów północnej Azji, aż do wybrzeża Pacyfiku i dalej” (List Apostolski Jana 
Pawła II z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej Euntes in mundum).

Kościół rzymskokatolicki w Polsce w różnej formie włączał się w nurt obchodów 
milenijnych, zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i lokalnej, w naszej Ojczyźnie. 
Wystarczy przypomnieć najważniejsze wydarzenia: uczestnictwo oficjalnej delegacji 
watykańskiej oraz Księdza Prymasa -  Józefa Kardynała Glempa -  w centralnych 
obchodach Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego i międzynarodowe semina
rium naukowe „Teologia i kultura chrześcijańska dawnej Rusi” zorganizowane 
w marcu 1988 r. przez Instytut Ekumeniczny KUL-u pod patronatem Komisji Epis-

1350
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kopatu do Spraw Ekumenizmu. Oprócz tego miały swoje miejsce w wielu ośrodkach 
kraju różnorodne sympozja, seminaria, wykłady okolicznościowe i specjalne nabo
żeństwa liturgiczne związane z obchodami tegoż Jubileuszu.

Obchody Jubileuszu niech przedłużą się w różnych formach, świadcząc o naszym 
chrześcijańskim i słowiańskim braterstwie. Niech przez nasze wzmożone kontakty 
lepiej poznają się bracia, niech ubogaca ich wiara, niech krzepi nadzieja, która 
nigdy nie zawodzi.

3. Z myślą o przyszłości Europy
1351 Tegoroczne hasło „Budować wspólnotę, jedno Ciało w Chrystusie” rozważmy

w perspektywie doniosłych przemian dokonujących się w Europie. Jan Paweł II 
wielokrotnie, a zwłaszcza podczas swego przemówienia w Parlamencie Europejskim 
w Strasburgu podkreślił, że Europa rozpoczyna dzisiaj budowanie nowej drogi ku 
przyszłości. Nie wystarczy przy tym tworzenie wspólnoty tylko gospodarczej, mili
tarnych systemów bezpieczeństwa czy jedności politycznej. Europa musi bowiem 
być świadoma swej tożsamości opartej na dziedzictwie cywilizacji chrześcijańskiej. 
Nasze ideały, nie tylko w sferze życia prywatnego, mają swe korzenie w wierze. 
Ojciec Święty powiedział: „Tajemnicą siły Europy jest Chrystus [...]. Gdyby religij
ne i chrześcijańskie podłoże tego kontynentu zostało zepchnięte na margines w swo
jej roli źródła inspiracji etycznej i w swoim wpływie na kształt życia społecznego, 
wtedy zostałoby zanegowane całe dziedzictwo europejskiej przeszłości, ale także 
zagrożona zostałaby przyszłość godna Europejczyka”. Słowa te odnosi Papież za
równo do wierzących, jak i niewierzących.

Polsce, która w historii, dzięki swemu położeniu, była i pozostanie miejscem 
spotkania kultury wschodniej i zachodniej, przypada także szczególna rola w budo
waniu duchowej jedności chrześcijańskiej Europy. Jak żaden inny kraj europejski, 
stwarza ona możliwości „oddychania dwoma płucami”: kulturą Wschodu i Zachodu. 
By jednak nasza Ojczyzna mogła skutecznie pełnić swoją historyczną rolę spotkania
i pojednania kultur, sama potrzebuje ciągłego pogłębiania własnej chrześcijańskiej 
kultury, poszanowania mniejszościowych wspólnot kościelnych i narodowych,
i w ogóle skuteczniejszego „odbudowania przyjaźni Kościołów Bożych” (św. Bazyli, 
Epistula 70).

Tej odbudowie służyło zapewne spotkanie Międzynarodowej Komisji do spraw 
dialogu katolicko-prawosławnego, które miało miejsce w Opolu w 1985 r. Również 
w tym roku spotkają się w Opolu w dniach od 27 lutego do 27 marca przedstawi
ciele reprezentujący Kościół rzymskokatolicki i Światową Federację Luterańską. 
W tym trzecim już spotkaniu obecnej fazy rozmów, a pierwszym w Polsce, uczest
nicy dialogu pragną skupić się na zagadnieniu nauki o Kościele i jego „sakramental- 
ności”.

Z tych wielu racji Biskupi Polscy zachęcają Was, Bracia i Siostry w Chrystusie, 
do chętnego i gorliwego włączenia się w tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, błogosławiąc z całego serca zbożnemu dziełu -  świętej sprawie jedno
ści. Równocześnie włączają się w modlitwę Ojca Świętego: „O Matko Jedności 
Chrześcijan, ukaż nam niezawodne drogi, które do tego celu prowadzą. Spraw,
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abyśmy na drodze tego wielkiego dzieła coraz częściej spotykali się z naszymi 
Braćmi w wierze i wspólnie odnajdywali Boskie znaki jedności, o którą sam Chrys
tus się modlił...” Amen.

Zakopane, 16 grudnia 1988 roku.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
zebrani na 231 Konferencji Episkopatu Polski.

Zarządzenie: List należy odczytać we wszystkich świątyniach dnia 15 stycznia 1989 r.
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IV SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1982-1986 R.

Druk: IV Synod Diecezji Tarnowskiej 1982-1986, Tarnów 1990, s. 88-90.

Rozdział VI

EKUMENIZM W ŻYCIU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Stat. 100. Duch Święty we wszystkich uczniach Chrystusowych wzbudza tęsknotę
i działanie, aby jednoczyli się w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim 
Kościele. Dlatego Kościół tarnowski, odczytując wraz z całym Kościołem znaki 
czasu i tchnienie łaski Ducha Świętego, pragnie coraz pilniej uczestniczyć w ruchu 
ekumenicznym.

Zasady ekumenizmu
Stat. 101. § 1. W ruchu ekumenicznym mogą uczestniczyć tak jednostki, jak

i całe wspólnoty kościelne, które:
1. wzywają Boga w Trójcy Jedynego;
2. wyznają Jezusa Chrystusa Panem i Zbawcą;
3. jako ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan.

§ 2. Normy ekumeniczne nie odnoszą się do wyznawców religii niechrześcijań-
z

skich ani członków sekt chiliastyczno-judaistycznych jak Świadkowie Jehowy, Ad
wentyści. Dialog z tymi ludźmi powinien zmierzać przede wszystkim do głoszenia 
im zbawienia w Chrystusie przez wiarę i chrzest.

Stat. 102. Ekumenizm w życiu Kościoła powinien opierać się zawsze na miłości
i prawdzie, której źródłem jest jeden i ten sam Duch Święty. Jakakolwiek rezygnacja 
z prawdy, choćby tylko przez zamilczanie, nie prowadzi do prawdziwego zjednoczenia, 
lecz staje się nowym naruszeniem jedności w wierze, w której trwa Kościół dzięki 
Duchowi Świętemu, pod przewodnictwem biskupów z następcą św. Piotra na czele.

Ekumenizm w duszpasterstwie diecezjalnym
Stat. 103. §1. W celu podejmowania konkretnych działań ekumenicznych w Die

cezji Biskup mianuje referenta do spraw ekumenizmu, który z urzędu należy do Rady 
Duszpasterskiej.

§ 2. Proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się wspólnoty innych 
wyznań chrześcijańskich, powinni informować Biskupa o sytuacji ekumenicznej 
w parafii oraz szukać właściwych sposobów wprowadzania ekumenizmu w życie.
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Służyć temu będą okresowe spotkania organizowane przez diecezjalnego referenta 
do spraw ekumenizmu.

Stat. 104. § j j  Niech duszpasterze uświadamiają wiernym teologiczne więzy 
jedności między różnymi wspólnotami chrześcijańskimi, bez sztucznego wszakże 
zamilczania różnic, które prowadziłoby do relatywizmu i indyferentyzmu religijnego.

§ 2. Zjednoczenie chrześcijan powinno być przedmiotem nieustannej modlitwy:
1. W obchód najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich -  Objawienia 

Pańskiego, Triduum Paschalnego, Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego -  należy 
włączyć modlitwę o jedność chrześcijan.

2. W każdej parafii od 18 do 25 stycznia należy, stosownie do warunków miej
scowych, urządzić Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan.

3. Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan lub -  jeśli wymagają tego 
okoliczności -  nawet i częściej, wygłosić kazanie i przeprowadzić katechezy poświę
cone sprawie ekumenizmu.

Stat. 105. W parafiach, na terenie których istnieją wspólnoty innych wyznań 
chrześcijańskich, niech katolicy rozsądnie i wytrwale pod kierunkiem swych duszpa
sterzy przyczyniają się do zgodnej współpracy, duchowego braterstwa i jedności 
chrześcijańskiej.

Wspólnota modlitwy i sakramentów
Stat. 106. Do istoty ruchu ekumenicznego należy nawrócenie serca i świętość 

życia, z których powinna wyrastać modlitwa o jedność. Niech zatem ewangeliczna 
przemiana i modlitwa wszystkich chrześcijan przyczynia się do pogłębienia więzów 
chrześcijańskiej wspólnoty i uproszenia łaski jedności.

Stat. 107. § 1. Na urządzanie nabożeństw słowa Bożego z czynnym udziałem 
przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich, a także na czynny udział katoli
ków w podobnych nabożeństwach odprawianych przez chrześcijan niekatolików, daje 
zezwolenie Ordynariusz miejsca.

§ 2. Nabożeństwa ekumeniczne mogą się odbywać, zwłaszcza w Tygodniu Mo
dlitw o Jedność Chrześcijan, w ośrodkach o większym skupieniu chrześcijan niekato
lików, o ile istnieje właściwy klimat ekumenicznej wzajemności.

Stat. 108. § 1. Zasady współuczestnictwa w sakramentach św. pokuty, Eucharystii
i namaszczenia chorych określają przepisy prawne zawarte w kanonie 844.

§ 2. Niech duszpasterze zatroszczą się o właściwe wyjaśnienie wspomnianych 
przepisów szczególnie tym wiernym, którzy udają się na tereny, gdzie brak jest 
duszpasterzy katolickich.

1354



722 III Synod Diecezji Kieleckiej

III SYNOD DIECEZJI KIELECKIEJ 1984-1991 R.

Druk: III Synod Diecezji Kieleckiej 1984-1991, Kielce 1992, s. 154-159.

X. KOŚCIÓŁ W DIALOGU EKUMENICZNYM I Z NIEWIERZĄCYMI

1355 Sobór Watykański II podjął wysiłki na rzecz jedności wszystkich wierzących
w Chrystusa (DE). Synod Diecezjalny, powołany do realizacji postanowień Vatica- 
num II, poszukuje drogi, którą winien kroczyć Kościół Kielecki, aby -  kierowany 
światłem Ducha Świętego -  mógł spełnić wolę Bożą w dziedzinie ekumenicznej.

Obok podziału wśród wierzących w Chrystusa bolesnym problemem naszych 
czasów jest podział na wierzących i niewierzących. Niewiara stała się zjawiskiem 
masowym. Synod pragnie ukazać wierzącym, jaką postawę należy przyjmować wobec 
niewiary i wobec niewierzących.

Działalność ekumeniczną i duszpasterstwo w stosunku do niewierzących łączy 
idea dialogu. Dialog duszpasterski, zalecany przez ostatni Sobór i przez papieży, 
stanowi sposób zwiastowania Dobrej Nowiny we współczesnym świecie1.

I  DIALOG W SŁUŻBIE BUDOWANIA JEDNOŚCI

1356 Centralną i podstawową ideą, obecną w wypowiedziach Soboru Watykańskiego II,
jest eklezjologia komunii2. Wyrażenie „komunia” oznacza zjednoczenie człowieka 
z Bogiem i braćmi, jakie urzeczywistnia się przez Chrystusa w Duchu Świętym3.

Komunię Kościoła trzeba budować nieustannie. Szczególnego znaczenia 
w tworzeniu tej komunii nabierają: wiara ożywiona Słowem Bożym, sakramenty 
święte oraz hierarchia, „szczególnie z centrum jedności danym przez Chrystusa 
w urzędzie Piotrowym”4.

Do Kościoła powołani są wszyscy ludzie. Wyznawcy Chrystusa tworzą komunię 
Kościoła w różnym stopniu. Także niewierzący jako przyporządkowani do „katolic
kiej jedności Ludu Bożego” są „z łaski Bożej powołani do zbawienia” (KK 13).

Komunia zakłada uprawnioną różnorodność. „Będąc prawdziwym bogactwem
i niosąc z sobą pełnię, różnorodność jest prawdziwą katolickością”5. Od pluralizmu, 
służącego tworzeniu jedności Kościoła, należy odróżnić sztuczne łączenie stanowisk, 
często całkowicie sobie przeciwstawnych.

' P a w e ł  VI: Encyklika Ecclesiam suam, nr 80.
2 Relacja końcowa Nadzwyczajnego Synodu Biskupów (1985 r.), II, C, 1.
3 Tamże.
4 Relacja końcowa Nadzwyczajnego Synodu Biskupów (1985 r.), II, C, 2.
5 Tamże.



Kościół w dialogu ekumenicznym z niewierzącymi 723

Narasta w świecie świadomość, że cała ludzkość stanowi jedną rodzinę. Wierzący 
w Chrystusa mogą poprzez wysiłki na rzecz jedności Kościoła przyczynić się do 
ukazania ludzkości dróg ku prawdziwej jedności świata, za którą tęskni serce czło
wieka. W dziele budowania jedności rodziny ludzkiej uczestniczą wszyscy ludzie 
dobrej woli, zarówno wierzący jak i niewierzący. Budowanie jedności rodziny ludz
kiej sprowadza się do wspólnej, prawdziwej, podejmowanej w duchu wzajemnej 
odpowiedzialności odnowy możliwie wszystkich dziedzin życia. Dzieło odnowy 
oblicza świata zakłada wzajemny szacunek, jakim ludzie winni się darzyć. Szacunek 
ów wyraża się w uznaniu godności każdego człowieka oraz w respektowaniu praw 
osoby ludzkiej.

Tworzeniu autentycznej komunii osób służy dialog. Dlatego Kościół nawiązuje 
dialog ze społeczeństwem, w którym żyje6.

„Pod nazwą dialogu powinniśmy mieć przed oczyma ów prawdziwy i niewymow
ny rodzaj rozmowy, którą z nami zapoczątkował i nawiązał Bóg Ojciec przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym, jeśli my, to jest Kościół, chcemy zrozumieć, jakie 
stosunki mamy z ludźmi nawiązać i do nich dążyć”7. Dialog nadaje relacjom mię
dzyludzkim charakter wzajemności; każdy z rozmówców daje oraz otrzymuje. Z natu
ry winien on zbliżać ludzi do siebie i prowadzić do pogłębienia wzajemnego zrozu
mienia8. Wyróżnia się trzy rodzaje dialogu: jgf dialog na płaszczyźnie zwykłych 
kontaktów międzyludzkich; 2. dialog doktrynalny i 3. dialog na płaszczyźnie wspól
nie podejmowanych działań. Celem pierwszego rodzaju dialogu jest „ułatwienie 
rozmówcom wyjścia z izolacji, z wzajemnej nieufności i wytworzenia atmosfery 
większej sympatii, wzajemnego poszanowania”9. W dialogu doktrynalnym chodzi
o wspólne poszukiwanie prawdy10. Niejednokrotnie dialog doktrynalny okazuje się 
na obecnym etapie poszukiwania prawdy niemożliwy do zrealizowania. Nawet wtedy 
dialog nie traci swojego znaczenia i może urzeczywistnić się na płaszczyźnie działa
nia. Celem takiego dialogu jest współpraca pomiędzy osobami, grupami czy wspólno
tami11. Dialog na płaszczyźnie zwykłych kontaktów międzyludzkich jest niejako 
wstępem do nawiązania stosunków z innymi ludźmi -  dialog doktrynalny stanowi 
wielkie pragnienie Kościoła, w przypadku niemożliwości przeprowadzenia go pozo
staje dialog na płaszczyźnie działania praktycznego. Jeśli za dialog uznać wszelką 
formę spotkania i porozumienia się osób, to spotkanie można uznać za etap wstępny, 
a porozumienie za punkt docelowy dialogu.

Dialog może być prowadzony, o ile zaistnieją ku temu sprzyjające warunki. Jeśli 
dialog ma spełnić swoje zadanie, muszą być bezwzględnie respektowane wymogi 
prawdy i wolności. Z tymi warunkami łączą się następujące: jasność w prezentowa-

6 P a w c ł VI: Encyklika Ecclesiam suam, nr 65.
7 Tamże, nr 71.
8 Sekretariat dla Niewierzących: Dialog z niewierzącymi, [w:] Posoborowe prawodawstwo kościelne, 

t. II, z. 2, Warszawa 1970, nr 3224.
9 Tamże, nr 3240.
10 Tamże, nr 3241.
11 Tamże, nr 3242.
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niu poglądów, odwaga w ujmowaniu problemów będących w polu zainteresowania 
stron, kompetencje partnerów dialogu oraz założenie, że celem dialogu może być 
tylko dobro.

Dialog nie tylko dopuszcza, ale wręcz zakłada możliwość stosowania krytyki, 
czyli ukazywania blasków i cieni omawianych spraw. Wykluczanie krytyki, autokra- 
tyzm, unikanie problemów niewygodnych, a tym bardziej nieszczerość czy ogranicza
nie wolności wypowiedzi, przekreślają możliwość dialogu.

Zanim podejmie się dialog ekumeniczny czy dialog z niewierzącymi, chrześcijanin 
winien mieć możliwość nauczenia się postawy dialogu wewnątrz swojego Kościoła.

2. DIALOG EKUMENICZNY I DIALOG Z NIEWIERZĄCYMI
W DIECEZJI KIELECKIEJ

1357 Stopień zaangażowania w dialogu ekumenicznym i w dialogu z niewierzącymi
zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się Kościół lokalny.

Na terenie Diecezji Kieleckiej prowadzi swoją działalność duszpasterską siostrza
ny Kościół Prawosławny. Działają również wspólnoty protestanckie. Brak w Diecezji 
badań socjologicznych, które pozwoliłyby jasno określić ilość wiernych prawosław
nych i protestantów. Referat ds. Jedności Chrześcijan działający przy Kurii Diecezjal
nej nie prowadzi żadnych statystyk, co utrudnia pełniejsze rozeznanie się w sytuacji. 
Ani prawosławni, ani protestanci nie stanowią licznej grupy, są to wspólnoty -  w po
równaniu z Kościołem rzymskokatolickim -  bardzo małe.

Najliczniejszą wspólnotę oddzieloną od Kościoła rzymskokatolickiego stanowią 
na terenie Diecezji Kieleckiej wyznawcy Kościoła polskokatolickiego. Dialog z tym 
Kościołem -  niestety -  jest bardzo trudny, jeśli wręcz nie niemożliwy.

Coraz wyraźniej Kościół Kielecki uświadamia sobie potrzebę uczestnictwa w ru
chu ekumenicznym. Od lat wychowuje się duchownych i świeckich do odpowiedzial
ności za dzieło jedności Kościoła. Służą temu studia teologiczne (seminaryjne, kate
chetyczne i dla świeckich) oraz duszpasterstwo ekumeniczne, prowadzone przez 
diecezjalnego referenta ds. ekumenicznych.

W działalności ekumenicznej poczesne miejsce zajmuje Tydzień Modlitw o Jed
ność Chrześcijan, organizowany corocznie w dniach: od 18 do 25 stycznia. Jest on 
ważnym wydarzeniem kościelnym, zwłaszcza w mieście biskupim. Nabożeństwom 
przewodniczy biskup, uczestniczą w nim duchowni i świeccy różnych Kościołów oraz 
wspólnot chrześcijańskich. Duży udział w organizowaniu i przeprowadzeniu nabo
żeństw ekumenicznych ma Wyższe Seminarium Duchowne. W niewielkim stopniu 
angażują się w Tydzień Ekumeniczny duszpasterze, tłumacząc się koniecznością 
nawiedzania w tym czasie rodzin w ramach kolędy.

Inaczej wygląda sprawa dialogu z niewierzącymi w Diecezji Kieleckiej. Aczkol
wiek ze zjawiskiem niewiary spotykamy się coraz częściej, to jednak w świadomości 
wiernych zarówno duchownych, jak i świeckich, istnieje niewielkie zrozumienie dla 
spraw tego dialogu.

Trudno określić ilość niewierzących w naszej Diecezji. Przeprowadzone badania 
socjologiczne w jednym z dużych miast Polski wykazują, że liczba niewierzących
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sięga osiemnastu procent12. Na terenach wiejskich proporcje są -  tak przynajmniej 
wydaje się -  korzystniejsze dla wierzących. Można chyba przyjąć, że teren Diecezji 
Kieleckiej zamieszkuje od kilku do kilkunastu procent niewierzących. Duszpasterstwo 
w stosunku do niewierzących prowadzi się dotąd w zasadzie tylko w ramach dusz
pasterstwa parafialnego. Doświadczenia duszpasterskie z niewierzącymi są raczej 
ubogie. Nierzadko niewierzących traktuje się jako wrogów Kościoła. Trudno mówić
o dialogu duszpasterskim z niewierzącymi w Diecezji Kieleckiej.

3. ZARZĄDZENIA I ZALECENIA

Synod Diecezjalny wzywa wiernych, duchownych i świeckich, do otwarcia się na 
dialog ekumeniczny oraz na dialog z niewierzącymi.

a) W sprawie dialogu ekumenicznego
j§ Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan należy organizować w każdej parafii 

w dniach: od 18 do 25 stycznia.
2. Tam, gdzie uzasadniają to racje duszpasterskie, zaleca się, aby w tygodniu 

ekumenicznym uczestniczyli świeccy i duchowni wierni, należący do różnych Kościo
łów i wspólnot chrześcijańskich.

3. Należy pouczać wiernych, że autentyczne zaangażowanie w ruchu ekumenicz
nym zakłada potrzebę żywego uczestnictwa w życiu własnego Kościoła, świętości 
osobistej oraz wierności nauce Apostołów.

4. Zaleca się, aby współpracownikami diecezjalnego Referenta ds. Jedności Chrze
ścijan stali się przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich działających 
na terenie Kielc.

5. Dzieło katechizacji należy prowadzić w duchu ekumenicznym unikając polemi
ki oraz ukazując prawdziwy wysiłek chrześcijan różnych Kościołów i wspólnot, 
zmierzający do bardziej ewangelicznego sposobu życia.

6. W duchu ekumenicznym należy prowadzić w Diecezji akcję charytatywną, 
zapraszając do niej przedstawicieli innych wyznań.

7. Szczególną życzliwość winni okazywać duszpasterze małżeństwom mieszanym. 
Należy stosować się do poleceń władzy kościelnej w tym względzie.

8. Synod pragnie zwrócić uwagę duszpasterzy na ożywioną ostatnio na terenie 
naszej diecezji działalność Świadków Jehowy. Tam, gdzie to jest szczególnie aktual
ne, należy podjąć odpowiednie działania duszpasterskie.

b) W sprawie dialogu z niewierzącymi
1. Istnieje pilna potrzeba powołania w Diecezji Referatu ds. Niewierzących.
2. Należy przypominać wiernym, że -  aczkolwiek niewiara jest grzechem, i jako 

taka zasługuje na potępienie -  to niewierzący jest naszym bratem i ma prawo do 
szacunku.

12 Niewierzący w parafii -  wstępne wytyczne duszpasterskie Episkopatu Polski, „Więź” 32(1989), 
s. 20.
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3. Szczególną troskliwość należy okazywać dzieciom rodziców niewierzących lub 
obojętnych religijnie. Nierzadko dzieci z takich rodzin uczestniczą w katechizacji. 
Duszpasterze osobiście lub przez katechetów pokierują wychowaniem religijnym 
takich dzieci, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne.

4. Należy wykazywać się dużą delikatnością duszpasterską w sytuacjach, gdy 
osoby o niskim stopniu zaangażowania religijnego proszą o jakąś posługę religijną. 
Postawą życzliwości należy przyciągnąć takie osoby do Kościoła, a nie odpychać od 
niego, stawiając nie zawsze konieczne, surowe wymagania.

5. W czasie wizyty duszpasterskiej należy odwiedzać także rodziny, o których 
sądzi się, że są niewierzące, o ile o to proszą.

6. Okazją do urzeczywistnienia dialogu z niewierzącymi mogą stać się duszpaster
skie spotkania, organizowane przez parafie, na które będzie się zapraszać niewierzą
cych oraz osoby obojętne religijnie. Celem takich spotkań będzie bliższe wzajemne 
poznanie się, eliminowanie uprzedzeń, uczenie się pełniejszej tolerancji oraz pomoc 
ludziom poszukującym drogi do Prawdy. Spotkania, o których mowa, będą częścią 
katechizacji dorosłych.

*

1360 Ważnym sposobem duszpasterzowania we współczesnym świecie jest dialog.
Sprawia on, że anonimowe relacje, charakterystyczne dla ludzi naszych czasów, 
przekształcają się w autentyczne więzy osobowe.

Zarówno ruch ekumeniczny, jak i dialog z niewierzącymi służą ukazywaniu chrze
ścijaństwa jako religii, w której u podstaw wszelkich stosunków międzyludzkich leży 
osobowe spotkanie Boga z człowiekiem. Komunia człowieka z Bogiem staje się 
wezwaniem do budowania komunii z wszystkimi ludźmi dobrej woli.
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SYNOD ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ 1985-1991 R.

Druk: Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995, s. 417-421.

VII. EKUMENIZM I MNIEJSZOSCI WYZNANIOWE

A. TŁO, KONIECZNOŚĆ I TEOLOGICZNE ZASADY
KATOLICKIEGO EKUMENIZMU

1. W świecie współczesnym wzrasta nieustannie świadomość o nie dającej się 
zaprzeczyć jedności całego rodzaju ludzkiego, wszystkich narodów i osób, bez wzglę
du na to, w jakim zakątku ziemi się one znajdują. Globalna wizja świata, jaką 
stwarzają środki masowego przekazu w umysłach ludzi, a także powszechne odczu
wanie braterstwa, wspólnej odpowiedzialności i wartości świata, powodują różnorakie 
dążenia na płaszczyznach: społecznej, gospodarczej i politycznej do przechodzenia 
nad istniejącymi podziałami. Owo poszukiwanie jedności nie omija także różnych 
wspólnot religijnych i wyznaniowych, które opierają swoje światopoglądy na idei 
Boga Stwórcy i Odkupiciela.

2. Szczególne miejsce w tym dążeniu zajmuje całe chrześcijaństwo, które niejako 
w swojej immanentnej treści zawiera istniejące od początku wezwanie Chrystusa do 
jedności. W tym kontekście nie bez racji wydaje się myśl, że właściwie ono stało 
się źródłem idei jedności najpierw religijnej; a także z czasem jedności wszystkich, 
ponad różnego rodzaju granicami istniejącymi w świecie współczesnym.

Kościół katolicki w swojej działalności w świecie nieustannie wzmaga więc wysił
ki dla przywrócenia jedności pośród wszystkich chrześcijan, szczególnie zaś gorliwie 
po Soborze Watykańskim II. Uznał on bowiem tę działalność za wyraźny znak czasu 
(DE 4) i owoc działania Ducha Świętego (DE 1). Jednocześnie Sobór poucza, że 
w wysiłku tym trwa cały Kościół, to znaczy jego pasterze oraz wierni, każdy wedle 
własnych sił (DE 5). Podstawą tego ma być wewnętrzna przemiana i dążenie do 
reformy.

3. W tym ruchu ku jedności, który przyjęło się nazywać ruchem ekumenicznym, 
uczestniczy również Kościół wrocławski, pod przewodnictwem swojego Arcypasterza, 
jako że jest on cząstką całego Kościoła powszechnego i całego chrześcijaństwa. To 
dążenie gromadzi wszystkich tych, którzy wzywają Boga w Trójcy Jedynego, a Jezu
sa wyznają Panem i Zbawcą i to nie tylko indywidualnie, ale także w swoich spo
łecznościach wyznaniowych.

Tak więc można powiedzieć, że ów ogólny ruch ku jedności w skali powszechnej 
dokonuje się i realizuje faktycznie pomiędzy konkretnymi ludźmi, w konkretnych 
miejscach, gdzie istnieją wspólnoty wyznaniowe. Bowiem prawie wszyscy, chociaż 
w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, który by był 
naprawdę powszechny wobec całego świata.
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Stąd też Synod wrocławski, starając się realizować wezwanie Chrystusa do „jed
nej owczarni”, przypomina zasady ekumenizmu katolikom i wzywa ich do czynnego 
uczestnictwa w działaniu na rzecz jedności pomiędzy wszystkimi uczniami Pana. 
Terenem tejże działalności w tym wypadku staje się cały obszar Archidiecezji Wro
cławskiej, na którym to w prawie 3-milionowej, głównie katolickiej, liczbie wyznaw
ców Chrystusa znajdują się także, aczkolwiek nielicznie, członkowie innych wspól
not. Kościoły niekatolickie pozostają zrzeszone w tzw. Polskiej Radzie Ekumenicz
nej, w której skład wchodzą: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny, Kościół Metody styczny, Kościół Polskokatolicki, Polski Koś
ciół Chrześcijan Baptystów oraz Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Istnieją także 
różne mniejsze grupy religijne, których identyfikacja i dialog z nimi są bardzo trud
ne, często wręcz niemożliwe, np. żydzi czy świadkowie Jehowy.

1364 4 . Kościół katolicki formułując zasady ekumenizmu działa zgodnie z całą swą
wiekową tradycją, opierając się na podstawowych zasadach teologicznych, które są 
fundamentem jego istnienia. Twierdzi więc niewzruszenie, że miłość Boża ku każde
mu człowiekowi okazała się w posłaniu na świat Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego 
Syna, który stając się człowiekiem, odrodził przez odkupienie cały rodzaj ludzki. On 
to złożył z siebie ofiarę na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną hostię, modląc się za 
wierzących: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, 
aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał” (J 17, 21). 
Ustanowił przedziwny sakrament jedności -  Eucharystię, a uczniom dał przykazanie 
wzajemnej miłości i przyrzekł Ducha Pocieszyciela i Ożywiciela na wszystkie dni.

1365 5. Należy więc upatrywać teologiczne podstawy zaangażowania w ruchu ekume
nicznym w:

a) jednoczącym zbawczym działaniu Trójjedynego Boga, objawiającego się 
w Chrystusie, który jest centrum i ośrodkiem wszelkiej działalności ekumenicznej. 
Chrystus bowiem umarł na krzyżu „aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jed
no” (J 11, 52);

b) autorytecie Pisma św., które stanowi wspólną własność wszystkich chrześcijan, 
jako objawiające słowo Boże;

c) sakramentalno-wspólnotowym wymiarze Kościoła, co wyjaśnia zagadnienie 
kręgów przynależności do Kościoła Chrystusowego (DE 3);

d) zasadzie jedności Kościoła w Duchu Świętym, który jest źródłem charyzmatów 
i „duszą” ekumenizmu (DE 2);

e) sakramencie Chrztu, „jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5). 
Chrzest bowiem łączy wszystkich chrześcijan pomimo ich wyznaniowego podziału, 
włączając w Chrystusa, łączy ludzi między sobą (KK 1);

f) uznaniu prawa do wolności religijnej w atmosferze wzajemnej tolerancji, gdzie 
rozwój ten pozwala na odkrywanie więzi wynikających z wiary w Chrystusa i ze 
wspólnego chrztu (DWR 11).

1366 6. Obecność i działanie Jezusa przenikała wielka nadzieja jedności uczniów
w wierze, nadziei i miłości, którą wyraził Apostoł, mówiąc: „Jedno jest Ciało i jeden 
jest Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie” 
(Ef 4, 4-5) czy też „wszyscy bowiem jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,
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27). Sprawcą tej dziwnej jedności jest Duch Święty, który wszystkich zespala 
w Chrystusie i jest źródłem i zasadą jedności Kościoła.

7. Kamieniem węgielnym Kościoła pozostaje niezmiennie przez wieki Jezus 
Chrystus, który jako pasterz wszystkich wybrał Kolegium Dwunastu, a spośród nich 
Piotra, na którym po wyznaniu wiary postanowił zbudować Kościół. Oni to otrzymali 
w nim władzę nauczania, rządzenia i uświęcania. Zadania te realizują dzisiaj ich 
następcy biskupi, z następcą Piotra na czele. Oni też dążą do doskonałej jedności 
w wyznawaniu wiary, sprawowaniu kultu i braterskiej zgody na wzór Trójcy Przenaj
świętszej Ojca, Syna i Ducha Świętego.

8. Jednak już od samego początku w tym jednym i jedynym Kościele powstały 
rozłamy, które niestety doprowadziły do odłączenia się od pełnej wspólnoty z Koś
ciołem katolickim różnych braci. Stąd też nie można potępiać dzisiaj tych, którzy 
rodzą się i wychowują w takich społecznościach, lecz przeciwnie, należy otaczać ich 
braterskim szacunkiem i miłością. Sam zaś ruch ekumeniczny, tj. zmierzanie do 
jedności wszystkich chrześcijan, rozwijać się powinien dzisiaj w tym kontekście na 
trzech płaszczyznach: ekumenizmu duchowego, ekumenizmu naukowego i ekumeniz
mu praktycznego.

9. Kościoły i odłączone Wspólnoty, choć w rozumieniu Kościoła katolickiego 
podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i uwagi w tajemnicy zbawie
nia. Bo pomimo iż uważamy, że pełnię zbawczych środków możemy osiągnąć jedy
nie w katolickim Kościele Chrystusowym, to także uznajemy, że i inne Kościoły 
posiadają w jakiejś części nawet duże pokłady Prawdy, i są w jakiś sposób przy
porządkowane do Ludu Bożego.

10. Dlatego też Kościół wrocławski pod tchnieniem łaski Ducha Świętego stara 
się nie żałować wysiłków, aby przez modlitwę, słowo i działalność przybliżyć się do 
pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus. Wierni Kościoła wrocławskiego muszą 
więc pod okiem swoich pasterzy w sposób rozsądny i wytrwały czynić wszystko, aby 
przy zgodnej współpracy w duchu braterstwa i zjednoczenia, przybliżać czas absolut
nej Komunii, jako doskonałej więzi wiary w jednym Kościele. Powinni wierzyć 
także, że owa prawdziwa jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim. Jest więc 
obowiązkiem każdego, co nieustannie należy przypominać, że każdy wierny jest 
wezwany do działania na drodze ekumenicznej i powinien nieustannie wykazywać 
troskę o braci odłączonych, modląc się z nimi, użyczając im wiadomości o sprawach 
Kościoła i jako pierwszy wychodzić im naprzeciw. Jednocześnie zaś ma obowiązek 
dawać nieustanne świadectwo życiem swojej wierze, wyznawanej w swoim Kościele.

11. Nie należy także w naszym życiu codziennym przeoczyć faktu, że żyjemy 
w jednym społeczeństwie jako naród, w którym istnieje wielka płaszczyzna wypraco
wywania autentycznej jedności między Kościołami i wiernymi w dziele wspólnej 
pracy dla dobra Ojczyzny, która znajduje się dzisiaj w tak bardzo trudnej sytuacji. 
Jakiekolwiek bowiem rozbicie, czy to pomiędzy członkami jednego narodu, czy to 
pomiędzy chrześcijanami, staje się dla Kościoła zaporą na drodze do urzeczywistnie
nia właściwej jedności na wszystkich płaszczyznach życia religijnego i społecznego 
w państwie. Dlatego Synod Kościoła wrocławskiego wraz z jego pasterzami pragnie
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nieustannie apelować, wzywać i popierać udział wiernych Kościoła katolickiego 
w ruchu ekumenicznym, starając się jednocześnie roztropnie nim kierować.

B. EKUMENIZM JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW ŻYCIA
KOŚCIOŁA WROCŁAWSKIEGO

1372 12. Synod Kościoła wrocławskiego zaleca dalsze i nieustające odnawianie jedności
zarówno poszczególnym wiernym, jak i pasterzom, a także wszelkiego rodzaju 
wspólnotom, począwszy od parafii, a skończywszy na instytucjach życia duchowego 
i zakonnego. Wszystko to ma na celu ujawnienie i wydobycie na zewnątrz immanent- 
nie istniejącej pomiędzy chrześcijanami braterskiej łączności, która jest fundamentem 
budowania jedności. W związku z tym uznaje się za jeszcze bardziej naglącą ko
nieczność dążenia najpierw do własnej wewnętrznej przemiany, a następnie otwarcie 
się w stronę braci odłączonych tak, aby przez różnorodne przejawy życia Kościoła 
wrocławskiego, przez które urzeczywistnia się już ta odnowa, można było zbliżyć się 
do braci chrześcijan na wielu różnych płaszczyznach.

1373 13. Ekumenizm duchowy wyrażać się ma w nawróceniu serca i świętości życia,
łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność. Jest on bowiem postawą 
wewnętrznego nawrócenia, która pozwala dostrzegać chrześcijan innych kościołów 
jako braci. Wymaga więc pełnej pokory, odrzucenia wszelkiej wyniosłości i pychy 
wyznaniowej i uznania, że wina za podziały obciąża również nas, katolików. Prak
tycznie dokonuje się to w głoszeniu słowa Bożego, we wspólnych nabożeństwach 
pokutnych, w badaniu Pisma św., we wzajemnym zgłębianiu znaków liturgicznych, 
we wspólnym apostolstwie świeckich, we wspólnym działaniu charytatywnym 
i w ciągłych kontaktach modlitewnych, w których Kościół wrocławski trwa intensyw
nie, włączając się w ekumeniczne modlitwy wspólnoty z Taize. Od roku bowiem 
1989 zbiera się w kościołach katolickich Archidiecezji Wrocławskiej młodzież róż
nych wyznań na wspólnej, radosnej, braterskiej modlitwie, tworząc jakby nowy kli
mat do poszukiwania dróg jedności.

1374 14. Ekumenizm naukowy oznacza wysiłek teologów, którzy w duchu dialogu
badają tradycje innych kościołów i dbają o obiektywne poznanie ich przez katolików, 
bowiem wspólna modlitwa nie może pozostawać bez autentycznej i głębokiej wiedzy
0 tym, jaki jest duch nauk braci odłączonych. Wymaga to coraz bardziej wzmożone
go studium nad znajomością doktryn i historii kościołów oraz ich życia duchowego
1 kultowego. Stąd też należy odrzucić wszelkie powierzchowne tendencje i opinie na 
temat chrześcijan innych wyznań. Bowiem tylko wtedy, gdy dialogowi serc towarzy
szy prawdziwy dialog umysłów, możliwy jest szczery i autentyczny ekumenizm. 
Sprawą więc pierwszorzędną jest ekumeniczna formacja przyszłych duszpasterzy 
w seminarium duchownym. Postuluje się więc, aby duchem ekumenicznym przepeł
nione były wszelkie dyscypliny teologiczne, a w nich metoda polemik zastąpiona 
została wymiarem ekumenicznym. Taka dopiero perspektywa nauk przyczyni się do 
późniejszego, rozsądnego dialogu z braćmi.

1375 15. Ekumenizm praktyczny oznaczać ma współdziałanie chrześcijan różnych
wyznań w zakresie życia społecznego, wspólnej pomocy potrzebującym, obrony
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godności osoby ludzkiej, obrony życia ludzkiego, pokoju itd. Płaszczyzną współdzia
łania powinna też być dziedzina nauki, kultury i sztuki.

Miejscem specjalnym, w którym dokonuje się rozszerzenie horyzontów ludzi 
wierzących, staje się katecheza w szkole. Jej wyjątkowość polega z jednej strony na 
coraz głębszym wyjaśnianiu podstaw wiary i moralności, z drugiej zaś na głoszeniu 
zasad zrozumienia i tolerancji w stosunku do wszystkich, którzy wyznają inną wiarę. 
Katecheza bowiem jest oddziaływaniem w kierunku umocnienia i pogłębienia wyzna
wanych wartości, jak też działaniem pedagogicznym. Należy więc dołożyć starań, aby 
ukształtować szerokie i pełne miłości pragnienie wspólnoty w wierze. Z takiego 
działania wyrastać ma współpraca chrześcijan różnych wyznań w przygotowaniu np. 
wspólnych nabożeństw ekumenicznych przy różnych okazjach.

Po drugie -  głoszenie słowa Bożego -  Ewangelii, które dokonuje się w Kościo
łach, musi także uwzględniać aspekt wezwania do „jednej owczarni dla wszystkich 
ludzi, którzy na to braterstwo i wspólnotę współżycia są niejako skazani. Takie 
ewangelizowanie musi wzywać do dialogu codziennego życia, jaki ma miejsce w rze
czywistości społecznej i politycznej. Tak bowiem przede wszystkim realizuje się 
prawdziwy ekumenizm, autentyczność postawy skierowanej na drugiego człowieka
-  postawy ewangelicznej.

16. Na takim dopiero fundamencie możliwe stają się wspólne działania, przemie
niające i humanizujące codzienność życia społecznego. Wyjątkowym aspektem tych 
działań, wśród wielu innych, jakie niesie codzienność, są wysiłki w obronie życia. 
Cywilizacja współczesna, nazywana często „cywilizacją śmierci”, jest dla katolików 
i wszystkich chrześcijan wezwaniem szczególnie do obrony życia nie narodzonych. 
Moment ten bliski wszystkim wierzącym w Boga, jedynego dawcę życia, powinien 
jednoczyć ludzi w duchu odpowiedzialności za przyszłość tego świata. Hierarchia 
Kościoła katolickiego i wierni, stojąc w jednym szeregu z braćmi odłączonymi i włą
czając ich we wspólne działanie, muszą stać się świadkami wyznawanych prawd 
wiary dzisiaj, ponad wszelkimi podziałami doktrynalnymi.

Dzieje się tak już w wielu dziedzinach życia. Jednak wspólny wysiłek, wyrastają
cy z dążeń ekumenicznych, jest wciąż jeszcze nie w pełni zadowalający. Zbliża to 
wszystkich braci w wierze i ukazuje głęboką, wielopłaszczyznową wspólnotę dążeń, 
która w codziennym życiu rysuje nieustannie nowe płaszczyzny braterstwa.

Dlatego należy dodatkowo zwrócić uwagę, aby wszelkie formowanie wiary ka
tolickiej, jak i wykształcenia teologicznego, wolne były od jakichkolwiek postaw 
zawiści, niechęci czy niezdrowej konkurencji, które mogą stać na przeszkodzie 
w dialogu z braćmi. Także sama przedstawiana doktryna musi być zawsze ukazywana 
braciom jasno i integralnie, aby nie dopuszczać się irenizmu, jaki ze swej istoty 
zawsze w tego rodzaju kontaktach jest szkodliwy i zawsze doprowadza do zakłama
nia dialogu.
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II SYNOD DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 1987 R.

Druk: / /  Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1987, s. 86, 100, 157, 160.

2. Kult sakramentalny
1377 2.3.4. Ponieważ rodzice chrzestni uczestniczą w religijnym wychowaniu dziecka,

muszą się odznaczać odpowiednimi przymiotami. Funkcję chrzestnego pełnić może 
katolik, który ukończył 16 lat, przyjął już sakrament bierzmowania oraz prowadzi 
życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Rodzicami 
chrzestnymi nie mogą być publiczni grzesznicy, a także żyjący w małżeńskich związ
kach niesakramentalnych. Słabo praktykujący mogą być dopuszczeni do tej funkcji 
po uprzednim oświadczeniu, że dołożą starań, by ożywić swoje życie religijne. 
W przypadku młodzieży zaniedbanej w katechizacji dopuszczenie do funkcji chrzest
nego uzależnione jest od zobowiązania do uczęszczania odtąd na katechizację i do 
większej gorliwości religijnej (por. kan. 874 § 1 KPK; Instrukcja Episkopatu Polski 
z roku 1977).

Do udziału w obrzędach Chrztu św. można dopuścić braci innych wyznań chrześ
cijańskich, ale tylko w razie uzasadnionej przyczyny i o ile to nie pociągnie żadnych 
ujemnych skutków w wychowaniu dziecka. Wierni Kościoła prawosławnego i innych 
Kościołów i Wspólnot kościelnych mogą być dopuszczeni do udziału w obrzędach 
Chrztu św. tylko razem z chrzestnym katolikiem, ale jedynie jako świadkowie, z za
chowaniem zasady, że obowiązek czuwania nad chrześcijańskim wychowaniem spo
czywa na chrzestnym ojcu lub chrzestnej matce należącymi do Kościoła katolickiego. 
Świadek taki podpisuje akt chrztu; ale zostaje wpisany do księgi chrzcielnej poza 
rubryką dla chrzestnych (por. kan. 874 § 2 KPK; Dyr. Ek. 48 i 57; OCDz, wstęp 
ogólny, nr 10; Instrukcja Episkopatu Polski z roku 1977).

Gdyby rodzice nie mogli przedstawić dwóch chrzestnych, godnych tej funkcji, 
należy poprzestać na jednym albo nawet ochrzcić dziecko bez chrzestnych. Propono
wanych zaś chrzestnych można uznać za świadków chrztu. Mogą oni zostać wpisani 
do aktu chrztu poza rubryką dla chrzestnych (por. kan. 873 KPK).

Rodzice i chrzestni dziecka, a także duszpasterz są odpowiedzialni za wybranie 
odpowiedniego imienia dla chrzczonego dziecka, „by nie nadawać imienia obcego 
duchowi chrześcijańskiemu” (kan. 855 KPK).

*

1378 2.3.33. W niebezpieczeństwie śmierci i w razie niemożliwości dotarcia do własne
go kapłana istnieje dla katolików możliwość uczestniczenia w ofierze eucharystycznej 
i przyjęcia Komunii św. w Kościołach wschodnich prawosławnych. Należy przy tym 
zachować przepisy liturgiczne i zwyczaje obowiązujące w tych Kościołach.
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Przypomina się wiernym, że mogą oni wypełnić obowiązek uczestnictwa w Mszy 
św. niedzielnej i świątecznej, gdy okazyjnie, z uzasadnionych powodów uczestniczą 
w świętej liturgii u wschodnich braci odłączonych (por. DE 40-47).

2. Braterska służba miłości we wspólnocie parafialnej
2.3.6. Do poznania parafian, ich warunków życia i potrzeb przyczyniają się dusz

pasterskie odwiedziny w ich domach rodzinnych. Szczególną formą tych odwiedzin 
jest coroczna wizytacja parafii „po kolędzie”, z racji świąt Bożego Narodzenia. 
Należy podtrzymywać tę tradycję, obejmując coroczną wizytacją całą parafię. Poza 
modlitwą i błogosławieństwem domu, duszpasterz musi znaleźć czas na zapoznanie 
się ze stanem religijno-moralnym rodziny i na przeprowadzenie odpowiedniej rozmo
wy duszpasterskiej.

Mając na uwadze duszpasterskie zadania „kolędy”, należy nawiedzać wszystkie 
rodziny, szukać nawet sposobności do spotkania się z ludźmi obojętnymi religijnie czy 
zaniedbanymi moralnie. „Kolęda” może też być okazją do spotkania się z braćmi 
innych wyznań, a nawet niewierzącymi, by wobec wszystkich świadczyć o Chrystusie.

Duszpasterz winien szukać sposobności nawiązania osobistych kontaktów z wier
nymi także poza „kolędą”. Może wykorzystać do tego różne wydarzenia religijne 
w życiu parafian. Zwraca się uwagę na potrzebę nawiązania takich kontaktów z ro
dzinami, które wprowadzają się do nowo wybudowanych domów, by zaprosić je do 
włączenia się w życie wspólnoty parafialnej, informując o sprawowanej w kościele 
parafialnym liturgii i prowadzonej katechizacji.

*

2.3.14. Troska pasterzy i wiernych o jedność w miłości wspólnoty parafialnej 
winna wyrażać się także w zbliżaniu się do braci innych Kościołów i Wspólnot 
chrześcijańskich.

Bolesne rozbicie wśród chrześcijan, spowodowane odejściem od ducha Ewangelii, 
zwłaszcza zaś od prawa miłości i ewangelicznej pokory, może być usunięte mocą 
łaski Ducha Świętego, będącego źródłem i zasadą jedności Kościoła (por. KK 13; 
DE 2), ale także poprzez wewnętrzną odnowę uczniów Chrystusa i powrót do auten
tycznego ducha Ewangelii, wyrażającego się w głębokiej skrusze, pokorze i prawdzi
wie ofiarnej miłości (por. DE 7), jak również przez wspólną, żarliwą modlitwę o jed
ność (por. DE 8).

Pasterze i wierni powinni kształtować w sobie autentyczną postawę ekumeniczną, 
ucząc się łączyć żarliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego z miłością do chrześ
cijan niekatolików i szacunkiem dla ich przekonań religijnych. Należy bowiem 
zawsze pamiętać o tym, że katolicka, pełna przynależność do Kościoła Chrystusowe
go jest niezasłużonym darem łaski, która winna prowadzić do wzajemnego otwarcia 
i czynnej życzliwości.

Zadaniem wszystkich duszpasterzy jest odpowiednie pouczanie swoich wiernych
o autentycznych wartościach ewangelicznych istniejących w poszczególnych Kościo-
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łach i Wspólnotach chrześcijańskich, jak również usuwanie spotykanych niekiedy form 
niechęci czy dyskryminacji w słowie lub czynie w stosunku do braci odłączonych.

II POLSKI SYNOD PLENARNY 1991 R.

Druk: maszynopis dokumentu studyjnego z 1991 r.

KOMISJA IV: EKUMENIZM

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE NA DRODZE EKUMENIZMU

Wezwanie do jedności
1381 1. Jezus Chrystus, który jest światłością świata (por. Łk 2, 32; J 1, 9), powołał

swój Kościół jako „znak i narzędzie” jedności całej ludzkości (por. KK 1). W przed
dzień swej męki i śmierci krzyżowej w arcykapłańskiej modlitwie prosił On Ojca za 
swych uczniów i za chrześcijan przyszłych pokoleń (J 17, 20), „aby wszyscy stano
wili jedno [...], aby świat uwierzył” (J 17, 21). Dlatego podziały wśród chrześcijan 
jawnie się sprzeciwiają woli Chrystusa, są zgorszeniem dla świata i szkodzą świętej 
sprawie głoszenia Ewangelii (por. DE 1). Historia podziałów między chrześcijanami 
i wynikających stąd napięć oraz wzajemnej wrogości jest dla Kościoła katolickiego 
bolesną nauką.

Chrześcijanie wszystkich wieków wyznawali wiarę w „jeden, święty, powszechny 
i apostolski Kościół”, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Jedność jest 
podstawowym wymiarem i pierwszoplanową cechą Kościoła Chrystusowego. Kościół 
ten trwa (subsistit) w Kościele katolickim (KK 8). Z jedności i jedyności Kościoła 
Chrystusowego wypływa zobowiązanie chrześcijan do współpracy nad przywróceniem 
wśród nich pełnej jedności (por. DE 1).

1382 2. Sobór Watykański II uznał ekumenizm, czyli działalność zmierzającą do przy
wrócenia jedności chrześcijan, za wyraźny znak czasu (DE 4) i owoc działania Ducha 
Świętego (DE I). Tenże Sobór poucza, że „o przywrócenie jedności troszczyć się ma 
cały Kościół, zarówno wierni jak i ich pasterze, każdy wedle własnych sił” (DE 5).

Ekumeniczne zaangażowanie chrześcijan wpisuje się w proces stałej odnowy 
życia Kościoła i kształtowania go w duchu Ewangelii. „Do pielgrzymującego Koś
cioła kieruje Chrystus wołanie o nieustanną reformę (ad perennem reformationem), 
której Kościół, rozpatrywany jako ziemska i ludzka instytucja, wciąż potrzebuje” 
(DE 6). Początkiem wszelkiej odnowy jest biblijna metanoia (por. Mk 1,15). Dlate
go Sobór poucza, że „nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany
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(conversio). Bo z nowości ducha (por. Ef 4, 23) przecież, z zaparcia się samego 
siebie i z nieskrępowanego wylania miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia jed
ności” (DE 7).

Doświadczenie Kościołów w okresie posoborowym potwierdza, że na wezwanie 
ekumeniczne bardziej wrażliwe okazały się te grupy i ruchy chrześcijańskie, które 
programowo zaangażowały się na rzecz duchowej odnowy Kościołów.

Teologiczne podstawy ekumenizmu
3. Kościół katolicki w Polsce zdaje sobie sprawę z wezwania do czynnego zaan

gażowania się w ruch ekumeniczny, którego podstaw należy upatrywać:
1) W jednoczącym działaniu zbawczym Trójjedynego Boga, objawiającego się 

w Chrystusie, w którym należy widzieć centrum i ośrodek wszelkiej działalności 
ekumenicznej. Bóg Ojciec, który jest zasadą (arche) jedności Trójcy (w Jej życiu 
wewnętrznym i w działaniu na zewnątrz), po to zesłał na świat swojego Jednorodzo- 
nego Syna, by On stawszy się człowiekiem odrodził przez odkupienie cały rodzaj 
ludzki i zjednoczył go w jedno (por. 1 J 4, 9; Kol 1, 18-20; J 11, 52). Przeszkodą 
na tej drodze jest grzech, także grzech rozbicia uczniów Chrystusa. Grzech, który 
wymaga odkupienia ze strony Chrystusa. Według słów Ewangelii Jezus Chrystus 
umarł na krzyżu, „aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52), 
dlatego stanowi On źródło i przedmiot jedności wiary, nadziei i miłości, na drodze 
których można dojść do jednej zbawczej wspólnoty.

2) W objawiającym Słowie Bożym, które samo w sobie stanowi punkt oparcia dla 
pracy na polu jedności, przy czym szczególnym Jego wyrazem Jest autorytet Pisma 
świętego, stanowiący wspólną własność wszystkich chrześcijan.

3) W sakramentalno-współnotowym wymiarze Kościoła, co pozwala patrzeć na 
Ciało Chrystusa daleko szerzej i bardziej biblijnie, niż czyniły to wieki poprzednie. 
Ponadto w nowym świetle stawia to zarówno zagadnienie przynależności do Kościoła 
Chrystusowego, jak i eklezjalny charakter innych Kościołów i Wspólnot kościelnych 
(por. DE 3).

4) W Duchu Świętym, stanowiącym zasadę jedności Kościoła, źródło charyzma
tów i wszelkiej posługi budującej Ciało Chrystusa, a więc w Duchu Pocieszycielu 
będącym „duszą” ekumenizmu. Całe zadanie i skuteczność działalności ekumenicznej 
zależy zawsze od źródła, mocy i potęgi działania Ducha Świętego (por. DE 2).

5) W sakramencie chrztu. Albowiem „jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” 
(Ef 4, 5). Właśnie chrzest jest sakramentem prawdziwie ekumenicznym, łączącym 
wszystkich chrześcijan pomimo ich wyznaniowego podziału. Chrzest wciela bowiem 
w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego oraz daje udział w życiu Bożym, doko
nując równocześnie włączenia we wspólnotę Ludu Bożego. Włączenie w Kościół 
Chrystusowy, jakie dokonuje się poprzez chrzest, ma charakter jednoczący człowieka 
z tajemnicą Boga Ojca, objawiającego się w historii poprzez Jezusa i działanie Du
cha Świętego. Ponadto sakrament ten dając „esse in Christo” łączy wzajemnie ludzi 
między sobą (por. KK 1).

4. Rozwój ekumenizmu jest możliwy na gruncie uznania prawa do wolności 
religijnej i w atmosferze wzajemnej tolerancji (por. DWR 11; 12 i 15). Niemniej
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w ekumenizmie chodzi o coś więcej niż o wzajemną tolerancję. Chodzi w nim o od
krywanie więzi wynikających z wiary w Chrystusa i ze wspólnego chrztu. Dzięki 
łasce Ducha Świętego chrześcijanie różnych wyznań coraz bardziej uświadamiają 
sobie, że „chrzest jest znakiem i przypieczętowaniem naszego wspólnego uczniostwa. 
Przez chrzest chrześcijanie jednoczą się z Chrystusem, wzajemnie ze sobą oraz z Ko
ściołem każdego czasu i każdego miejsca. Nasz wspólny chrzest jednoczy nas 
z Chrystusem w wierze, jest zatem fundamentalną więzią jedności” (Dokument z Li
my, 1982: Chrzest, nr 6 , cytowany w Przemówieniu Papieża Jana Pawła II do przed
stawicieli Kościołów chrześcijańskich, w Warszawie, 8 VI 1987 r.). Fakt ten skłania 
do głębokiej wdzięczności wobec wspólnego Pana i Zbawiciela i do nieustawania 
w odkrywaniu braterstwa w Chrystusie wypływającego ze wspólnego chrztu (por. 
Przemówienie Papieża Jana Pawła I I , 8 VI 1987 r., jw.). W tej perspektywie ekume
nizm oznacza drogę pojednania chrześcijan i służy pogłębieniu świadomości wyzna
niowej nie zaś przyczynę indyferentyzmu postaw i przekonań.

1385 5 . Jak to zostało stwierdzone przez Nadzwyczajny Synod Biskupów w roku 1985
„ekumenizm wpisał się głęboko i na stałe w świadomość Kościoła” (Relacja Końco
wa, II. C). Rozwinął się on na trzech zasadniczych płaszczyznach: ekumenizmu 
duchowego, ekumenizmu naukowego i ekumenizmu praktycznego.

Dekret o ekumenizmie określa ekumenizm duchowy jako „nawrócenie serca 
i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześci
jan” (DE 8 ). Ekumenizm duchowy jest postawą wewnętrznego nawrócenia, czyli 
nowością ducha, która pozwala dostrzegać chrześcijan innych Kościołów jako braci 
w Chrystusie. Oznacza on ponadto odrzucenie wszelkiej wyniosłości i pychy wyzna
niowej i uznanie, że wina za podziały obciąża również nas -  katolików (por. DE 7). 
Zasadniczym postulatem ekumenizmu duchowego jest życie zgodne z Ewangelią 
i szczera modlitwa o pojednanie i jedność chrześcijan. W ekumenizmie duchowym 
winni uczestniczyć wszyscy katolicy, także na tych terenach, gdzie liczba niekatoli
ków jest znikoma.

Ekumenizm naukowy oznacza wysiłek teologów, którzy w duchu dialogu badają 
tradycję innych Kościołów i dbają o obiektywne poznanie jej przez katolików. Ozna
cza to odrzucenie wszelkich powierzchownych i tendencyjnych opinii na temat chrze
ścijan innych wyznań.

Sprawą pierwszorzędną jest ekumeniczna formacja przyszłych duszpasterzy w se
minariach duchownych. Dekret o ekumenizmie wyraźnie postuluje, by duchem eku
menicznym przepojone były wszystkie dyscypliny teologiczne, by odrzucono metodę 
polemiki i nadano wymiar ekumeniczny całej teologii katolickiej (por. DE 10).

Ekumenizm praktyczny oznacza współdziałanie chrześcijan różnych wyznań w za
kresie życia społecznego, wspólnej pomocy potrzebującym, obrony godności osoby 
ludzkiej, obrony życia ludzkiego, pokoju, sprawiedliwości itd. Płaszczyzną współdzia
łania chrześcijan winna też być dziedzina nauki, kultury, sztuki (por. DE 12). „Dzię
ki tej współpracy wszyscy wierzący w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć, jak można 
nawzajem lepiej poznać i wyżej cenić oraz utorować drogę do jedności chrześcijan” 
(DE 12).



Ekumenizm 737

Ważną formą ekumenizmu praktycznego może też być współpraca chrześcijan 
dwóch różnych wyznaniowo parafii i to zarówno w zakresie spraw społecznych, jak 
też na przykład wspólnego przygotowania nabożeństw ekumenicznych (w Tygodniu 
Modlitw o Jedność Chrześcijan i przy innych okazjach).

6 . Dekret o ekumenizmie oraz inne dokumenty Soboru Watykańskiego II, a także 
nauczanie Kościoła katolickiego w okresie posoborowym wskazuje na dialog jako na 
metodę spotkania i zbliżenia z braćmi z innych Kościołów chrześcijańskich (por. Pa
weł VI, Encyklika Ecclesiam suamy 109 oraz DE 11). W okresie posoborowym dialog 
Kościoła rzymskokatolickiego z innymi Kościołami przyniósł wiele owoców na 
wszystkich trzech płaszczyznach: ekumenizmu duchowego, naukowego i praktycznego.

W płaszczyźnie teologicznej Kościół rzymskokatolicki podjął dialog z Kościołami 
wszystkich tradycji: Kościołem prawosławnym, Kościołami przedchalcedońskimi, 
Kościołami starokatolickimi, z Kościołem anglikańskim i metodystycznym, z Kościo
łami luterańskimi, reformowanymi i Kościołami wolnymi. Odbywa się on zarówno 
w skali światowej, jak też regionalnej i krajowej. Wkroczenie Kościołów chrześcijań
skich w płaszczyznę dialogu stanowi nową kartę i nową jakość w dziejach ich wza
jemnych stosunków i jest niewątpliwym owocem działania Ducha Świętego. (Ogólna 
liczba dialogów międzywyznaniowych przekracza liczbę stu, zob. Aneks III). Dialog 
Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołami innych tradycji umożliwił zbliżenie 
stanowisk w wielu ważnych kwestiach teologicznych.

Wśród dialogów międzykościelnych rolę szczególnie doniosłą zajmuje dialog 
Kościoła katolickiego z Kościołem prawosławnym.

Dialog jest wspólnym poszukiwaniem prawdy. Ze strony katolickiej odbywa się 
on w duchu umiłowania prawdy i odrzucenia fałszywego irenizmu. Umożliwia on 
katolikom poznanie prawdziwego oblicza innych Kościołów chrześcijańskich, a im 
z kolei ułatwia pełniejsze poznanie Kościoła katolickiego. Nieodłącznym czynnikiem 
dialogu jest „nastawienie pełne miłości i pokory” (DE 11). Mimo różnorodnych 
trudności, jakie pojawiają się w dialogu między Kościołami, dialog ekumeniczny jawi 
się jako program pojednania braci w Chrystusie oraz jako płaszczyzna odkrywania 
wielowymiarowego bogactwa Kościoła Chrystusowego, co w konsekwencji prowadzi 
do ubogacenia własnej tradycji wyznaniowej.

7. Chociaż ekumenizm w sensie ścisłym dotyczy wzajemnych stosunków chrześci
jan między sobą, Kościół katolicki w duchu ekumenicznego otwarcia i dialogu patrzy 
na wyznawców innych religii. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do ich duchowych 
wartości i wzywa katolików, „aby z roztropnością i miłością przez rozmowy (dialog) 
i współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześci
jańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także 
wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują” (DRN 2).

Z szacunkiem odnosi się Kościół katolicki do muzułmanów, oddających cześć 
jedynemu Bogu, miłosiernemu i wszechmocnemu i ceni wartości duchowe i moralne 
Islamu. Kościół katolicki w Polsce pragnie zachować postawę wzajemnego zrozumie
nia i przyjaźni z muzułmanami zamieszkującymi w Polsce. Zarówno z tymi, którzy 
w niej zamieszkują od wielu wieków jak i z tymi, którzy przebywają tu czasowo.
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Wiara w Jednego Boga winna stać się płaszczyzną wzajemnego zrozumienia i współ
działania dla dobra ogólnoludzkiego.

1388 8 . Kościół katolicki w Polsce w pełni dostrzega „wielość i różnorodność powią
zań, jakie zachodzą między Kościołem a religią mojżeszową i narodem żydowskim” 
(List pasterski Episkopatu Polski, 20 I 1991 r., zob. Aneks II). Zgodnie z nauką 
soborowej Deklaracji Nostra aetate Kościół „uznaje, iż początki jego wiary i wybra
nia znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza 
i Proroków (DRN 4). Dlatego Żydów uznaje się za „naszych starszych braci” w wie
rze (por. Przemówienie Papieża Jana Pawła II w rzymskiej synagodze w dniu 13 VI 
1986 r.).

Kościół zakorzeniony jest w narodzie żydowskim i wierze Żydów przede wszyst
kim przez fakt, że z tego narodu wywodzi się wedle ciała Jezus Chrystus (por. List 
pasterski Episkopatu Polski, 2 0 1 1991 r.) Ze względu na wielkie dziedzictwo ducho
we, wspólne chrześcijanom i Żydom, Kościół zaleca obustronne poznanie się i posza
nowanie. Można to osiągnąć przez życzliwy dialog na różnych płaszczyznach (por. 
DRN 4).

Z narodem żydowskim łączą Polaków szczególne więzy historyczne. Niestety 
w czasie II wojny światowej Żydzi mieszkający w Polsce stali się ofiarami bezprzy
kładnej eksterminacji ze strony rasistowskiej ideologii nazizmu hitlerowskiego, ideo
logii, której ofiarą stali się także Polacy jako naród. „Ta sama ziemia, która przez 
wieki była wspólną ojczyzną Polaków i Żydów, wspólnie przelana krew, morze 
potwornych cierpień, doznanych krzywd” (List pasterski Episkopatu Polski,
20 I 1991 r.), są wezwaniem, by przezwyciężyć istniejące między chrześcijanami 
i Żydami w Polsce uprzedzenia i ukształtować wzajemne stosunki w duchu dialogu.

II . SYTUACJA WYZNANIOWA I EKUMENICZNA W POLSCE

1389 9 . Na ponad tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce składa się ewangeliza
cyjna i kulturotwórcza posługa Kościoła katolickiego oraz bratnich Kościołów chrześ
cijańskich. U początków chrześcijaństwa w Polsce leży zarówno tradycja łacińska jak 
też przenikanie tradycji bizantyjskiej. Tradycja bizantyjska była przez wieki kultywo
wana w Kościele prawosławnym oraz w Kościele grekokatolickim. W okresie Refor
macji na ziemiach Polski pojawiły się Kościół ewangelicko-augsburski oraz ewange
licko-reformowany. Godny podkreślenia jest ich wkład w rozwój polskiej kultury 
religijnej w ciągu wieków.

W następnych wiekach na ziemiach polskich poczęły działać wolne Kościoły 
protestanckie oraz Kościoły starokatolickie.

Wszystkie Kościoły chrześcijańskie wniosły swój wkład -  każdy w sobie właści
wym zakresie i czasie -  w ukształtowanie się obecnego oblicza chrześcijaństwa 
w Polsce.

1390 10 . Aktualnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają następujące Kościoły
i Wspólnoty chrześcijańskie:

a) Kościół Katolicki, który obejmuje:
-  Kościół Rzymskokatolicki, będący wyznaniem większości Polaków,
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-  Kościół Grekokatolicki (Ukraiński Kościół Katolicki), obejmujący ok. 300 000 
wiernych, nad którymi opiekę duchową roztacza biskup grekokatolickiej Diecezji 
Przemyskiej,

-  Wspólnotę katolików obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (tzw. neounitów),
-  Wspólnotę katolików obrządku ormiańskiego, będącą spadkobierczynią Archidie

cezji Lwowskiej obrządku ormiańskiego.
b) Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej:
-  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, obejmujący ok. 800 000 wiernych, 

skupionych w 6  diecezjach,
-  Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański), obejmujący ok. 80 000 wyznaw

ców, skupionych w 6  diecezjach,
-  Kościół Ewangelicko-Reformowany, skupiający ok. 5000 wyznawców,
-  Kościół Polskokatolicki, obejmujący ok. 50 000 wiernych, skupionych w 3 die

cezjach,
-  Starokatolicki Kościół Mariawitów, obejmujący ok. 30 000 wiernych, skupio

nych w 3 diecezjach,
-  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, obejmujący ok. 5000 wiernych, skupio

nych w 3 okręgach,
-  Polski Kościół Chrześcijan Baptystów, skupiający ok. 7000 członków w 9 

okręgach.
c) Inne Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie:
-  Kościół Katolicki Mariawitów (tzw. Grupa Felicjanowska), skupiający ok. 4000 

wiernych,
-  Kościoły Zielonoświątkowe (tzn. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, 

Polski Kościół Zielonoświątkowy, Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego), 
łącznie ok. 15000 wiernych,

-  Kościół Chrystusowy (ok. 4000 wiernych),
-  Kościół Ewangelicznych Chrześcijan (ok. 4000 wiernych),
-  Kościół Wolnych Chrześcijan (ok. 2000 wiernych),
-  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, skupiający ok. 10.000 członków.
| |  kilka innych Wspólnot wyznaniowych odwołujących się do Pisma świętego.
d) Liczną i aktywną grupę wyznaniową (ponad 100 000 członków) stanowią 

Świadkowie Jehowy. Ponieważ odrzucają oni fundamentalną dla chrześcijan prawdę
o Trójcy Świętej i Bóstwie Chrystusa, nie można ich uznać za chrześcijan i nie ma 
podstaw do dialogu ekumenicznego z nimi.

11. Polska tolerancja religijna ma długą historię. Polska była państwem bez sto
sów. Znana jest postać Pawła Włodkowica z Brudzenia ( t  1435) i jego wystąpienie 
w obronie wolności religijnej na Soborze w Konstancji. Polscy arianie, Jan Crell, 
Jonasz Szlichtyng, Samuel Przypkowski, już w XVII wieku głosili potrzebę toleran
cji. Łukasz Głuchowski (karmelita bosy, w zakonie O. Wacław od św. Eliasza, 
t  1705 r.) głosił potrzebę dialogu z protestantami. Cennym wysiłkiem pre-ekume- 
nicznym było toruńskie Colloquium Charitativum (r. 1645), na którym szukano poro
zumienia katolików, luteran i reformowanych. W dziejach wzajemnych stosunków 
chrześcijan w Polsce nie brakło wszakże doświadczeń przykrych i bolesnych. Często
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miały one podłoże polityczne. Pozostawiły w świadomości wiernych różnych wyznań 
wiele nieufności i wzajemnej obcości.

Po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki wkroczył oficjalnie na drogę eku
menizmu, we wzajemnych stosunkach chrześcijan w Polsce dokonało się wiele pozy
tywnych zmian. Były one owocem trudu pionierów ekumenizmu, którzy już przed 
Soborem zaczęli torować drogę idei jedności chrześcijan.

Ze strony katolickiej należeli do nich biskup Antoni Pawłowski (Włocławek), ks. 
Henryk Hlebowicz (profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie), ks. inf. Stani
sław Mystkowski (Warszawa), ks. Tomasz Podziawo (marianin), ks. prof. Bogusław 
Waczyński (jezuita), ks. prof. Wincenty Granat (KUL), ks. prof. Mieczysław Żyw- 
czyński (KUL) i inni.

Po stronie bratnich Kościołów chrześcijańskich wspomnieć należy ks. Zygmunta 
Michelisa i ks. Waldemara Gastparyego (obaj z Kościoła ewangelicko-augsburskie
go), ks. Jana Nie wieczerzała z Kościoła ewangelicko-reformowanego, prezbitera 
Aleksandra Kircuna z Kościoła baptystów.

Znaczący wkład na pierwszym etapie rozwoju ekumenizmu w Polsce wniosły 
zgromadzenia zakonne Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (z Lasek Warszaw
skich), księży marianów i księży pallotynów.

Spośród osiągnięć ekumenicznych po stronie Kościoła rzymskokatolickiego należy 
wymienić:

-  Działający od 1 X 1962 r. Ośrodek do Spraw Jedności Chrześcijan przy Kurii 
Metropolitalnej w Warszawie,

-  Doroczne ogólnopolskie rekolekcje ekumeniczne dla duchownych (z udziałem 
braci z innych Kościołów chrześcijańskich) organizowane od r. 1964 w Laskach 
(w Prymasowskim Domu Rekolekcyjnym i Zakładzie SS. Franciszkanek Służebnic 
Krzyża),

-  Doroczne ogólnopolskie rekolekcje i sesje ekumeniczne dla młodzieży, organi
zowane od r. 1967 również w Laskach,

-  Studium chrześcijańskiego Wschodu, działające w Warszawie od r. 1965.
1392 12. Nowy rozdział w działalności ekumenicznej Kościoła katolickiego w Polsce

rozpoczął się z chwilą powołania do życia Komisji Episkopatu do Spraw Ekume
nizmu (dnia 10 II 1966 r.). Z jej inicjatywy zorganizowano w diecezjach przy Ku
riach biskupich referaty lub ośrodki ekumeniczne. Z inicjatywy Komisji odbywają 
się doroczne konferencje sekcji teologów -  wykładowców ekumenizmu w semina
riach duchownych oraz analogiczne spotkania diecezjalnych i zakonnych referentów 
i duszpasterzy ekumenicznych. Komisja wydaje kwartalnik „Biuletyn Ekumeniczny” 
oraz coroczne opracowanie materiałów na styczniowy Tydzień Modlitw o Jedność. 
Komisja zaprojektowała wykłady zagadnień ekumenicznych w seminariach duchow
nych oraz zabiegała o utworzenie Instytutu Ekumenicznego, który powstał w roku 
1983 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (na Wydziale Teologicznym).

Komisja Episkopatu do Spraw Ekumenizmu zainicjowała w roku 1971 oficjalne 
kontakty z Polską Radą Ekumeniczną. Od 1974 roku działa Komisja Mieszana służą
ca pomocą w zakresie współpracy Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołami zrze
szonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Od roku 1977 działa też Podkomisja
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Dialogu (teologicznego). Zajęła się ona w pierwszej kolejności rozmowami z po
szczególnymi Kościołami zrzeszonymi w PRE na temat wzajemnego uznania ważnoś
ci chrztu udzielanego w Kościele katolickim i w Kościołach należących do PRE.

Nowy etap prac Podkomisji stanowi kwestia małżeństw mieszanych oraz ekume
nicznego charakteru podręczników teologii.

13. Z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu w latach 1974-1984 zostały 
przeprowadzone rozmowy o chrzcie pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a inny
mi Kościołami chrześcijańskimi w Polsce. (W latach 1978-1982 dialog ten prowadzi
ła Podkomisja ds. Dialogu).

Bilateralne rozmowy z poszczególnymi Kościołami zakończone zostały podpisa
niem protokółów, w których strona katolicka uznaje ważność chrztu udzielanego 
w następujących Kościołach:

-  Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym (prot. z dnia 4 X 1978 r.),
-  Starokatolickim Kościele Mariawitów (prot. z dnia 15 XI 1978 roku, podpisany 

w Warszawie oraz wyjaśnienie z dnia 11 XI 1982 r.),
-  Kościele Metody stycznym (dziś: Ewangelicko-Metodystyczny; prot. z dnia 5 XI

1978 r.),
-  Kościele Ewangelicko-Reformowanym (prot. z dnia 20 II 1979 r.),
-  Kościele Ewangelicko-Augsburskim (prot. z dnia 11 V 1979 r.),
-  Kościele Polskokatolickim (prot. z dnia 7 V 1980 r.).
Wyżej wymienione Kościoły uznają również chrzest udzielany w Kościele 

rzymskokatolickim.
Strona katolicka uznaje również chrzest udzielany w:
-  Polskim Kościele Chrześcijan Baptystów (nie rebaptyzację; prot. z dnia 2 IV

1979 r.) oraz
-  Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym (również nie rebaptyzację; prot. z dnia 

24 V 1982 r.).
Oba te Kościoły za warunek niezbędny dla członkostwa w swoich zborach uznają 

wszak tylko chrzest na podstawie osobistego wyznania wiary (a więc w praktyce 
udzielany w wieku świadomym i przez zanurzenie).

Rozmowy przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego ze zwierzchnikiem Koś
cioła Katolickiego Mariawitów (w dniu 9 X 1984 roku) doprowadziły do ustalenia 
ważności chrztu udzielanego w obu Kościołach, strona rzymskokatolicka oczekuje 
wszakże zapewnienia, by do formuły chrztu w Katolickim Kościele Mariawitów 
(Grupa Felicjanowska) nie dodawano imienia Założycielki (Mateczki).

Nie udało się przeprowadzić rozmów o chrzcie z Kościołem Adwentystów Dnia 
Siódmego. (Odnośnie do dialogów o chrzcie zob. Aneks I).

Z teologicznego punktu widzenia można nadal uznawać chrzest udzielany w no
wych związkach wyznaniowych, które powstały po rozwiązaniu Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego (w 1989/90 r.), tzn. w Kościele Zielonoświątkowym, Kościele 
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, pożądane 
byłyby wszakże dwustronne rozmowy na ten temat, co z różnych względów aktualnie 
nie jest łatwe.
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Istnieje też pastoralna potrzeba, by Konferencja Episkopatu Polski wydała oficjal
ny dekret uznający ważność chrztu udzielanego w Kościołach, z którymi podpisano 
protokóły porozumień i polecający duszpasterzom katolickim respektowanie metryk 
chrztu wydanych przez owe Kościoły oraz wydawanie metryk chrztu wiernym, którzy 
chcieliby je przedstawić w innym Kościele. Pożądane jest też analogiczne oświadcze
nie Kościołów, z którymi przeprowadzono dialog.

14. Na płaszczyźnie ekumenizmu naukowego zaangażowane są w Polsce Instytut 
Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Specjalizacja Ekumeniczna 
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W placówkach tych istnieje możli
wość zdobycia wykształcenia uniwersyteckiego w zakresie teologii ekumenicznej. 
Niestety ilość studentów (duchownych i świeckich) jest ciągle niewielka. Powyższe 
placówki prowadzą też prace badawcze w zakresie różnych problemów ekumenicz
nych oraz współpracują z analogicznymi ośrodkami za granicą.

15. Na płaszczyźnie ekumenizmu praktycznego ważnym czynnikiem kształtującym 
nową atmosferę w stosunkach międzywyznaniowych jest Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan obchodzony corocznie w dniach 18-25 stycznia. Jest on na ogół organi
zowany w parafiach katolickich w większych miastach, coraz częściej z udziałem 
duchownych innych wyznań. W skali ogólnopolskiej Tydzień Ekumeniczny jest wciąż 
wykorzystywany w zakresie niewystarczającym. Istnieje potrzeba wspólnych nabo
żeństw i spotkań modlitewnych (nie tylko zresztą w ramach Tygodnia Modlitw) także 
w parafiach małych miasteczek, osad i wsi. Potrzeba ta dotyczy zarówno terenów 
mieszanych wyznaniowo (gdzie obecność niekatolików jest znacząca), jak i tych 
parafii, gdzie niekatolików nie ma w ogóle. Chodzi bowiem o formację ekumeniczną 
wszystkich wiernych Kościoła katolickiego i o ich udział w ekumenizmie duchowym.

16. Mimo wyraźnych osiągnięć w zakresie ekumenizmu w skali ogólnokrajowej, 
w wielu regionach stwierdza się nadal wyraźne braki w formacji ekumenicznej za
równo duszpasterzy jak i wiernych. Istnieje pilna potrzeba powierzenia formacji 
ekumenicznej w seminariach duchownych (diecezjalnych i zakonnych) oraz w nowi
cjatach i junioratach zakonnych, a także na kursach przygotowujących katechetów 
osobom posiadającym uniwersyteckie przygotowanie w zakresie ekumenizmu.

17. Znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości ekumenicznej chrześcijan w Pol
sce spełnia prasa chrześcijańska. Także i w tym zakresie sytuacja jest niezadowalają
ca, zwłaszcza jeśli chodzi o prasę specjalistyczną. Likwidacji uległ (ze względów 
ekonomicznych) kwartalnik „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, wiele trudności 
ekonomicznych przeżywa kwartalnik Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu 
„Biuletyn Ekumeniczny”. Brak periodyku programowo zajmującego się informacją 
i formacją ekumeniczną szerokich kręgów chrześcijan w Polsce. Tylko częściowo 
rolę tę może spełniać miesięcznik „Jednota”, wydawany przez Kościół Ewangelicko-
- Re formowany.

18. Dużą trudnością w dziedzinie rozwoju stosunków ekumenicznych jest proze- 
licka działalność niektórych ugrupowań chrześcijańskich. Ich działanie, skierowane 
na pozyskanie sobie zwolenników wśród chrześcijan należących do innych Kościo
łów, przynosi szkody zarówno Kościołowi rzymskokatolickiemu jak też innym Koś-
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ciołom chrześcijańskim (np. luteranom na Śląsku Cieszyńskim czy prawosławnym 
na Białostocczyźnie).

19. Całkowicie sprzeczną z duchem ekumenizmu jest działalność Świadków Jeho
wy, którzy wykazują duży dynamizm „misyjny” na terenie całego kraju.

W ostatnich latach zauważa się też dużą aktywność różnego rodzaju sekt (zarów
no parachrześcijańskich, np. mormoni, mooniści, armstrongianie, jak też niechrześci
jańskich, np. krisznaici), które starają się dotrzeć zwłaszcza do ludzi oddalonych od 
Kościoła. Ich działalność jest trudnym wyzwaniem dla duszpasterstwa katolickiego.

20. Nie rozwiązaną trudnością we wzajemnych stosunkach ekumenicznych w Pol
sce pozostaje sprawa małżeństw o różnej przynależności kościelnej (małżeństw mie
szanych). Chrześcijanie nierzymskokatoliccy oczekują w tej kwestii większego zrozu
mienia ze strony rzymskokatolickiej, m.in. łatwiejszego uzyskania zgody na zawarcie 
ślubu w świątyni innego wyznania (dyspensy od formy kanonicznej) oraz respekto
wania wolności sumienia strony nierzymskokatolickiej co do wychowania dzieci. Nie 
służą też ekumenizmowi pośpieszne konwersje do Kościoła katolickiego z okazji 
ślubu kościelnego.

21. Nowa sytuacja duszpasterska z punktu widzenia ekumenizmu powstała w Pol
sce w związku z wprowadzeniem lekcji religii do programu szkół państwowych. 
Obok Kościoła rzymskokatolickiego korzystają z tej możliwości niektóre Kościoły 
chrześcijańskie, inne prowadzą katechizację dzieci i młodzieży w ramach punktów 
katechetycznych przy swoich parafiach i zborach. Ta nowa sytuacja wymaga szcze
gólnej wrażliwości duszpasterzy i katechetów, by także na terenie szkoły kształtować 
w młodzieży postawę tolerancji religijnej dla odmiennych poglądów religijnych, 
a gdy idzie o chrześcijan, by uczyć młodzież poczucia braterstwa z chrześcijanami 
innych wyznań.

22. Rzymskokatolików łączy z katolikami obrządków wschodnich (grekokatolika
mi, Ormianami) pełnia wspólnej wiary, stąd wzajemne relacje między Kościołem 
rzymskokatolickim a Ukraińskim Kościołem Katolickim w Polsce nie są przedmiotem 
działań ekumenicznych. Niemniej w okresie powojennym wzajemne stosunki między 
rzymskokatolikami a grekokatolikami w Polsce, zwłaszcza na płaszczyźnie parafial
nej, nie wszędzie układały się w duchu braterstwa. Ciążyły nad nimi pewne zaszłości 
historyczne między Polakami i Ukraińcami, pogłębiane jeszcze przez czynniki pań
stwowe. W nowych warunkach, kiedy grekokatolicy otrzymali swego biskupa diecez
jalnego (z siedzibą w Przemyślu), istnieje pilna potrzeba, by w duchu pojednania 
i głębokiego braterstwa kształtować wzajemne stosunki i okazać niezbędną pomoc 
w funkcjonowaniu normalnego duszpasterstwa we wszystkich skupiskach grekokato- 
lickich.

23. Nowe pole działalności ekumenicznej zostało otwarte w związku z możliwoś
ciami pracy duszpasterskiej i misyjnej kapłanów i świeckich z Kościoła rzymskokato
lickiego w Polsce na terenach Ukrainy, Białorusi, Rosji, Krajów Bałtyckich (Litwa, 
Łotwa, Estonia). Duszpasterz często styka się tam z braćmi prawosławnymi lub 
protestantami (Łotwa, Estonia). Jest dużą, choć trudną, szansą uczenie tamtejszych 
katolików (także tych, którzy przyjmują chrzest) chrześcijańskiego braterstwa i posta-
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wy ekumenicznej życzliwości w stosunku do chrześcijan innych wyznań (zgodnie 
z soborową nauką Kościoła), przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości.

III, KIERUNKI DUSZPASTERSTWA EKUMENICZNEGO

1404 24. Aby zgodnie z życzeniem Papieża Jana Pawła II „odważnie kształtować lepszą
przyszłość ekumeniczną” w Polsce (por. Przemówienie papieża Jana Pawła II do 
przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich w Warszawie, 8 VI 1987 r.), należy podjąć 
konkretne i wielopłaszczyznowe działania duszpasterskie. Pasterze i wierni, zwłaszcza 
terenów wyznaniowo mieszanych, mają już w tej dziedzinie pewne doświadczenia 
a ich wymiana w różnych gremiach w związku z II Synodem Plenarnym może być 
inspiracją do dalszych poczynań ekumenicznych. Katolicy winni pamiętać, że ich 
przewaga liczbowa daje też możliwość większej aktywności oraz wychodzenia na
przeciw braciom z innych Kościołów. Działalność ekumeniczna winna stać się jednym 
z priorytetów pastoralnych Kościoła w Polsce (por. Przemówienie Jana Pawła II do 
przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich w Warszawie, dnia 8 VI 1987 r.).

1405 25. Dla zaktywizowania duszpasterstwa ekumenicznego we wszystkich diecezjach
powinny działać diecezjalne komisje ds. ekumenizmu (należy je powołać tam, gdzie 
ich jeszcze nie ma). W dekanatach wyznaniowo mieszanych działaniami ekumenicz
nymi powinien z polecenia biskupa kierować dekanalny referent ds. ekumenizmu.

W zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich winni działać referenci-anima- 
torzy do spraw ekumenizmu.

1406 26. Zasadnicze znaczenie w dziedzinie duszpasterstwa ekumenicznego posiada
wzajemne poznanie się Kościołów i pogłębianie świadomości ekumenicznej.

Poznanie to trzeba rozpocząć od właściwego ukształtowania wykładów z ekume
nizmu w seminariach duchownych i innych uczelniach przygotowujących duszpaste
rzy oraz katechetów. Komisja synodalna postuluje, by wykłady z zakresu ekumeniz
mu w seminariach duchownych oraz wydziałach teologicznych prowadzono na II i IV 
roku nauczania, a nie, jak to często bywa, na roku ostatnim. (Na roku III należałoby 
zaprezentować obiektywnie poszczególne Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie, na 
roku IV zaś wyłożyć katolickie zasady ekumenizmu). Wykładowcy problematyki 
ekumenicznej w seminariach duchownych powinni posiadać uniwersyteckie przygoto
wanie specjalistyczne.

Biblioteki seminaryjne należy wzbogacać najnowszą literaturą ekumeniczną, łącz
nie z czasopismami wydawanymi przez bratnie Kościoły.

1407 27. Ekumeniczne inicjatywy duszpasterskie winny być inspirowane na różnych
spotkaniach diecezjalnych, jak: konferencje rejonowe księży, dni teologiczne, sym
pozja. Wzajemnemu poznaniu i wyjaśnieniu wielu problemów teologicznych, praw
nych, duszpasterskich mogłyby służyć regionalne spotkania duchownych różnych 
wyznań. Należy na nich unikać polemiki, trzymając się rzeczowego przedstawienia 
stanowiska swojego Kościoła. Spotkania takie warto ubogacić chwilą wspólnej mo
dlitwy lub medytacji biblijnej.

Szczególną okazją poznania się duchownych w atmosferze modlitwy są różnego 
rodzaju rekolekcje ekumeniczne (np. w Laskach koło Warszawy), które zasługują na 
szersze rozpropagowanie.
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28. Duch ekumenizmu winien przenikać całą katechezę (por. adhortację Catechesi 
tradendae, 32). O innych Kościołach chrześcijańskich należy mówić obiektywnie 
i bez ducha polemiki. W starszych klasach korzystnym może być spotkanie w ramach 
katechezy z duchownym innego Kościoła (który mógłby przedstawić swe wyznanie) 
jak też odwiedziny przez grupę katolicką ze swym katechetą świątyni bratniego 
Kościoła chrześcijańskiego.

Wychowanie młodzieży do kontaktów ekumenicznych winno być oparte na solid
nym przygotowaniu teologicznym i połączone z umiłowaniem swojego Kościoła. 
Tylko w ten sposób można uniknąć indyferentyzmu religijnego.

29. W duchu Ewangelii należy w ramach katechezy oraz w innych formach pracy 
duszpasterskiej uczyć szacunku dla religijnej tradycji żydowskiej i dla żydowskiego 
rozumienia tragedii holocaustu. Chodzi o zapobieganie niebezpieczeństwu antysemi
tyzmu, który zawsze gotów jest pojawić się w różnych formach (por. Instrukcja Żydzi
i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego z dnia 24 VI 
1985 r., nr 8 ). Ważne jest, by poznawać i oceniać treści religijne żydów tak, jak je 
dzisiaj przeżywają sami żydzi (por. List pasterski Episkopatu Polski, 20 I 1991; zob. 
Aneks II).

Całość katechezy powinna odbywać się w duchu tolerancji i szacunku dla ludzi
0 odmiennych przekonaniach religijnych i światopoglądowych.

30. Odpowiedzią na wyzwanie, jakie stanowi działalność różnorodnych sekt (zob. 
p. 19), winno być ożywienie duszpasterstwa biblijnego pogłębiającego znajomość 
Pisma św. wśród katolików. Szczególną uwagę należy zwrócić na młodzież (zwła
szcza wymykającą się tradycyjnym formom katechezy i duszpasterstwa) oraz na ludzi 
duchowo zagubionych, by dotrzeć do nich z ewangelizacyjną posługą Kościoła. 
Należy wytrwale i umiejętnie rozwijać różne formy spotkań modlitewnych i biblij
nych, które pozwalają na bardziej osobiste przeżywanie wiary. Warto wykorzystać 
w tej dziedzinie pozytywne doświadczenie grup, wspólnot i ruchów ewangelizacyj
nych (np. grup oazowych, wspólnot neokatechumenalnych, wspólnot Odnowy w Du
chu Świętym, grup pielęgnujących modlitwę medytacyjną w stylu Taize itd.).

W docieraniu do środowisk oddalonych od Kościoła mogą być też pomocne różne 
ekumeniczne inicjatywy ewangelizacyjne, służące budzeniu żywej wiary. Wymagają 
one zawsze pogłębionej formacji ekumenicznej tych, którzy je podejmują.

31. We wszystkich parafiach i świątyniach katolickich należy pielęgnować i roz
wijać wspólną modlitwę o jedność chrześcijan, zwłaszcza w styczniowym Tygodniu 
Modlitw o Jedność (18-25 stycznia). Nie należy jednak ograniczać się tylko do tego 
okresu, ale kontynuować modlitwę ekumeniczną w święto Objawienia Pańskiego czy 
w okresie między Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego (nowenna przed 
Pięćdziesiątnicą). Dniem szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan powinien być 
też Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Duchownych bratnich wyznań, obecnych na nabożeństwach ekumenicznych, nale
ży poprosić do czynnego uczestnictwa, jak czytanie słowa Bożego, głoszenie kazań
1 homilii, prowadzenie modlitwy czy udzielenie błogosławieństwa.

Duszpasterze winni zadbać, by nie przeoczono modlitewnej łączności z braćmi 
innych Kościołów chrześcijańskich przy takich uroczystościach, jak wizytacja bisku-
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pia, odpust parafialny, pamiątka założenia kościoła, pierwsza Komunia święta, konfir
macja, rekolekcje, misje, tydzień ewangelizacyjny itp. Niech przynajmniej w modlit
wie powszechnej, poprzez odpowiednie wezwania, pamięta się w te dni ożywionej 
pobożności o braciach innych wyznań.

Godną polecenia jest inicjatywa tak zwanych parafii bliźniaczych, to znaczy 
nawiązania duchowej więzi i praktycznego współdziałania dwóch parafii różnych 
wyznaniowo, znajdujących się w różnych regionach kraju. Pozwala to na ożywienie 
kontaktów ekumenicznych także tam, gdzie liczba niekatolików jest niewielka. Prak
tyka ta dobrze może służyć oddolnemu „odbudowywaniu przyjaźni Kościołów Bo
żych” (św. Bazyli, List 70, cyt. w Przemówieniu papieża Jana Pawła II do przedsta
wicieli Kościołów chrześcijańskich w Warszawie, 8 VI 1987 r.).

1412 32. Ponieważ chrzest jest fundamentem wszelkich działań ekumenicznych, pro
boszczowie parafii katolickich winni bez przeszkód wydawać metrykę chrztu swoje
mu parafianinowi, gdy będzie ona potrzebna dla celów duszpasterskich w bratnim 
Kościele chrześcijańskim. Pożądane jest, by w oparciu o bilateralne ustalenie (zob. 
p. 13 oraz Aneks I) Konferencja Episkopatu podała oficjalną listę Kościołów chrześ
cijańskich w Polsce, których chrzest jest uznawany za bezwarunkowo ważny.

Przy chrzcie katolika świadkiem może być członek innego Kościoła chrześcijań
skiego (praktykujący w swym Kościele), ale tylko razem z chrzestnym katolikiem.

Ekumeniczną praktyką będzie też stosowanie w pewnych warunkach chrztu przez 
zanurzenie (na co pozwalają Obrzędy Chrztu; zob. Wtajemniczenie chrześcijańskie, 
22 ) oraz przestrzeganie w stosunku do dorosłych inicjacji chrześcijańskiej w kolej
ności zgodnej ze starożytną praktyką: chrzest -  bierzmowanie -  Eucharystia (zob. 
Wtajemniczenie chrześcijańskie, 34 i 36).

1413 3 3 . W razie zmiany wyznania należy się przekonać, czy konwertyta do Kościoła
katolickiego nie został moralnie przymuszony do tego kroku (zwłaszcza chodzi
0 przygotowujących się do małżeństwa). Przyjęcie do pełnej wspólnoty z Kościołem 
katolickim winien poprzedzić okres odpowiedniego przygotowania, którego czas 
będzie zależny od wiedzy i świadomości religijnej zainteresowanego (por. Obrzęd 
przyjęcia ważnie ochrzczonego do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, 5 i 6 ). 
Aby uniknąć podejrzeń o prozelityzm, dobrą praktyką będzie podanie (przez zaintere
sowanego) na piśmie motywów tego kroku.

1414 34 . Zanim Kościoły dojdą do uznania prawa swoich wiernych do pełnego współ
uczestnictwa w Eucharystii (zwłaszcza z Kościołami poreformacyjnymi), należy 
modlitwą wspierać wysiłki teologów zmierzające do wyjaśnienia rozbieżności i poz
nania różnych tradycji oraz dążyć do przyszłej wspólnej celebracji. Należy też pa
miętać, o czym przypomniał w swym przemówieniu ekumenicznym wygłoszonym 
w Warszawie (8  VI 1987 r.), że przyzywanie Ducha Świętego w celebracji każdej 
Eucharystii, czyli tak zwana epikleza, jest wielką modlitwą o jedność chrześcijan
1 nieustannym apelem o zjednoczenie.

Kiedy katolik znajdzie się w niedzielę lub święto nakazane na terenach, gdzie 
Eucharystia odprawiana jest tylko przez prawosławnych, ze względu na pożytek 
duchowy powinien w niej uczestniczyć.
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Przy celebrowaniu Eucharystii z udziałem chrześcijan innych wyznań zaleca się 
udzielanie Komunii świętej z hostii konsekrowanych w czasie tejże celebracji, a jeże
li przepisy na to pozwalają, także pod dwiema postaciami. Względy ekumeniczne 
i liturgiczne przemawiają za powszechnym i stałym stosowaniem tej praktyki.

Kiedy chrześcijanin innego wyznania znajdzie się w wyjątkowych warunkach 
(choroba, szpital, zakład karny, duża odległość od swego duchownego) i nie może 
skorzystać z posługi duchownego swego wyznania a odczuwa wielkie pragnienie 
przyjęcia Komunii świętej, należy spełnić jego prośbę, żądając jednak, by wyraził 
wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych. Na dłuższą 
taką praktykę należy uzyskać zgodę biskupa.

35. Jednym z najbardziej skomplikowanych w zakresie ekumenicznym działań 
duszpasterskich jest troska o małżeństwa mieszane.

Narzeczony (narzeczona) akatolik, zawierający małżeństwo w naszym Kościele, 
przeżywa zwykle wiele rozterek duchowych, stąd należy go traktować z braterskim 
zrozumieniem, delikatnością i szacunkiem dla jego sumienia. Trzeba mu udzielić 
informacji o możliwości pozostania we własnym wyznaniu, a obie strony zachęcić, 
by wykazały tym większą gorliwość w umacnianiu swej wiary i utrzymywały żywą 
więź ze swoim Kościołem.

Przy obrzędach ślubnych powinno się unikać tych sformułowań, które mogą 
stwarzać stronie niekatolickiej problemy sumienia. Zwłaszcza chodzi o pytania doty
czące katolickiego wychowania potomstwa oraz o słowa przyrzeczeń kończące się 
wersetem „i wszyscy święci”.

Gdyby Kościoły doszły do porozumienia, chwalebnym byłoby wzajemne powiada
mianie się o zawieraniu małżeństwa mieszanego, a także głoszenie zapowiedzi i od
notowanie tegoż faktu w księdze chrztów.

Po ślubie duszpasterze winni otoczyć małżeństwa mieszane szczególną troską, by 
inspirować je do wielkiej kultury międzywyznaniowego współżycia i właściwego 
religijnego wychowania dzieci.

36. W miejscowościach wyznaniowo mieszanych częstym spotkaniem wiernych 
różnych wyznań są pogrzeby.

Duszpasterze winni starać się, by tak ukształtować liturgię, zwłaszcza homilię, by 
bardziej odzwierciedlała ona te prawdy eschatologiczne, które obecnych łączą.

W parafiach, gdzie chrześcijanie bratniego wyznania nie posiadają swojego koś
cioła czy kaplicy dla odprawienia obrzędów pogrzebowych, należy udostępnić im na 
ten cel świątynię katolicką. Można też uczcić zmarłego biciem w dzwony, według 
miejscowych zwyczajów.

37. Praktyka wykazuje, że podziały wyznaniowe przygasają i budzi się między
ludzka solidarność, gdy wiernych dotyka klęska żywiołowa, cierpienia czy nędza 
ludzka.

Kościół katolicki, jego instytucje charytatywne tak ogólnokrajowe jak diecezjalne 
czy parafialne, a także szpitale czy Domy Opieki prowadzone lub obsługiwane przez 
zgromadzenia zakonne postarają się, by służyć potrzebującym bez względu na wyzna
nie. Niekatolikom w charytatywnych zakładach zamkniętych, prowadzonych przez
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Kościół katolicki, należy stworzyć warunki pełnej swobody wykonywania swych 
praktyk religijnych i korzystania z posługi duchownego swego Kościoła.

Kapelanów szpitali oraz zakładów karnych zachęca się, by powiadamiali duchow
nych innych wyznań o obecności w nich ich wiernych. W razie niemożności przyby
cia tychże (np. zbyt wielka odległość), niechaj wspierają duchowo akatolików unika
jąc przy tym prozelityzmu.

1418 38. Dobrą płaszczyzną międzywyznaniowej współpracy mogą być wszelkie inicja
tywy w zakresie pomocy ludziom ubogim oraz ludziom z tzw. marginesu społeczne
go, zagrożonym przez alkohol, narkotyki itd. Istniejące w tej dziedzinie pozytywne 
osiągnięcia zachęcają do rozwijania tego typu inicjatyw z zachowaniem duszpaster
skiej roztropności i odpowiedzialności a także ekumenicznej lojalności.

1419 39 . Okazją do spotkań międzywyznaniowych są także Tygodnie Kultury Chrześci
jańskiej, koncerty muzyki czy pieśni religijnej i podobne inicjatywy. Niechaj docho
dzi wtedy do wymiany prelegentów, chórów i zespołów. Niektóre wyznania mają 
w tej dziedzinie bogatą tradycję i wspaniały dorobek, który może posłużyć wzajem
nemu ubogaceniu.

Należy popierać wszelką współpracę i współdziałanie chrześcijan w zakresie 
tworzenia i upowszechniania kultury chrześcijańskiej oraz przeciwstawiania się zale
wowi pseudokultury, pornografii i innych zjawisk społecznie szkodliwych.

1420 40. Pytania do refleksji i dyskusji
1) Jakie Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie działają na terenie waszej parafii, 

miasta, diecezji? Jaki jest stosunek katolików do nich, czy w ostatnich 10 latach były 
jakieś konflikty i dlaczego? Jaki jest ich stosunek do katolików i do ekumenizmu?

2) Co najbardziej blokuje rozwój współpracy między chrześcijanami różnych 
wyznań na waszym terenie? Jakie widzisz możliwości zmiany sytuacji na lepsze?

3) Czy w twoim (waszym) środowisku działa stereotyp: Polak-katolik? Czy znane 
są ofiary, jakie duchowieństwo ewangelickie poniosło w czasie ostatniej wojny za 
wierność polskości?

4) Które z zaleceń zawartych w III-ciej części niniejszego dokumentu (punkty 
24-39) uważasz za najbardziej aktualne na terenie waszej parafii, miasta, diecezji?

Które z nich uważasz za niemożliwe do realizacji i dlaczego?
5) Jak widzisz możliwość twego osobistego włączenia się w realizację ekumenicz

nych zaleceń Kościoła (zawartych m.in. w niniejszym dokumencie)?
Odpowiedzi na postawione pytania i podsumowanie dyskusji prosimy przesłać na 

piśmie do Sekretariatu II Polskiego Synodu Plenarnego.
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POZNANSKI SYNOD ARCHIDIECEZJALNY 1992-1993 R.

Druk: Poznański Synod Archidiecezjalny 1992-1993. Dokumenty, Poznań 
1995, s. 107-115.

EKUMENIZM

|  WPROWADZENIE HISTORYCZNE

1. Ekumenizm w historii Kościoła
Problem jedności wśród chrześcijan sięga czasów pierwszych wspólnot chrześci

jańskich. Od samego początku towarzyszyła chrześcijanom świadomość, że wolą 
Chrystusa jest, aby Jego uczniowie „stanowili jedno” (por. J 17, 23). Wszelkie więc 
rozłamy i podziały wśród chrześcijan odczuwane były jako bolesne naruszenie jedno
ści Kościoła. Ujawniło się to przede wszystkim w związku z rozerwaniem wspólnoty 
między wschodnimi patriarchatami a Stolicą Rzymską w XI w. oraz w związku 
z rozłamami na Zachodzie w następstwie Reformacji.

W ciągu wieków chrześcijaństwa niejednokrotnie podejmowano próby przezwycię
żenia istniejących podziałów, czego dowodem są np. sobory unijne. O ruchu ekume
nicznym w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, tj. o inicjatywach i przedsięwzięciach 
zmierzających do przywrócenia jedności wśród chrześcijan, możemy jednak mówić 
dopiero w naszym stuleciu. Świadomość potrzeby zorganizowanych działań na rzecz 
jedności stała się szczególnie żywa wśród protestantów na polu działalności misyjnej 
(brak jedności jest odczuwany jako przeszkoda w ewangelizacji), jak również na polu 
współpracy wyznaniowej. Podejmowane w tym kierunku działania skupiły się wokół 
spraw doktrynalnych i praktycznych i zaowocowały powstaniem Światowej Rady 
Kościołów w Amsterdamie w roku 1948. Kościół Rzymskokatolicki odnosił się po
czątkowo z rezerwą do kontaktów z ruchem ekumenicznym (por. encyklika Morta- 
lium animos z 1928 r.), uznając niektóre tezy przyjmowane w tym ruchu, zarówno 
jeśli chodzi o pojmowanie Kościoła, jak i o wizję zjednoczenia, za niemożliwe do 
przyjęcia i stąd wykluczające jego udział w nim. Z biegiem czasu zostały określone 
warunki współpracy katolików w ruchu ekumenicznym i rozpoczęły się regularne 
spotkania z przedstawicielami innych wyznań. Powołany w roku 1960 Sekretariat d/s 
Jedności Chrześcijan nawiązał oficjalne kontakty ze Światową Radą Kościołów. 
Katolickie zasady ekumenizmu zostały wyrażone w Dekrecie Soboru Watykańskie
go II o ekumenizmie, zasady zaś praktyczne dotyczące wprowadzenia w życie tegoż 
dekretu, zawiera wydane w 1967 roku Dyrektorium do wykonania uchwał Soboru 
Watykańskiego II w sprawie ekumenizmu.
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1422 2. Sytuacja w Archidiecezji Poznańskiej
Podejmowanie działań o charakterze ekumenicznym w duchu wskazań Soboru 

Watykańskiego II należy rozpatrywać na tle sytuacji wyznaniowej Archidiecezji, 
w której zdecydowaną większość stanowią wierni Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Kościoły i wspólnoty niekatolickie działają w diasporze i liczba ich wiernych stanowi 
bardzo małą część mieszkańców Archidiecezji.

Obecność w Wielkopolsce innych wyznań wyrosłych z Reformacji sięga XVI 
stulecia. Zyskiwały one najwięcej zwolenników wśród mieszczaństwa niemieckiego 
zamieszkałego w Polsce, a także wśród niektórych rodów polskich. W okresie rozbio
rów i związanym z nim napływem ludności niemieckiej wzrosła liczba ewangelików 
skupionych w większości w wyniku tzw. Unii Pruskiej w Kościele Ewangelickim 
Unijnym, którego władze kościelne na Polskę znajdowały się w Poznaniu. Po odzys
kaniu niepodległości w roku 1918, liczba ewangelików, zwłaszcza w Poznaniu i in
nych miastach Archidiecezji, znacznie zmalała. Posiadali jednak w Poznaniu siedem 
kościołów, w tym jeden dla wiernych narodowości polskiej.

W okresie międzywojennym nowym elementem wyznaniowym stali się prawo
sławni, dla których zbudowana została niewielka cerkiew. Na tle wyznaniowym nie 
zaznaczały się konflikty, wręcz przeciwnie, istniał wzajemny szacunek i tolerancja. 
Po drugiej wojnie światowej ludność protestancka narodowości niemieckiej opuściła 
Polskę i pozostało na terenie Archidiecezji kilkaset wiernych tego Kościoła, głównie 
w Poznaniu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Chodzieży, Kępnie. Obok Kościołów 
prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego pojawiły się inne Kościoły i wspólnoty 
chrześcijańskie: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół 
Zielonoświątkowy, Wspólnota Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W okresie 
powojennym zdarzało się, że władze państwowe niechętne Kościołowi Rzymskokato
lickiemu eksponowały inne wyznania, traktując instrumentalnie ich obecność dla 
realizacji swych celów. Po Soborze Watykańskim II idea ekumeniczna stawała się 
coraz bardziej żywa, co wpłynęło zdecydowanie na rozwój stosunków międzywyzna
niowych. Szczególną rolę spełnia na tym polu obchodzony corocznie w dniach 18-25 
stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Duchowni różnych 
wyznań wraz z wiernymi uczestniczą wtedy w nabożeństwach w kościołach katolic
kich i kościołach innych wyznań. Także duchowni i wierni Kościoła Rzymskokatolic
kiego włączają się czynnie w Tydzień Modlitw o Jedność, zwłaszcza w większych 
ośrodkach miejskich. W parafiach głosi się w tym czasie kazania na temat jedności 
chrześcijan, odmawia się specjalne modlitwy. Kuria Metropolitalna udziela duszpaste
rzom pomocy w organizacji Tygodnia.

Znakiem ożywienia działalności ekumenicznej pod koniec lat sześćdziesiątych 
były międzywyznaniowe spotkania młodzieżowe. Uczestniczyli w nich też alumni 
Seminarium Towarzystwa Chrystusowego i Arcybiskupiego Seminarium. Spotkania 
te, odbywające się w pewnym okresie co miesiąc, były okazją do zapoznania się 
z innymi wyznaniami i wspólnej modlitwy. W Arcybiskupim Seminarium rozpoczęła 
działalność Sekcja Ekumeniczna przy kole naukowym studentów, która wydawała 
biuletyn „Unitas” i współorganizowała wystawy książek o tematyce związanej z inny-
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mi wyznaniami. W latach siedemdziesiątych grupa księży brała udział w rekolekcjach 
ekumenicznych dla kapłanów, organizowanych przez Komisję Episkopatu d/s ekume
nizmu. W dniach skupienia dla młodzieży w Laskach brali udział także alumni. 
W czasie wakacji klerycy brali udział w akcji „Suhnezeichen”, a także przez kilka 
lat pomagali przy budowie kościoła w Koninie (zainicjowanej przez wspólnotę 
z Taizć).

W ostatnich latach kontakty ekumeniczne wśród świeckich dokonują się także 
w ramach działań różnych międzywyznaniowych ruchów ewangelizacyjnych (wykła
dy, prelekcje, koncerty). Problemy związane z ekumenizmem stają się żywiej obecne 
w świadomości wiernych wskutek częstszych niż dotąd kontaktów zagranicznych, 
spotkań z przedstawicielami innych wyznań. Problemy te stają przed duszpasterzami 
m.in. przy okazji tzw. małżeństw mieszanych i posługi wobec chorych spoza Kościo
ła Rzymskokatolickiego1.

II. NAUKA KOŚCIOŁA O EKUMENIZMIE I JEJ EKSPOZYCJA 
W STATUTACH SYNODU ARCHIDIECEZJI Z 1968 ROKU

1. Nauka Soboru Watykańskiego II i wskazania Kościoła co do jej realizacji
W działaniach zmierzających do zjednoczenia chrześcijan należy kierować się 

przede wszystkim katolickimi zasadami ekumenizmu wyrażonymi na Soborze Waty
kańskim II w Dekrecie o ekumenizmie (rozdz. 2) i wskazaniami co do wprowadzenia 
go w życie (rozdz. 2) oraz wydanym przez Stolicę Apostolską w roku 1967 Dyrekto
rium do wykonania uchwał Soboru Watykańskiego II w sprawie ekumenizmu, jak 
i wskazaniami zawartymi w nauczaniu ostatnich papieży, zwłaszcza w encyklice 
Pawła VI Ecclesiam suam i jego motu proprio Matrimonia mixta (1970), w encyklice 
Jana Pawła II Redemptor hominis i Jego adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae 
(1979) potwierdzającymi wolę ekumenicznego zaangażowania się Kościoła. Obok 
uwzględnienia tych i innych wskazań skierowanych przez Stolicę Apostolską do 
całego Kościoła, działalność ekumeniczna w diecezji dokonuje się w koordynacji 
z powstałą w r. 1966 Komisją Episkopatu d/s ekumenizmu.

U podstaw działań zmierzających do jedności wśród chrześcijan jest tzw. ekume
nizm duchowy (por. DE 8). Gotowość i dążenie do duchowej przemiany oraz mo
dlitwa stanowią nieodzowny warunek do podjęcia owocnego dialogu międzywyzna
niowego. W tak rozumiany ekumenizm duchowy włączyć się muszą zarówno po
szczególni wierni, jak i całe Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, którym leży na 
sercu sprawa jedności. Konieczność modlitwy o jedność staje się bardziej ewidentna 
im bardziej strony dialogu uświadamiają sobie trudności związane z przezwycięża
niem zaistniałych rozłamów. Praktyce ekumenizmu duchowego służą od lat: Tydzień

1 W obrazie sytuacji wyznaniowej w Archidiecezji, w ramach schematu o ekumenizmie, pomija się 
przedstawicieli innych religii, zwracając uwagę, iż Sobór Watykański II poświęci! osobny dokument 
sprawie stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Pomija się także wzmożoną w ostatnich latach 
działalność różnego rodzaju sekt. O niej, jako wyzwaniu duszpasterskim, mowa jest w schemacie o dusz- 
pasterstwie.
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Powszechnej Modlitwy o Jedność, dni skupienia, rekolekcje i nabożeństwa ekume
niczne.

W działaniach ekumenicznych podstawową rolę spełnia dialog między poszczegól
nymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi. Umożliwia on wzajemne poznanie 
doktryny i życia poszczególnych Kościołów oraz usunięcie wzajemnych uprzedzeń 
narosłych w ciągu wieków. Dialog, prowadzony przez kompetentnych przedstawicieli 
poszczególnych wyznań, zaowocował już znaczącymi uzgodnieniami w wielu waż
nych kwestiach teologicznych i pogłębionym poznaniem tradycji poszczególnych 
Kościołów. Jest to wyrazem rozwoju tzw. ekumenizmu naukowego.

Soborowy Dekret o ekumenizmie wskazuje też na tzw. ekumenizm praktyczny, 
oznaczający współdziałanie chrześcijan różnych wyznań w zakresie troski o pokój, 
sprawiedliwość społeczną, obronę godności osoby, współdziałanie w zakresie pracy 
charytatywnej i innych (por. DE 12), zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak 
i lokalnej.

Mimo istniejącego na obecnym etapie rozdziału między wyznaniami, nie można 
nie dostrzegać tego, co jest wspólne w nauce i życiu poszczególnych Kościołów. 
Dotyczy to także dóbr duchowych, które zgodnie z nauką Soboru mogą istnieć poza 
widzialnym obrębem Kościoła katolickiego. Umożliwia to współudział z braćmi 
odłączonymi w modlitwach, korzystaniu z miejsc świętych i sprzętu liturgicznego,
co wspólnie określa się jako communicatio in spiritualibus. Jest też możliwy pewien 
współudział w rzeczach świętych, tj. w kulcie liturgicznym albo sakramentach jakie
goś Kościoła czy wspólnoty kościelnej (communicatio in sacris). Ten współudział nie 
może być jednak pojmowany jako środek, który bez zastrzeżeń można czy należy 
stosować w ramach działań na rzecz jedności chrześcijan. Zależny jest on bowiem 
od jedności w wierze. Szczegółowe zasady na temat możliwości współudziału w rze
czach świętych i duchowych podaje wspomniane wyżej Dyrektorium ekumeniczne 
cz. I. Ze względu na różnice w wierze co do sakramentów, inne są możliwości 
współudziału z braćmi odłączonymi na Wschodzie, inne z Kościołami i wspólnotami 
kościelnymi wyrosłymi z Reformacji.

1424 2, Wskazania Synodu Archidiecezji z roku 1968 na temat ekumenizmu
Synod Archidiecezji z roku 1968, nawiązując do nauki Soboru Watykańskiego II, 

wskazał na decydujące znaczenie łaski Bożej w dziele zjednoczenia chrześcijan, które 
to dzieło przekracza ludzkie siły i zdolności. Wskazał jednocześnie na ekumenizm 
duchowy jako fundament wszelkiego działania ekumenicznego (por. statuty 811 
i 812). Obok tych wskazań o charakterze ogólnym Synod podał wskazania szczegóło
we zaadresowane do duszpasterzy, a dotyczące modlitwy o jedność, kaznodziejstwa, 
katechezy i formacji ekumenicznej w seminarium duchownym (statuty 813-816). Nie 
określił szczegółowych zasad dotyczących kontaktów z braćmi odłączonymi, ograni
czając się do wskazania dokumentów kościelnych precyzujących zasady, na których 
kontakty te mogą się opierać. Zlecił natomiast kształtowanie postaw życzliwości 
względem braci odłączonych. Podkreślając kierowniczą rolę Ordynariusza w rozwoju 
ruchu zjednoczeniowego na terenie diecezji, Synod określił zadania Archidiecezjalnej 
Komisji Ekumenicznej (statuty 817-820).



Ekumenizm 753

Wiele z postulowanych przez Synod z 1968 r. spraw wpisało się w sposób trwały 
w życie Kościoła w Archidiecezji. Dotyczy to przede wszystkim modlitwy o jedność 
i formacji ekumenicznej w seminarium duchownym. Zgłaszane przez wiernych postu
laty dotyczące szerszego zapoznania w kazaniach i katechezie z nauką i tradycją 
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich odłączonych, wskazują na wciąż jeszcze 
niewystarczający stopień podejmowania tej problematyki. Wystarczającym natomiast 
dla potrzeb Archidiecezji okazało się ustanowienie w miejsce postulowanej przez 
Synod Komisji Ekumenicznej -  diecezjalnego duszpasterza do spraw ekumenizmu.

III. ZADANIA

1. Dla Archidiecezji
Obecny Synod pragnie wyrazić i potwierdzić udział Kościoła Poznańskiego w tro

sce o jedność chrześcijan i w podejmowaniu działań zmierzających do jej przywróce
nia i wyznacza konkretne zadania stosownie do rozpoznanych potrzeb i własnej 
sytuacji. Synod pragnie dać wyraz odpowiedzialności za rozwój ekumenizmu ducho
wego, naukowego i praktycznego w Archidiecezji, rozwijać dialog z innymi kościo
łami i wspólnotami wyznaniowymi oraz kształtować postawy życzliwości w kontak
tach z braćmi odłączonymi.

Na płaszczyźnie diecezjalnej szczególne zadania łączą się z funkcją diecezjalnego 
duszpasterza d/s ekumenizmu. Bierze on udział w spotkaniach ogólnokrajowych - 
związanych z ekumenizmem. Organizuje w porozumieniu z Wydziałem Duszpaster
skim Kurii Metropolitalnej nabożeństwa ekumeniczne na terenie Archidiecezji. Szcze
gólnie troszczy się o organizację i przebieg Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan w dniach 18-25 stycznia, koordynując jej przebieg z nabożeństwami 
w kościołach należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. Pośredniczy w kontaktach 
ekumenicznych z innymi wspólnotami wyznaniowymi, organizuje te spotkania, bierze 
w nich udział.

Seminarium Duchowne i Papieski Wydział Teologiczny są miejscem formacji 
intelektualnej nie tylko duchowieństwa, ale także wielu katechetów i katechetek 
świeckich aktywnie uczestniczących w życiu Kościoła. Wymiar ekumeniczny ich 
formacji wyrażać się ma w otwarciu na całą tradycję chrześcijaństwa, w ześrodkowa- 
niu życia wewnętrznego na Chrystusie, w łączeniu przywiązania do Kościoła 
rzymskokatolickiego z szacunkiem dla innych chrześcijan i ich przekonań religijnych, 
w dobrym poznaniu autentycznej doktryny i duchowości własnego Kościoła jak 
i w zdobywaniu wiedzy na temat innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. 
Dotyczy to zarówno profesorów jak studentów, wykładu poszczególnych dyscyplin, 
szczególnie zaś osobnego wykładu zagadnień ekumenicznych (por. Dyrektorium 
ekumeniczne, cz. II).

Rozwojowi ekumenizmu służy upowszechnienie obiektywnej wiedzy o innych 
wyznaniach i wspólnotach chrześcijańskich, uwzględniającej zarówno elementy 
wspólne, jak i różnice (por. DE 11, o szkodliwości fałszywego irenizmu). Postuluje 
się więc: wzbogacenie katechezy, przepowiadania, piśmiennictwa (wydawnictwa 
diecezjalne) o taką nie polemiczną, obiektywną informację. Postulat ten wydaje się
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szczególnie aktualny wobec sygnalizowanego zjawiska rozpowszechniania czasopism, 
książek (zdarza się, że także przez katolickie punkty sprzedaży), które wyrażają 
poglądy autorów niekatolickich niezgodne z nauką Kościoła. Znane jest zainteresowa
nie młodzieży tymi publikacjami, co może prowadzić do pomieszania pojęć w zakre
sie wiary i moralności. Należy też zwrócić uwagę na korzystanie z wydań Pisma św. 
zatwierdzonych przez Kościół.

1426 2. Dla parafii
Na płaszczyźnie parafialnej szczególne zadania stają przed duszpasterzami. Są oni 

odpowiedzialni za ukształtowanie liturgii, przygotowanie homilii i modlitw w Ty
godniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i jego uroczysty obchód (mimo 
przypadających zwykle w styczniu odwiedzin duszpasterskich zwanych kolędą). 
Ekumenizm powinien być obecny także przy okazji innych modlitw i nabożeństw, 
także czuwań, w które niejednokrotnie czynnie włączają się świeccy i pod kierun
kiem duszpasterzy je organizują (oaza, odnowa w Duchu Świętym, neokatechumenat). 
Okres posoborowy znamionuje otwarcie się na prawdę o innych wyznaniach, czego 
przejawem są liczne publikacje dotyczące dialogu ekumenicznego i dokumentów 
dialogu. Tematyka ta winna znajdować nadal miejsce w katechezie i w kaznodziej
stwie, które stanowią dla wielu wiernych podstawowe źródło wiedzy w tej dziedzinie. 
Pomaga to bowiem w usuwaniu uprzedzeń, a z drugiej strony chroni przed bezkry
tycznym poddawaniem się wpływom modeli życia i postaw religijnych obcych kato
lickiej tradycji. Okazją do praktycznego ekumenizmu może być wymiana prasy w bi
bliotekach parafialnych, podejmowanie wspólnych działań charytatywnych i społecz
nych, jak np. Tydzień Miłosierdzia, rozdzielanie darów, porządkowanie cmentarzy. 
Informacji i wzajemnemu poznaniu służyć może gablotka w kruchcie kościelnej oraz 
gazetka parafialna. Współudział w świętych obrzędach należy dostosować do wymo
gów prawa kanonicznego i wskazań stosownych dokumentów kościelnych. Gestem 
otwarcia ekumenicznego na potrzeby braci odłączonych może być udostępnienie (za 
zgodą Arcybiskupa) budynku kościelnego na sprawowanie liturgii lub kaplicy dla 
odprawienia obrzędów pogrzebowych oraz współpraca duchownych różnych wyznań 
w zakresie udzielania pomocy duchowej i sakramentalnej chorym.

Aktualnie, ze względu na bardziej ożywione kontakty międzynarodowe częściej 
dochodzi do tzw. małżeństw mieszanych, tj. małżeństw katolików z wiernymi innych 
wyznań. Wchodzących w takie związki należy otoczyć szczególną opieką duszpaster
ską. Utwierdzać w wierności w wierze, troszczyć się o kontakty takich rodzin z ro
dzinami mocnymi w wierze i zaangażowanymi w sprawy Kościoła, a zarazem pełny
mi szacunku dla wiernych innych wyznań.

1427 3 . Dla rodziny
Obok wskazań i zadań wyznaczonych dla diecezji i parafii Synod pragnie pod

kreślić odpowiedzialność rodziny za kształtowanie postaw dialogu i szacunku wobec 
ludzi o innych niż katolickie zasadach postępowania i zapatrywaniach. Rodzina wez
wana jest do szczególnego świadectwa wiary w przypadku obecności w niej członka 
innej wspólnoty wyznaniowej, religii czy sekty. Konieczny do podjęcia w takich
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wypadkach dialog nie jest możliwy bez otwarcia się na świadectwo wiary drugiej 
strony, a zarazem prowadzi do nieustannego doświadczenia i pogłębiania własnego 
stosunku do wiary.

II SYNOD DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ 1994 R.

Druk: II Synod Diecezji Włocławskiej 1994, Włocławek 1994, s. 159-161.

Aneks 6

DUSZPASTERSKIE WSKAZANIA W DZIEDZINIE EKUMENIZMU

II Włączając się w modlitwę Chrystusa Pana, który przed swoją śmiercią prosił 
Ojca o dar jedności dla wszystkich chrześcijan (J 17, 20-21) Synod przypomina 
kapłanom i wiernym, „że tym lepiej posuwają naprzód sprawę jedności chrześcijan, 
a nawet ją  realizują, im bardziej nieskazitelne usiłują wieść życie w duchu Ewange
lii” (DE 7).

2. Fundamentem wszelkiego działania ekumenicznego jest ekumenizm duchowy, 
czyli „nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modła
mi o jedność chrześcijan” (DE 8). Szczególnym przeto obowiązkiem duszpasterzy 
jest uświadamianie wiernym znaczenia ekumenizmu duchowego i wzywanie do czę
stej, zarówno prywatnej, jak i publicznej modlitwy o jedność chrześcijan.

3. Duszpasterze niech dołożą starań, aby:
-  odpowiednio przygotować i w sposób uroczysty obchodzić każdego roku 

w dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z całą wspólnotą parafialną i, o ile to możliwe, 
przy udziale członków innych Wspólnot i Kościołów Chrześcijańskich, Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan;

-  w miarę możliwości wprowadzać nabożeństwa o charakterze ekumenicznym, np. 
nabożeństwo słowa Bożego, godzinę biblijną czy Mszę świętą wotywną o jedność 
Kościoła z odpowiednią modlitwą wiernych; w tym też celu zaleca się wykorzystać 
okres między świętem Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego lub inny czas, 
stosownie do miejscowych zwyczajów i warunków;

-  można też do tradycyjnych parafialnych nabożeństw, jak: Droga Krzyżowa, 
Gorzkie Żale, nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, wprowadzać ak
centy ekumeniczne.

4. Poprzez nauczanie należy ukazać istotę i zadania ruchu ekumenicznego oraz 
sposoby i możliwości służenia sprawie zjednoczeniowej każdego z nich. W sposób
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szczególny zapoznaniu wiernych z nauką i tradycją Kościoła katolickiego oraz Koś
ciołów wspólnot chrześcijańskich odłączonych niech służy homilia i katecheza.

1432 5 . Duszpasterze w kontaktach z wiernymi, zwłaszcza w sprawach trudnych czy
też nawet konfliktowych między katolikami a członkami innych Kościołów i Wspól
not chrześcijańskich, niech roztropnie rozwijają to, co sprzyja wzajemnej życzliwości 
i zrozumieniu. Niech też nie przechodzą obojętnie wobec ich wypadków losowych 
i uroczystości rodzinnych zwłaszcza o charakterze religijnym.

1433 6 . Trosce duszpasterzy poleca się sprawę małżeństw mieszanych. W rozwiązaniu
tego trudnego problemu należy stosować się do przepisów Kodeksu Prawa Kanonicz
nego (kan. 1124-29), instrukcji Stolicy Apostolskiej oraz Episkopatu Polski. W wy
padkach szczególnych należy zwrócić się do Kurii Diecezjalnej.

1434 7 . Ekumeniczna formacja alumnów w seminarium duchownym jest zadaniem,
jakie spoczywa na profesorach i moderatorach (por. Dyr. Ekum., cz. II, n. 4).

1435 8 . W sprawach konfliktowych, trudnych do rozwiązania, jak np. sprawa świątyń,
katechezy, udziału we wspólnych nabożeństwach, kontaktów z duchownymi innych 
wyznań itp., w których będzie trudno duszpasterzowi samodzielnie podjąć decyzję, 
należy każdorazowo zwrócić się do Kurii Diecezjalnej.

1436 9 . Na terenie diecezji, zgodnie z postanowieniami II Soboru Watykańskiego, nad
całością ruchu ekumenicznego czuwa biskup diecezjalny, który bezpośrednio lub 
przez instytucje w tym celu przez siebie ustanowione, kieruje rozwojem ruchu zjed
noczeniowego (por. DE 4).

I SYNOD DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ 1994-1997 R.

Druk: I  Synod Diecezji Drohiczyńskiej 1994-1997, Drohiczyn 1997, s. 30.

FORMACJA EKUMENICZNA

1437 6 . Ze względu na uwarunkowania diecezji drohiczyńskiej, istotna staje się właści
wa formacja ekumeniczna tak kapłanów, jak i wiernych świeckich (Ut unum sint, 
82). Wspólne zamieszkiwanie na terenie diecezji drohiczyńskiej wiernych Kościoła 
Katolickiego oraz Cerkwi Prawosławnej rodzi określone zadania duszpasterskie, ale 
staje się także szczególną szansą dla obu Kościołów. Na terenie diecezji drohiczyń
skiej mieszkają też przedstawiciele wyznań protestanckich. W duchu modlitwy Jezusa 
„[...] aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21) z braterską miłością wspólnota diecez
jalna otwiera się na chrześcijan innych wyznań i pragnie z nimi ściśle współpraco
wać we wszystkim, co zmierza do jedności w duchu Ewangelii (Unitatis redintegra
tio, 7). Duch mądrego ekumenizmu winien być dlatego obecny już w seminaryjnym
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przygotowaniu alumnów do przyszłej posługi duszpasterskiej. W trosce o wzajemne 
poznanie się i ubogacanie skarbem wiary (Unitatis redintegratio, 9) powinny być też 
podejmowane spotkania międzykonfesyjne. Mają one służyć wspólnej modlitwie 
i dialogowi. Odpowiednio przygotowany kapłan, mianowany przez Biskupa referen
tem ds. ekumenizmu, koordynuje w diecezji całość powyższej problematyki. Wszyst
kich wiernych Synod zachęca do nieustannej modlitwy o zjednoczenie chrześcijan 
oraz do budowania we własnym sercu, w rodzinie, środowisku pracy zawodowej 
prawdziwego ducha jedności.

B R O N I S Ł A W  D E M B O W S K I ,  b i s k u p  w ł o c ł a w s k i

Przemówienie ekumeniczne 
w kaplicy Kościoła ewangelicko-metodystycznego,

Warszawa, 22 stycznia 1995 r.

Druk: Kronika Diecezji Włocławskiej, 1995 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Czcigodni Bracia w posłudze duszpasterskiej różnych stopni, różnych godności i róż
nych Kościołów!
Siostry i Bracia!

Jan Paweł II w swojej ostatniej książce: Przekroczyć próg nadziei odpowiada na 
pytanie 22  o dialog ekumeniczny wychodzące ze stwierdzenia, że niektórzy są roz
czarowani w stosunku do tego, co nam zgotował dialog ekumeniczny. Między innymi 
Papież mówi: „Ja myślę, że od tych rozczarowań silniejszy jest sam fakt zapoczątko
wania drogi, która ma prowadzić wszystkich chrześcijan w stronę jedności. Zbliżając 
się do końca drugiego tysiąclecia chrześcijanie wyraźniej zauważyli, że podziały, 
jakie istnieją między nimi, są przeciwne Chrystusowej modlitwie z Wieczernika: 
Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja  w Tobie 
[...], aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (por. J 17, 21). Chrześcijanie różnych 
wyznań i wspólnot mogli się przekonać, jak bardzo te słowa są prawdziwe, zwła
szcza poprzez działalność misyjną, która w ostatnich czasach była bardzo intensywna, 
zarówno ze strony Kościoła katolickiego, o czym była mowa, jak i ze strony różnych 
Kościołów i wspólnot protestanckich. Środowiska bowiem, do których się misjonarze 
zwracają głosząc Chrystusa i Ewangelię, pzekazując ideały braterstwa i jedności, nie 
mogą nie stawiać misjonarzom pytania o ich własną jedność. Muszą też pytać, który

1438



758 Bp Bronisław Dembowski

z tych Kościołów czy wspólnot jest tym, jaki istotnie założył Chrystus. Przecież 
Chrystus założył jeden Kościół i jeden tylko może przemawiać w Jego imieniu. Tak 
więc doświadczenia związane z działalnością misyjną stały się poniekąd początkiem 
ruchu ekumenicznego we współczesnym tego słowa znaczeniu”.

To bardzo poważne słowa. Winniśmy niejednokrotnie do nich wracać* Ja jednak 
chciałbym dzisiaj razem z Wami wszystkimi rozradować się ogromnym postępem, 
jaki już się dokonał. Patrzę na Was teraz. Wiele twarzy znam od trzydziestu lat. Jaka 
to radość, że się spotykamy. Trzeba, żebyśmy sobie powiedzieli, że tam, gdzie jest 
miłość do Boga i do ludzi (Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 
dla ich dobra -  Rz 8 , 28), tam różnica zdań prowadzi do głębszego zrozumienia 
dyskutowanej prawdy wiary. My o tym już wiemy z własnego doświadczenia: gdzie 
dialog prowadzony jest z miłością, tam dochodzi do coraz lepszego, głębszego, 
rozumienia prawd wiary. Natomiast gdzie nie ma miłości, tam ludzie się dzielą, 
choćby nie było różnic w rozumieniu prawd wiary. Dlatego tak bardzo ważny jest 
przed chwilą odczytany tekst o miłości z Księgi Powtórzonego Prawa: On (Bóg) 
wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu 
chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami 
w ziemi egipskiej (Pwt 10, 18-19).

1439 Wśród nas nie ma cudzoziemców, bo wszyscy jesteśmy ochrzczeni, wszczepieni
w Ciało Chrystusa, którym jest Kościół -  jeden, święty, powszechny i apostolski. 
Jeden jednością Chrystusa, święty świętością Chrystusa, powszechny z woli Chrystu
sa i apostolski z woli Chrystusa. Ciało Chrystusowe nie jest podzielone. Ciało Chrys
tusowe jest poranione.

Ojciec Święty powołuje się na Jana XXIII mówiącego, że to, co nas łączy, jest 
większe od tego, co nas dzieli. Bo łączy nas miłość Chrystusa, a ponad to nie ma 
nic większego. Dzieli nas natomiast nasza słabość, ale to naprawdę nie jest ważne. 
Ja nie jestem ważny i Ty nie jesteś ważny. Ważny natomiast jest Chrystus, którego 
Ty miłujesz i ja  miłuję. Tu jest nasze braterstwo, tu jest nasza jedność.

W Kościele rzymskokatolickim i w innych Kościołach dużo obecnie mówimy
0 nowej ewangelizacji, a prawda, że „Bóg cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie”
1 dla ciebie umarł na krzyżu, stanowi jądro tej ewangelizacji (por. Deklaracja Synodu 
Biskupów Europy, Warszawa, 1992, punkt 3). A cóż może nas oddzielić od miłości 
Chrystusowej, zwłaszcza jeśli chcemy być sobie życzliwi. Wtedy patrząc na siebie 
z życzliwością wszyscy się wzbogacamy, wszyscy się uczymy od siebie wzajemnie.

Uczmy się wzajemnie od siebie miłości! Amen.
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B R O N I S Ł A W  D E M B O W S K I ,  b i s k u p  w ł o c ł a w s k i

Przemówienie w kościele parafii ewangelicko-reformowanej
Żychlin, 23 stycznia 1995 r.

Druk: Kronika Diecezji Włocławskiej, R. 1995.

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Dopiero trzeci rok jestem biskupem diecezji włocławskiej, ale z księdzem bisku
pem Zdzisławem Trandą znamy się już od wielu lat. Będąc w Warszawie rektorem 
kościoła św. Marcina organizowałem tam nabożeństwa ekumeniczne. Pierwsze odbyło 
się 10 stycznia 1962 roku. Byłem nieco przerażony, gdy organizowałem to nabożeń
stwo, bo można powiedzieć, zachowując oczywiście właściwe proporcje, że było to 
pierwsze spotkanie ekumeniczne od czasu toruńskiego Colloquim Charitativum z roku 
1645.

Bardzo się cieszę, że dziś mogę się modlić razem z Wami. Temat dzisiejszego 
dnia jest bardzo ważny, a zarazem trudny: Wspólnota w posłuszeństwie.

Jak rozumieć posłuszeństwo w Kościele Chrystusowym? Trzeba przyjrzeć się 
Jezusowi. Dzisiaj widzieliśmy Go w Jego modlitwie w Ogrójcu. Modlitwa ta była 
tak głęboka i bolesna, że Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię 
(Łk 22, 44). Jezus wołał: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak 
nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (Łk 22, 42).

A więc pierwsze, podstawowe posłuszeństwo, to posłuszeństwo Bogu, z którego 
rodzi się zbawienie. Mówimy, że Chrystus Pan zbawił nas przez śmierć krzyżową. 
To prawda. Jednocześnie jednak wiemy, że Rzymianie ukrzyżowali dziesiątki czy 
setki tysięcy ludzi. Była to straszna kara przeznaczona dla buntowników przeciwko 
państwu, przeciwko cezarowi. Las krzyży wyrastał w czasie zamieszek, jak na przy
kład w czasie powstania Spartakusa. Ale Krzyż Chrystusa jest jeden jedyny nie 
dlatego, żeby wyróżniał się w swojej kaźni; różnił się w swojej męce. Łotrzy, ukrzy
żowani obok Jezusa Chrystusa, cierpieli straszliwie. A jednak krzyż Chrystusa jest 
jedyny. Dlaczego? Dlatego, że Jezus przyjął krzyż w posłuszeństwie Bogu, z miłości 
do Boga i z miłości do człowieka. Dlatego można powiedzieć, że Jezus zbawił nas 
nie przez śmierć krzyżową, tylko przez posłuszeństwo, z jakim przyjął śmierć na 
krzyżu, a raczej przez posłuszeństwo, z jakim przyjął ludzką dolę: On, istniejąc 
w postaci Bożej -  a więc będąc równy Bogu -  [...] uniżył samego siebie stawszy się 
posłusznym aż do śmierci -  i to śmierci krzyżowej (por. Flp 1, 6 -8 ).

My przez chrzest jesteśmy wszczepieni w Ciało Chrystusowe. Przypomnijmy sobie 
dziwne słowa św. Pawła z Listu do Kolosan (1, 24): W moim ciele dopełniam braki 
udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Przedziwne to słowa.
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Niedawno dostałem list od pewnej pani, która tak mniej więcej napisała: Jak to można 
zrozumieć? Czy brak czegoś męce Chrystusa? Czy nas nie do końca zbawił? Co to 
znaczy? Starałem się to jej wytłumaczyć, ale do końca kto z nas zrozumie to zdanie 
św. Pawła? Możemy przybliżyć się do jego zrozumienia, jeśli dobrze zrozumiemy 
prawdę, iż przez chrzest jesteśmy wszczepieni w Ciało Chrystusowe. Wtedy nasze 
posłuszeństwo jest jak gdyby kontynuacją posłuszeństwa Jezusa Chrystusa.

Wiecie, jak wielki wpływ na Kościół rzymskokatolicki wywarł Sobór Watykań
ski II. Jan Paweł II powtarza za Soborem w Adhortacji apostolskiej Christifideles 
laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie: „Kościół, choć nie jest ze 
świata (por. J 17, 16), żyje w świecie i w nim kontynuuje -  zgodnie z otrzymanym 
mandatem -  odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa, które mając «zasadniczo na celu 
zbawienie ludzi, obejmuje również odnowę całego porządku doczesnego»” (ChL 15).

1443 Kościół kontynuuje odkupieńcze dzieło Chrystusa. Dlaczego? Bo jest Ciałem
Chrystusowym. Kościół to konsekwencja tajemnicy Wcielenia. Gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). Chrystus Pan jest 
wśród nas, w swoim słowie, w naszej modlitwie. On jest tutaj. W szczególny sposób 
jest w Eucharystii, o której pisze do nas św. Paweł przekazując nam słowa ustano
wienia: To jest Ciało Moje za was (wydane). Czyńcie to na moją pamiątkę. Ten 
kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, 
na moją pamiątkę (1 Kor 11, 24-25).

Co mamy czynić na pamiątkę? Czy tylko sprawować ten wspaniały obrzęd, do 
którego przywiązujemy tak wielką wagę? Eucharystia to Najświętszy Sakrament -  
Wielka Tajemnica Wiary. Czy to tylko sprawowanie tego obrzędu łącznie z przyjmo
waniem Komunii? To czyńcie na moją pamiątkę? Myślę, że te słowa znaczą dużo 
więcej. Oczywiście nakazują sprawowanie Eucharystii. Tak. Sprawowanie liturgii 
tego najświętszego obrzędu i przyjmowanie z wiarą Ciała i Krwi Pańskiej. Oczywiś
cie. Ale przecież Ostatnia Wieczerza była uprzedzeniem pod postacią chleba i wina 
ofiary na Golgocie -  była wyrazem miłości Jezusa Chrystusa do końca. Umiłował 
nas do końca, aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa (por. J 13, 1 i Flp 2, 8 ). 
Znakiem więc umiłowania były te słowa i czyn: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
Moje. Jestem całkowicie dla was. Staję się dla was pożywieniem. Oddaję się wam 
ze wszystkim. A więc my mamy dawać siebie braciom w miłości. Bez takiej miłości 
nie ma pełnego uczestnictwa w liturgii, nie ma pełnego uczestnictwa w Eucharystii
-  To czyńcie na moją pamiątkę!

Kiedy byłem młodym studentem teologii, dziwiło mnie, dlaczego św. Jan w swo
jej Ewangelii, w której tak dużo mówi o Ostatniej Wieczerzy i tak wiele bardzo 
ważnych słów Pana Jezusa nam przekazał, nie przekazał nam słów ustanowienia. 
Dlaczego? Odpowiedź -  moim zdaniem -  jest zupełnie prosta: słowa ustanowienia 
wystarczająco przekazali nam Ewangeliści synoptyczni i św. Paweł. Jan pisał o tym, 
czego tamci nie napisali. Tak więc przekazał nam Modlitwę Arcykapłańską i przeka
zał nam opis umywania nóg.

Przy umywaniu nóg Pan Jezus powiedział: Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 
umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi (J 13, 14). To 
jest jak gdyby druga postać nakazu: To czyńcie na moją pamiątkę. Przykazanie nowe
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daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja  was umiłowałem (J 13, 34). 
To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia jest znakiem umiłowania. A więc: „To 
czyńcie na moją pamiątkę” znaczy: miłujcie się!

Wczoraj w Warszawie na Nabożeństwie Ekumenicznym mówiłem, że tam gdzie 
jest wzajemna miłość, różnica zdań prowadzi do lepszego rozumienia. Między Koś
ciołem rzymskokatolickim a reformowanym są różnice zdań na temat Eucharystii. 
Jeżeli będziemy się miłować, to będziemy się wzajemnie wzbogacać naszym rozu
mieniem. Natomiast jeśli nie będzie między nami miłości, to nie będzie rozmowy, 
tylko gorszące kłótnie. Niestety tak już było w Kościele Chrystusowym. Wiemy
o tym i bolejemy dziś nad tym. A czy nie boli nas to, że w Serbii i Chorwacji argu
ment: ja prawosławny, ja  katolik, prowadzi do większego rozdarcia zamiast do więk
szej miłości? To w tej chwili jest bolesne. Wojna tam trwa już trzy lata i mimo 
pokojowych wysiłków przełożonych Kościoła katolickiego i prawosławnego, a także 
duchownych muzułmańskich, argument różnic religijnych jest niekiedy wykorzysty
wany do pogłębiania nienawiści.

Słuchaliśmy przed chwilą fragmentu z proroctwa Izajasza o Słudze Jahwe. Dziw
ny to tekst: powiedzie się mojemu słudze, wybije się, wywyższy, wyrośnie bardzo, 
a jednak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został zeszpecony -  cierpiący 
sługa Jahwe (por. Iz 52, 13-53).

Wierzymy, że prorok Izajasz mówił to o Jezusie Chrystusie. Pobożni Żydzi mó
wią czasami, że jest tu mowa o całym narodzie żydowskim, że cały naród żydowski 
jest cierpiącym Sługą Boga. Ale Izajasz mówi, że to cierpienie zostało przez Sługę 
Boga przyjęte w posłuszeństwie. Czy cały naród żydowski przyjmuje cierpienie za 
grzechy świata? Z wielkim szacunkiem dla cierpień narodu żydowskiego jednak 
raczej wierzę, że proroctwo Izajasza spełniło się w osobie Jezusa Chrystusa:

„Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, 
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, 
a wola Pańska spełni się przez Niego.
Po udrękach swej duszy 
Ujrzy światło i nim się nasyci.
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, 
ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy 
i posiądzie możnych jako zdobycz, 
za to, że Siebie na śmierć ofiarował 
i policzony został pomiędzy przestępców.
A On poniósł grzechy wielu 
i oręduje za przestępcami” (Iz 53, 10-12).

Tak przez posłuszeństwo Bogu z miłości do Boga i do ludzi zbawił nas Jezus 
Chrystus -  cierpiący Sługa Boga. My przez nasze posłuszeństwo z miłości i z zaufa
nia do Boga, z miłości do ludzi, przez posłuszeństwo z jakim przyjmujemy naszą 
ludzką dolę -  współzbawiamy z Jezusem Chrystusem. Dziś rano odwiedziłem siostrę
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zakonną umierającą na raka. Widziałem z jakim posłuszeństwem przyjmuje ona 
swoją dolę. To jest współzbawianie z Jezusem i to jest najważniejsze powołanie 
chrześcijanina. Amen.

B R O N I S Ł A W  D E M B O W S K I ,  b i s k u p  w ł o c ł a w s k i

Homilia wygłoszona w kościele wyznania ewangelicko-augsburskiego 
we Włocławku, 29 stycznia 1995 r. 

w Tygodniu Ekumenicznym

Druk: Kronika Diecezji Włocławskiej, R. 1995.

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Drogi Księże Proboszczu Marku!
Bracia Kapłani, Klerycy, Siostry zakonne 
i Wy Wszyscy, Siostry i Bracia!
Szczególnie zwracam się do parafian Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego we Włocławku!

1445 Cieszę się bardzo, że nareszcie jestem tutaj. Od początku mojej służby we Wło
cławku chciałem Was nawiedzić. Nie udało się wcześniej, więc jestem dopiero dziś, 
ale w sercu moim jesteście od dawna.

Wiecie pewno, że będąc rektorem kościoła św. Marcina w Warszawie przy ul. 
Piwnej od 1962 roku organizowałem tam Nabożeństwa Ekumeniczne. Ponadto stara
łem się brać udział w Nabożeństwach Tygodni Modlitw o Jedność. Poznałem dobrze 
śp. Księdza biskupa Zygmunta Michelisa i Księdza Trenklera. Ze wzruszeniem do
wiedziałem się, że był tutaj kiedyś proboszczem. Mogę powiedzieć, że byłem zaprzy
jaźniony z Księdzem Seniorem Walterem, który zmarł tak niedawno. Bardzo lubiłem 
w Wielki Piątek po nabożeństwie w kościele św. Marcina iść do kościoła Św. Trój
cy. Jeszcze trafiałem na połowę nabożeństwa, aby razem modlić się przeżywając 
wspólnie śmierć Zbawiciela. Takie są moje wspomnienia.

1446 Z takimi wspomnieniami przystępuję do rozważania słów Pisma św., które były
dziś przeczytane z Księgi Kapłańskiej, gdzie Bóg wyraźnie mówi coś niezmiernie 
ważnego, że mianowicie grzech przeciw człowiekowi, że krzywda wyrządzona czło
wiekowi jest obrazą Boga. Bóg ujmie się za skrzywdzonym: Nie będziesz kładł 
przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! (Kpł
19, 14). Te słowa są mi szczególnie bliskie, gdyż wiele lat byłem duszpasterzem
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niewidomych. Były więc one dla mnie na co dzień niezmiernie ważne. Trzeba pomóc 
niewidomemu. Nie wolno wykorzystywać jego sytuacji, bezradności. A przecież 
zdarzało się, że niewidomemu za mało reszty wydano w sklepie. Banknoty były 
jednakowego formatu i nie do odróżnienia. Dobrze więc, że pani Hanna Gronkie- 
wicz-Waltz trochę się zna na problemach niewidomych, bo niejednokrotnie modliła 
się w kościele św. Marcina, w którym mieści się duszpasterstwo niewidomych. 
Wprowadziła banknoty, gdzie każdy nominał jest innej wielkości i jeszcze ma wy
pukłe znaki. Trudniej będzie niewidomego oszukać.

To tylko przykład z serca płynącej reakcji na słowa: „Nie będziesz kładł przeszko
dy przed niewidomym” -  mówi Bóg. On się upomni o skrzywdzonego człowieka.

Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale 
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan! (Kpł 19, 18). Te słowa 
Pan Jezus, jak wiecie, rozszerzył na wszystkich ludzi, bo małoduszni Izraelici chcieli 
bliźnim nazywać tylko Izraelitę. Nie! Każdy człowiek jest twoim bliźnim, jak wyraź
nie powiedział Jezus w przypowieści o Samarytaninie. Czy to słowo Jezusowe, iż 
każdy człowiek jest bliźnim, dotarło do naszych serc i umysłów? Nie tylko więc 
rodak i nie tylko współwyznawca, ale każdy człowiek jest twoim bliźnim. Jego masz 
miłować jak siebie samego.

Modli się za nas dzisiaj św. Paweł wzywając na pomoc Jezusa Chrystusa: tak iż 
nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu 
w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który nas powołał do 
wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym (1 Kor 1, 7-9).

Koinonia: wspólnota w Bogu i między nami (por. J 15, 1-17) -  to hasło tegorocz
nego Tygodnia Modlitwy o Jedność. Wspólnota z Jezusem Chrystusem i wspólnota 
z braćmi. Wspólnota z bliźnim. Bólem naszych serc jest to, że Kościół Chrystusowy 
jest podzielony na różne wyznania. Jednocześnie jest naszą radością, że się spotyka
my. Szczególnie spotykamy się na modlitwie w styczniu. Trzeba, żebyśmy nie tylko 
w styczniu modlili się wspólnie. Nadszedł już czas, aby o tym pomyśleć, iżby wspól
nie dokonywać przeróżnych dzieł, jakie możliwe są do wykonania, aby było odrobinę 
lepiej. Bo cóż mają znaczyć słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze: Tak niech 
świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16)?

Sądzę, że w naszym ekumenizmie dojrzała już sytuacja do tego, abyśmy się nie 
tylko razem modlili, ale także razem działali, razem kształtowali nasze społeczeń
stwo, aby było społeczeństwem ludzi Bogu oddanych, społeczeństwem ludzi dobrych. 
Ale tu tak bardzo potrzebna jest miłość!

Na wszystkich w tym roku nabożeństwach ekumenicznych, w których brałem 
udział, powtarzałem jak refren jedną myśl, która zapadła mi głęboko do serca i umy
słu: Tam, gdzie na temat prawd wiary jest różnica zdań i miłość wzajemna, tam 
różnica zdań prowadzi do lepszego zrozumienia prawdy wiary. Tam, gdzie nie ma 
miłości, możemy nie różnić się w wierze i jednak nie będzie między nami pokoju. 
Przecież świat chrześcijański podzielony jest nie tylko na różne wyznania i różne 
Kościoły. Przecież wewnątrz każdego wyznania i każdego Kościoła są rozdarcia
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spowodowane brakiem miłości. To jest najbardziej bolesne. Dlatego my wszyscy 
powinniśmy się nawrócić. Mówię to z pełnym przekonaniem. Godzinę temu przepro
wadziłem przykrą rozmowę telefoniczną, w której nie potrafiłem okazać życzliwości 
rozmówcy. Przykro mi, że zabrakło mi cierpliwości, bo zabrakło mi miłości. Wydaje 
mi się, że osoba rozmawiająca ze mną nie bardzo miała rację, ale ja straciłem swoją 
rację, bo nie okazałem mu wystarczająco cierpliwości. Każdy z nas ma takie mniej
sze, czy większe, grzechy na sumieniu. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać 
się będzie (Łk 12, 48). Biskup bodaj dostał dosyć dużo. Toteż Jezus będzie wiele 
ode mnie wymagał. Ale nam wszystkim Jezus dał wiele wraz z łaską wiary, dlatego 
wiele będzie od nas wymagał!

Zakończę często przeze mnie powtarzanymi słowami Jana XXIII: Jezus Chrystus 
na sądzie ostatecznym nie będzie nas pytał, czy doprowadziliśmy do pełnego zjedno
czenia chrześcijan. Zapyta jednak każdego z nas: co zrobiłeś, żeby było odrobinę 
lepiej? To jest pytanie postawione mnie i Tobie, pytanie do każdego z nas: co zrobi
łeś, żeby było odrobinę lepiej w stosunkach między ludźmi w twoim środowisku? 
Bo tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16). Amen.

B R O N I S Ł A W  D E M B O W S K I ,  b i s k u p  w ł o c ł a w s k i

Homilia wygłoszona we Wrocławiu 
podczas spotkania młodzieży Taize

30 grudnia 1995 r.

Druk: Kronika Diecezji Włocławskiej, R. 1996

1 J  2, 12-17
Refren: N iebo i ziem ia n iechaj się radują
Łk 2, 36-40

Umiłowani w Chrystusie Panu!
1448 św. Jan Ewangelista napisał do nas dzisiaj: „Piszę do was, ojcowie, że poznaliś

cie Tego, który jest od początku” (1 J 2, 14). Czasem jestem nazywany ojcem i bar
dzo się cieszę, że dzisiaj usłyszałem te właśnie słowa. Ale pragnę zwrócić waszą 
uwagę na słowa św. Jana skierowane do młodych: „Napisałem do was, młodzi, że 
jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego” (tamże). Allelu-
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ja! Chwalmy Pana! Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że jeśli nie zwyciężyliście 
Złego, to pragniecie zwyciężyć go przez dobro.

Chciałbym przypomnieć bardzo ważne słowa z encykliki Veritatis splendor Jana 
Pawła II: „Kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego to główna droga, którą Kościół musi 
podążać każdego dnia, jeśli pragnie w pełni zrozumieć, czym jest wolność: darem 
z siebie w służbie Bogu i braciom” (VS 87). Na tym polega prawdziwa wolność. Jest 
nią autodeterminacja, samoograniczenie siebie przez prawdę i dobro. Jeśli bowiem 
prawdziwie chcę tego, co dobre, to muszę pokonywać całą masę moich „nie chce mi 
się” i „zachciewa mi się”. Ponieważ chcę dobra, więc muszę ograniczać swoją samo
wolę, aby dokonywać wolnego wyboru dobra.

W tej samej encyklice Jan Paweł II mówi: „Tylko wolność podporządkowana 
prawdzie prowadzi osobę ludzką ku jej autentycznemu dobru. Dobrem osoby jest jej 
istnienie w Prawdzie i czynienie Prawdy” (VS 84).

Jak to wygląda w konkretnym życiu? Wybaczcie mi, że powiem trochę o sobie. 
Wojna skończyła się, gdy miałem 18 lat. Niestety za dużo widziałem tego, co działo 
się w czasie II wojny światowej. Dlatego bywałem bardzo przygnębiony i zbuntowa
ny na ten świat. Ale na szczęście po wojnie spotkałem kapłana, który znacznie wię
cej widział i przeżył, aniżeli ja. Był w Kazachstanie, w łagrach i sowieckich więzie
niach. Wyżaliłem się jemu z młodzieńczym buntem. A on wcale mi nie powiedział, 
że ten świat jest dobry, ale: „To prawda, że świat jest kiepski, ale możesz zrobić coś 
dobrego w tym kiepskim świecie”.

Możesz zrobić coś dobrego w tym kiepskim świecie! Staram się o to do dnia 
dzisiejszego, oczywiście z bardzo różnym skutkiem.

Potem spotkałem wielu różnych ludzi. Chcę wam powiedzieć o dwóch spotka
niach.

Pierwsze, to spotkanie z Matką Elżbietą Czacką, założycielką tak zwanego Dzieła 
Lasek, na które składają się Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, szkoła dla niewidomych i wielka praca ewan
gelizacyjna przez domy rekolekcyjne. Gdy ją  poznałem, była już starą kobietą, star
szą o 4 lata niż ja  w tej chwili. Gdy miała około dwudziestu lat, straciła wzrok. Jej 
rodzice i krewni ze wszystkich sił starali się i szukali pomocy u różnych lekarzy 
w nadziei, że uda się przywrócić wzrok kochanej Rózi. W końcu jeden mądry lekarz 
powiedział do niej: Wzroku już pani nie odzyska, ale jest pani zamożną kobietą 
i może zająć się innymi niewidomymi. Było to w końcu XIX wieku, kiedy jeszcze 
w Polsce szkolenia niewidomych prawie nie było. W ten sposób ta niewidoma dwu
dziestodwuletnia dziewczyna przestała się troszczyć o siebie, zajmować się sobą 
i swoim kalectwem, a zajęła się sprawą niewidomych. Stała się wybitnym fachowcem 
w dziedzinie szkolenia i zatrudnienia niewidomych i twórcą dobrej dla nich szkoły 
i całego dzieła, które istnieje do dziś i się rozwija. Zrozumiała osobiście i głęboko, 
jaka jest wartość cierpienia, przyjętego w posłuszeństwie Bogu. Możemy powiedzieć, 
że w życiu Matki Elżbiety Czackiej spełniły się słowa: „Kontemplacja Jezusa ukrzy
żowanego to główna droga, którą Kościół musi podążać każdego dnia, jeśli pragnie 
w pełni zrozumieć, czym jest wolność: darem z siebie w służbie Bogu i braciom”. 
Podkreślmy, że w służbie Bogu i braciom człowiek spełnia się najdoskonalej. Nas
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ciągle kuszą różnymi formami egoistycznego zaspokajania swoich potrzeb. Jeśli 
patrzymy na propozycje, jakie daje nam dzisiejsza cywilizacja, to wszędzie widzimy 
różnego rodzaju egoizm, różnego rodzaju zaspokajanie swoich pożądliwości i w re
zultacie człowiek staje się niewolnikiem swoich ciągle nie dość zaspokojonych po
żądliwości.

Drugi przykład. Spotkałem rodzinę. Troje dzieci: dwóch synów w wieku około 
ośmiu i czternastu lat. Najmłodsza siostra urodzona z porażeniem mózgowym. Już 
ma dwa i pół roku. Jeszcze nie siedzi ani nie mówi, mało co się rusza. I oto cała 
ta rodzina zespala się wobec zadania, wobec którego w sposób dla nas niepojęty 
postawił ich Pan Bóg. Wielka próba ich miłości, przez którą za łaską Bożą przecho
dzą zwycięsko. Ojciec ciężko pracuje, aby zarobić na rodzinę, matka zajmuje się 
wraz z synami Marysią z porażeniem mózgowym. Wokół nich gromadzą się przyja
ciele i dzień za dniem kilkanaście godzin przeróżnej gimnastyki, która ma doprowa
dzić, i ciągle ufam, że doprowadzi, do poprawy stanu dziecka, że w komórkach 
mózgowych zajdą zmiany i dziecko zacznie ruszać się i chodzić, i normalnie egzys
tować.

Zaczęło się to od pewnego bezdzietnego małżeństwa, które postanowiło zaadopto
wać dwoje dzieci. Znaleźli rodzeństwo, jedno dziecko całkowicie zdrowe, a drugie 
z porażeniem mózgowym. Zdecydowali się wiedząc o tym, że będą musieli całkowi
cie podporządkować swoje życie służbie dziecku z porażeniem mózgowym. Zaadop
towali właśnie to rodzeństwo i to z pomyślnym skutkiem. Po kilku latach okazało 
się, że chore dziecko, poddane czasochłonnym ćwiczeniom, jest całkowicie sprawne 
i chodzi do szkoły! Jest to ogromne zwycięstwo miłości. Kiepski jest ten świat -  
dzieci z porażeniem mózgowym się rodzą. Prawda! Ale jest to wyzwanie dla miłości.

Nie znam osobiście tego małżeństwa, które zaadoptowało owe dzieci. Tylko
0 nich słyszałem. Ale Marysia ze swoją rodziną była u mnie w domu dwa dni. Wi
działem wielką troskę i już wielkie obdarowanie pozostałej czwórki. Wyraźnie było 
widać, że bracia bardzo kochają swoją bezradną siostrzyczkę, że tak bardzo pragną 
jej pomóc. Widać jak mąż i żona, ojciec i matka, zespalają się wobec tego zadania.

Jesteśmy skłonni narzekać na kiepski świat. Prawda, świat nie jest doskonały
1 ludzie nie są doskonali. Do wszystkich panów, którzy nie zapuszczają brody, mogę 
powiedzieć: jeśli chcesz zobaczyć kogoś niedoskonałego w Kościele, to przypatrz się 
sobie, gdy się golisz. Zobaczysz wtedy kogoś niedoskonałego w Kościele. Ja się 
przyglądam sobie bardzo starannie.

Matka Teresa z Kalkuty, gdy jakiś dziennikarz ją  zapytał: Matko, co jest złego 
w Kościele? odpowiedziała natychmiast: Ty i ja. Tak dyskusja na temat Kościoła się 
skończyła. Bo nie warto takich dyskusji prowadzić, jeśli złego się szuka tylko poza 
sobą.

Pamiętajmy, że jesteśmy powołani do tego, żebyśmy w tych okolicznościach, 
w jakich żyjemy, czynili to, co dobre. Nie poddawajcie się złu (a złe mogą być 
okoliczności), ale zło dobrem zwalczajcie! (por. Rz 12, 21).

1450 Zawsze stoimy wobec zadania, które otrzymaliśmy od Boga, żeby coś dobrego
zrobić w tym kiepskim świecie. Tak rozumiem słowa św. Jana Ewangelisty i do was, 
i do mnie skierowane: „Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka



Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego 767

Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na 
świecie” (1 J 2, 14-15). Wiecie dobrze, że św. Jan słowa „świat” używa przynaj
mniej w dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie -  świat, to my, wszyscy ludzie: 
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (por. J 3,16). Drugie 
znaczenie -  świat, to to wszystko w doczesności, co odwraca się od Boga. To też 
mamy miłować, aby się zwróciło ku Bogu. Właśnie ze względu na ten świat odwra
cający nas od Boga Jezus Chrystus poszedł na krzyż. „Wszystko bowiem, co jest na 
świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi 
od Ojca, lecz od świata” (1 J 16).

Zawsze stoimy wobec wyboru wartości. Jaką wartość wybierzemy? List z Taizć 
na rok 1996 nosi tytuł: „Wybrać miłość”. Niech nam Bóg błogosławi, abyśmy zaw
sze potrafili wybierać miłość, nie poddawać się złu, ale zło dobrem zwalczać.

Pragnę zakończyć to rozważanie słowami modlitwy brata Rogera:
„O Boże, wysławiamy Cię za rzesze kobiet, mężczyzn, młodych i dzieci, którzy na 
całej ziemi pragną być świadkami pokoju, zaufania i pojednania. Spraw, abyśmy 
śladami świętych świadków Chrystusa wszystkich czasów, od Maryi i Apostołów aż 
do wierzących dzisiejszej doby sposobili się wewnętrznie dzień za dniem do tego, 
aby zaufać tajemnicy wiary”. Amen.

B R O N I S Ł A W  D E M B O W S K I ,  b i s k u p  w ł o c ł a w s k i

Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku 

28 stycznia 1996 r.

Druk: Kronika Diecezji Włocławskiej, R. 1997.

1 S m  3 ,  1 - 1 0  
1 P  1 ,  1 3 - 2 5  

M t  7 ,  2 4 - 2 9

Miłość Boga Ojca, Łaska Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Dar Jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Po raz drugi w Tygodniu Ekumenicznym przemawiam tu, w tej świątyni Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi Kapitanowi 
Markowi Łoskotowi za zaproszenie.

1451
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Chciałbym, abyśmy w ogromnym bogactwie dzisiejszych czytań zastanowili się 
nad dwoma zdaniami z pierwszego czytania i z Ewangelii.

„Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 10) -  powiedział Samuel pouczony przez 
kapłana Helego, gdy po raz czwarty usłyszał swoje imię.

„Mów, bo sługa Twój słucha” -  te słowa były istotnie ważne dla Samuela. Są one 
istotnie ważne dla każdego chrześcijanina. Trzeba przecież, żeby każdy z nas miał 
postawę słuchania, słuchania Boga.

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proro
ków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1-2) -  
przez Jezusa Chrystusa. Tak rozpoczyna się List do Hebrajczyków. Także dziś Bóg 
do nas mówi przez Jezusa Chrystusa.

1452 Nabożeństwa ekumeniczne są okazją do tego, by poznać inne wyznania i by dać
się poznać. Przyjaciele spotykają się, jak mówił Ksiądz Marek, aby się poznać. 
Korzystam więc z dzisiejszej okazji, aby nieco dać się poznać. Dlatego powiedzieć 
pragnę, jak ja, biskup w Kościele rzymskokatolickim, rozumiem te słowa: „Mów, bo 
sługa Twój słucha”. Jak mam rozumieć słowa Jezusa Chrystusa?

Bóg mówi dzisiaj przez słowo Pisma Świętego czytane w wierze Kościoła. Św. 
Piotr w swoim Liście powiedział: „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że 
żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania” (2 P 1, 20). Nie może 
każdy z nas na swój sposób rozumieć słów Pisma Świętego. Dlatego Kościół 
rzymskokatolicki podkreśla potrzebę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który osta
tecznie decyduje, jak rozumieć słowa Biblii. Tak więc ja dzisiaj słucham słów Pisma 
Świętego w wierze Kościoła.

1453 Między innymi dzięki ruchowi ekumenicznemu coraz lepiej rozumiemy, czym jest
Kościół. Mówimy: jeden, święty, powszechny i apostolski. A jednocześnie wiemy, 
że jest jeden jednością nie naszą, bo ciągle jesteśmy w różny sposób podzieleni, ale 
jednością Chrystusa, którego Ciało zostało umęczone i okaleczone, ale nie rozdarte, 
nie poćwiartowane.

Jest święty świętością Jezusa Chrystusa, nie naszą. Któż z nas odważyłby się 
powiedzieć: Kościół jest święty moją świętością?

Jest powszechny, choć nie dotarł jeszcze do wszystkich ludów i narodów, ale jest 
dla wszystkich ludów, narodów, języków i pokoleń.

Jest apostolski, bo prawdy wiary przekazali nam Apostołowie i przez śmierć 
męczeńską dali świadectwo prawdzie, a my przyjęliśmy to przesłanie Apostołów.

Mówimy o Kościołach lokalnych, mówimy o Kościołach siostrzanych. Gdy się 
zastanawiamy nad prawdą o Kościele lokalnym, to trzeba, żebyśmy się starali zrozu
mieć, na czym polega jedność Kościołów lokalnych. One bowiem będąc mnogie 
stanowią jeden Kościół.

Wraz z Kościołem rzymskokatolickim wierzę, że Kościoły lokalne stanowią jeden 
Kościół, bo są w jedności i pokoju z Piotrem, biskupem Rzymu. Owa jedność i po
kój z Piotrem może być różnie pojmowana i może być różnie urzeczywistniana. Ale 
sądzę, że winna być urzeczywistniana. Znamy bardzo stare hasło: Ubi Petrus, ibi 
Ecclesia -  gdzie Piotr, tam Kościół. Zrozumienie tego hasła jest wielkim i trudnym
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zadaniem na drodze do jedności. Wszyscy chrześcijanie winni się nad tym zasta
nawiać.

Kilkanaście lat temu byłem na uroczystości nadania doktoratu honoris causa przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski kardynałowi Willebrandsowi i prawosławnemu arcy
biskupowi z Australii, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, współprzewodni
czącemu Komisji dialogu Kościołów Rzymskokatolickiego i Prawosławnego. W cza
sie laudacji -  pochwały owych doktorów honoris causa -  do kard. Willebrandsa 
przedstawiający go teolog powiedział: Trzeba, by rzymskokatoliccy teologowie zasta
nawiali się nad teologią Kościoła lokalnego. Natomiast do arcybiskupa prawosławne
go drugi teolog przedstawiający go do godności doktora honoris causa powiedział: 
Trzeba, by teologowie prawosławni zastanawiali się nad rolą biskupa Rzymu, nad 
rolą Piotra. Przypominam to wydarzenie, bo ono ukazuje jedną z zasadniczych spraw. 
A dlatego o tym dzisiaj mówię, bo was kocham i mam do was zaufanie. Dlatego 
mówię, jak ja  wierzę i jakie stoją przed nami zadania.

Jedność i pokój z Piotrem mogą być różnie rozumiane, ale są one warunkiem 
koniecznym zewnętrznej jedności chrześcijaństwa. Przykładem jest tutaj stosunek 
Pawła do Piotra. Można by powiedzieć, że Paweł był lepiej przygotowany od Piotra, 
by być głową widzialną Kościoła. Chrystus Pan wybrał jednak Piotra. Paweł potrafił 
powiedzieć Piotrowi: nie masz racji. Nie założył jednak własnego Kościoła. Piotr 
uznał rację Pawła. Podali sobie prawice na znak zgody i jedności.

Drugie zdanie, o którym chciałem powiedzieć i powiem już bardzo krótko: „Każ
dego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowie
kiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale” (Mt 6 , 24).

Stawiam tylko pytanie i wam tu obecnym, i sobie: Co to znaczy wypełniać słowa, 
które słyszymy? Co to znaczy w twoim i moim życiu? Jeśli to pytanie mocno sobie 
postawimy, wtedy prawdziwie się nawrócimy i zbliżymy do Chrystusa, a w Chrystu
sie do siebie.

A Bóg pokoju niech ogarnie serca i umysły nasze. Amen.

1454
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B R O N I S Ł A W  D E M B O W S K I ,  b i s k u p  w ł o c ł a w s k i

Homilia wygłoszona w Koninie podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w kościele ewangelicko-augsburskim, 

21 stycznia 1997 r.

Druk: Kronika Diecezji Włocławskiej§ R. 1997.

Iz 53, 3-9
Refren: Bóg mą ucieczką , wyrwie m nie z  ucisku
Rz 5, 6-11
J 8, 1-11

1455 Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu
Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Pragnę zwrócić naszą uwagę na jeden wiersz z pierwszego dzisiejszego czytania 
z księgi proroka Izajasza:

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, 
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, 
a Pan zwalił na Niego 
winy nas wszystkich (Iz 53, 6 ).

Niech to słowo Boże wypowiedziane przez proroka Izajasza zapadnie w serca 
i umysły nasze. Amen.

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Drogi Księże, tutejszy Proboszczu,
Bracia w posłudze i Wy wszyscy Kochani, Siostry i Bracia!

1456 Spotykamy się w styczniu, ale spotykamy się przecież nie tylko w styczniu, bo
spotykamy się w różnych okolicznościach naszego życia. Ale w styczniu spotykamy 
się w sposób szczególny, bo modlimy się o jedność Kościoła Chrystusowego. Pamię
tamy o tym, że Ciało Chrystusowe zostało zranione na śmierć, ale nie poćwiartowa
ne, w całości zostało zdjęte z krzyża. Kościół -  Ciało Chrystusowe jest w różny 
sposób ranione przez liczne nasze ludzkie słabości. Bardzo ważna jest przedziwna 
matematyka Boża, że jest większa radość w niebie z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
nawrócenia (por. Łk 15, 7). Zepsuć jest łatwo, ale naprawić jest trudno. I możemy 
w ten sposób powiedzieć, że wszelkie rozdarcia w Kościele Chrystusowym są spowo
dowane ludzką słabością. Można powiedzieć, że niejako po równi pochyłej człowiek 
spada na dół, siłą bezwładu powodowaną ludzką słabością. Ale droga do pojednania 
to jest żmudne wspinanie się po tejże równi pochyłej, z wielkim wysiłkiem. I dlatego 
ten jeden grzesznik, który się nawraca, sprawia taką radość jak dziewięćdziesięciu
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dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. A może, niech mi Pan 
Jezus wybaczy, te słowa trzeba by trochę zmienić: jak dziewięćdziesięciu dziewięciu, 
którym się wydaje, że są sprawiedliwi i którym się wydaje, że nie potrzebują nawró
cenia.

Dzisiaj stoimy wobec Sługi Bożego, o którym mówił prorok Izajasz, że Pan 
zwalił na niego winy nas wszystkich. Św. Paweł w Liście do Rzymian mówi tak 
mocne słowa, które niekiedy, gdy ich nie rozumiemy, sprawiają w nas prawie bunt, 
a niektórzy wprost się buntują: „Bóg nawet własnego Syna nie oszczędził” (Rz 8 , 
32). Czytałem takie wypowiedzi: Jak to? To Bóg Ojciec jest tak okrutny, że własne
go Syna skazał na mękę? Własnego Syna nie oszczędził! Co to znaczy? Starajmy się 
to zrozumieć najprościej: nie oszczędził, to znaczy nie zachował dla siebie. Nie 
zatrzymał dla siebie w sposób egoistyczny, ale Go dla nas wydał. Trójca Święta jest 
trójcą miłujących się Osób, lecz te miłujące się Osoby w swojej wzajemnej miłości 
nie zamykają się, ale, jak to średniowieczni myśliciele mówili: Bonum est diffusivum 
sui -  to, co dobre, ma cechę udzielania się. I oto Trójca Święta nie jest zamkniętą 
całością miłujących się Osób, ale jest otwarta, chce przyjąć w sposób dla nas niepo
jęty do swojej społeczności również stworzenie, które zostało obdarzone rozumem 
i wolą, a więc może poznać, co jest dobre i może chcieć, albo nie chcieć tego, co 
dobre. Człowiek rozumny i wolny jest zdolny do tego, żeby kochać i żeby przyjąć 
to, że jest kochany. I oto człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg 
jest wspólnotą miłujących się Osób, ma tworzyć wspólnoty miłujących się osób. Brak 
miłości jest podstawowym brakiem, który rani Ciało Chrystusowe, którym jest Koś
ciół. W Nim, w Jezusie Chrystusie, Bóg objawił swoją miłość do nas. Widział to 
w przedziwnej proroczej wizji prorok Izajasz, gdy pisał:

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści, 
a myśmy Go za skazańca uznali, 
chłostanego przez Boga i zdeptanego,
Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53, 4-59).

Własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał. Dlaczego Bóg stał się czło
wiekiem? Dlaczego Bóg -  Człowiek poszedł dla nas na śmierć krzyżową? Żebyśmy 
mogli uwierzyć, że Bóg jest Miłością. Dlatego Jan Ewangelista w swoim Liście 
napisał te słowa ogromnej wagi, przekraczające wszelką nadzieję i spodziewanie 
nasze: „Myśmy poznali i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16). 
Patrząc na krzyż Chrystusowy widzimy miłość Boga Ojca. Jak w życiu Boga -  
Człowieka przejawiała się owa miłość do człowieka i jak straszny jest brak miłości, 
to widzieliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Przecież nie z miłości do cnót przyprowadzili 
ową nieszczęsną grzesznicę przed Jezusa, ale chcieli Jezusa skompromitować, bo 
albo okaże się tak samo nielitościwy, jak oni, i wtedy odwrócą się od Jezusa serca 
i umysły tych wszystkich, którzy za Nim szli, bo w Nim miłość dostrzegali; albo 
okaże jej miłość i współczucie i wtedy będą mogli oskarżyć Go, że nie zachowuje 
Prawa. Prawo ma służyć miłości i miłość jest ponad Prawem, a nie Prawo ponad 
miłością. Miłość jest wypełnieniem wszelkiego Prawa. Ale jednak było coś prawego

1457
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w tych podstępnych ludziach, bo gdy Jezus powiedział: Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci kamieniem, oni jeden po drugim zaczęli odchodzić, uciekać. 
Coś może zrozumieli. Ale słowa Pana Jezusa do owej kobiety: Nikt cię nie potępił? 
Nikt, Panie. Wtedy Jezus powiedział: Ja cię też nie potępiam. Idź. Ale od tej chwili 
już nie grzesz (por. J 8, 3-11). Tak Jezus uratował człowieka, który zgodnie z ów
czesnym surowym Prawem powinien być skazany na śmierć. Ale Jezus nie powie
dział, że to nic nie szkodzi, że jesteś grzesznicą. Tak jak dzisiaj coraz częściej do
magają się od Kościoła, żeby Kościół grzechu nie nazywał grzechem, bo przecież 
tolerancja jest potrzebna. Czy Pan Jezus był tolerancyjny w stosunku do tej nie
wiasty? Nie, znacznie więcej niż tolerancyjny, bo okazał jej autentyczną ludzką 
miłość i uratował ją, ale grzech nazwał grzechem. Tolerancja, która pozwala na 
grzech, prowadzi do nikąd. I nie tolerancja jest nam potrzebna, tylko miłość. Kiedyś 
Jan Paweł II, gdy był w kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Warszawie, powie
dział: Nie tolerancja jest potrzebna, ale miłość. I ja też często mówię: ja  nie chcę 
być tolerowany i ja nie chcę tolerować, ja  chcę być kochany i ja chcę kochać. To 
jest znacznie więcej. Ale grzech jest grzechem i właśnie dlatego, że Jezus tę niewia
stę kochał, uratował ją od złych ludzi i od jej grzechu. Kochać Boga, to znaczy 
chcieć tego, czego Bóg chce. A kochać człowieka, to znaczy pragnąć dobra dla 
kochanej osoby. Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem i umarł dla naszego zbawie
nia, On objawił nam miłość Boga do nas. I w Nim staliśmy się sprawiedliwością. 
W Nim, w Jezusie Chrystusie, jak to Paweł Apostoł we fragmencie Listu do Rzy
mian napisał: „Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników, w oznaczonym 
czasie, gdyśmy byli jeszcze bezsilni” (Rz 5, 6). „Będziemy przez Niego zachowani 
od karzącego gniewu, gdyż teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni” 
(Rz 5, 9).

1458 Zbliża się rok wielkiego Jubileuszu 2000 roku od narodzenia Chrystusa. Wiem,
że Jan Paweł II w swoim liście apostolskim Tertio millennio adveniente wyraża 
pragnienie i tęsknotę, żeby chrześcijanie jeszcze ciągle podzieleni zjednoczyli się 
w świętowaniu tego Jubileuszu (por. TMA 16). Cały pontyfikat Jana Pawła II nazna
czony jest troską ekumeniczną poczynając od pierwszej encykliki Redemptor hominis
-  Odkupiciel człowieka, w której papież postawił pytanie retoryczne: czyż możemy 
zejść z drogi ekumenizmu wyznaczonej przez moich poprzedników? (por. RH 6). 
W ostatnim liście apostolskim Tertio millennio adveniente mówi o pielgrzymowaniu 
papieskim. „Pielgrzymki stały się systematyczne docierając do Kościołów lokalnych 
na wszystkich kontynentach ze szczególną troską o rozwój relacji ekumenicznych 
z chrześcijanami różnych wyznań”. Z tego punktu widzenia nabierają szczególnego 
znaczenia odwiedziny w Turcji (1979), w Niemczech (1980), w Anglii, Walii i Szko
cji (1982), w Szwajcarii (1984), w krajach skandynawskich (1989), a ostatnio w kra
jach bałtyckich (1993). Pamiętamy również, jak silny był akcent ekumeniczny piel
grzymki Ojca Świętego do Polski w 1991 roku.

1459 Umiłowani w Chrystusie Panu! Jednoczymy się już w modlitwie. Trzeba, żebyśmy
się również jednoczyli w działaniu na rzecz człowieka, w działaniu społeczno-chary- 
tatywnym. Wreszcie stoi przed nami trudna sprawa, nad którą musimy się zacząć 
zastanawiać: mianowicie współdziałanie w dziele ewangelizacji. Obyśmy przez
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wspólnotę modlitwy, przez wspólne działania społeczno-charytatywne i przez współ
działanie w dziele ewangelizacji doszli do zjednoczenia w Jezusie Chrystusie Panu 
naszym, któremu chwała niech będzie na wieki wieków. Amen.

BRONISŁAW DEMBOWSKI, biskup włocławski

Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w kościele ewangelicko-augsburskim w Kole, 

21 stycznia 1998 r.

Druk: Kronika Diecezji Włocławskiej, R. 1998.

Iz 52, 13-15
Refren: Pan m nie w ysłucha, gdy będę G o w zyw ał
Rz 8, 18-21
J 17, 5-10

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Drodzy Bracia w posługiwaniu, duchowni różnych wyznań i Kościołów!
Umiłowani Siostry i Bracia!
Jest to dla mnie wielka radość, że mogę na tym nabożeństwie ekumenicznym 

przemawiać do was. Wielokrotnie przejeżdżając przez Koło oglądałem tę świątynię, 
ale jestem w niej pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni.

Wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Cierpimy z tego powodu, że nie 
jesteśmy w pełnej jedności. Dzielimy się słowem, słuchamy słów Pisma Świętego, 
rozważamy wspólnie to Słowo i tu, przy stole Słowa Bożego jesteśmy już bardzo 
zjednoczeni. Jeszcze nie jesteśmy w pełni zjednoczeni przy stole Eucharystii. Nie
stety, nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej nie będzie jeszcze wspólnie sprawowane. To 
jest jeden z bólów.

Pierwszy krok na drodze do zjednoczenia to ból z tego powodu, że nie jesteśmy 
w pełni zjednoczeni. Gdyby nas to nie bolało, to byśmy nie szukali dróg ku jedności.

Słyszeliśmy przed chwilą trzy fragmenty Pisma Świętego. Chciałbym, byśmy 
bardzo krótko zwrócili uwagę na pewne tylko myśli. Prorok Izajasz powiedział coś 
bardzo dziwnego o Słudze Boga. Wierzymy, że ów Sługa Boga, Sługa Jahwe to 
przede wszystkim Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Ale jednocześnie my 
wszyscy ochrzczeni, wszczepieni w Ciało Chrystusowe, jesteśmy też sługami Jahwe. 
Tak oto mówi prorok Izajasz: „Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wy
wyższy i wyrośnie bardzo”. Ale zaraz następne zdanie jak gdyby przeczyło: „Jak
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wielu osłupiało na Jego widok -  tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i po
stać jego była niepodobna do ludzi” (Iz 52, 13-14). Jezus -  Sługa Jahwe umęczony 
za nas. I my wszyscy na miarę, jak jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, jesteśmy 
uczestnikami Jego cierpień. Cierpienie jest nieodłączne od życia chrześcijanina i jeśli 
chcemy dawać świadectwo prawdzie, to będziemy uczestnikami cierpień Jezusowych 
w taki czy inny sposób, albo z powodu złych języków lub innych krzywd od ludzi. 
Również nasze tęsknoty ekumeniczne niekiedy spotykają się ze sprzeciwem i z ja
kimś z tym związanym cierpieniem. Ale i Jezus jest „znakiem, któremu sprzeciwiać 
się będą” (por. Łk 2, 34), jak zapowiadał prorok.

Na to odpowiada nam zaraz św. Paweł w dzisiejszym czytaniu. Przeczytam jego 
słowa w nieco innym tłumaczeniu, ale treść jest ta sama: „Sądzę bowiem, że cierpień 
teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” 
(Rz 8, 18). Pomyślmy sobie choćby o latach wojującego ateizmu, który przecież tak 
bardzo prześladował chrześcijan wszystkich wyznań i Kościołów, a również niechrze
ścijanie są w niektórych krajach prześladowani za swoją wiarę. A jednak prawda
i nadzieja zwycięża. Przecież właśnie w tej chwili Jan Paweł II leci na Kubę, ten 
ostatni bastion ateistycznego marksizmu, a przecież został tam zaproszony. Nie jedzie 
jako intruz, nie wpycha się tam, ale został zaproszony. Widzieliśmy zapewne w Wia
domościach telewizyjnych portrety Jana Pawła II i zawołanie: Jest posłańcem prawdy
i nadziei.

1462 Pamiętamy pierwszą wizytę Jana Pawła II w Polsce, gdy na Placu Zwycięstwa
zawołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” I oblicze tej 
ziemi zaczęło się przemieniać. Oczywiście, że jest mnóstwo trudności, bólów, cier
pień i spraw ciągle nie załatwionych w naszej Ojczyźnie, ale nasza doczesność bę
dzie zawsze niedoskonała. Toteż niedokończone, źle załatwione, sprawy bolesne będą 
nam towarzyszyć do końca świata. Ale jednak oblicze tej ziemi się zmienia i czas 
wojującego ateizmu minął w naszej Ojczyźnie.

Prawda i nadzieja. A cóż jest tą prawdą i nadzieją dla mieszkańców Kuby? Ufaj
my, że i tam przyjdzie pora na głębszą refleksję, na czym polega prawdziwa wolność
i prawdziwa godność człowieka.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówił: „Ojcze [...] objawiłem imię Twoje ludziom, 
których mi dałeś ze świata” (J 17, 6). Cieszę się bardzo, że ostatnia pieśń przed 
moim słowem miała refren: „Bóg jest miłością, miłuje mnie”. „Ojcze, objawiłem im 
imię Twoje”. Miłość to najgłębsze imię Boga.

1463 Moi kochani, tydzień styczniowy modlitwy o jedność trwa od 18 stycznia. Ale
18 stycznia jeszcze byłem w Rzymie. Biskupi, którzy byli w Rzymie z wizytą ad 
limina apostolorum -  do progów apostolskich, modlili się przy grobach św. Piotra
i św. Pawła. Kilka dni temu odprawialiśmy Mszę świętą z Ojcem Świętym. Przekazał 
on każdemu z nas orędzie. Są w nim i takie słowa:

„Pragnę podkreślić tu czynne zaangażowanie Kościoła w Polsce na polu ekume
nicznym. Dziękuję za konkretny i wielkoduszny wkład w rozwój ruchu ekumeniczne
go. Na niektóre inicjatywy zwróciłem uwagę w przemówieniu podczas pamiętnego 
spotkania we Wrocławiu. Działalności ekumenicznej nie można ograniczać do stycz
niowej modlitwy o jedność chrześcijan, ale wymagany jest stały wysiłek podyktowa-
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ny życzliwością i gotowością do dawania wspólnego chrześcijańskiego świadectwa 
we współczesnym, pluralistycznym świecie. Trzeba się wspólnie modlić, rozmawiać 
ze sobą, stwarzać szczerą atmosferę ludzkiego zrozumienia, tak na płaszczyźnie 
indywidualnej, jak instytucjonalnej. Należy podejmować starania, aby duch ekumeniz
mu, który ujawnia się przy różnych okazjach, coraz bardziej przenikał całe życie 
Kościoła. Wówczas bardziej dostrzegalne stanie się to, co można i należy zrobić 
wspólnie, aby ukazywać naszą jedność w Chrystusie. Trzeba, żeby chrześcijanie -  
także w Polsce -  weszli w trzecie tysiąclecie razem, jeśli jeszcze nie całkiem zjedno
czeni, to przynajmniej bardziej na siebie otwarci, bardziej wrażliwi i bardziej zdecy
dowani na drodze pojednania”. Te słowa zostały nam przekazane w zeszły piątek 
przez biskupa Rzymu.

Cieszę się ogromnie, że mogę się z wami wszystkimi modlić. Przecież to właśnie 
mnie dane było zorganizować pierwsze w Polsce nabożeństwo ekumeniczne w koś
ciele św. Marcina w Warszawie, 10 stycznia 1962 roku, a więc na kilka miesięcy 
przed Soborem Watykańskim II. Od tamtej pory w kościele św. Marcina bez przerwy 
trwa modlitwa ekumeniczna w każdy ostatni czwartek miesiąca. A i tu, we Włocław
ku, cieszę się ogromnie, że mam współpracowników gorących ekumenistów, którym 
przewodzi ks. rektor Hanc. Organizują oni nabożeństwa ekumeniczne w Kościele 
rzymskokatolickim. Jest to moja wielka radość.

Pojednana różnorodność. Jesteśmy różni z różnych powodów, ale jesteśmy dzieć
mi jednego Boga, który „tak umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał” 
(J 3, 16), a Syn za nas wszystkich Krew wylał na krzyżu i nas wszystkich prowadzi 
do życia wiecznego w zmartwychwstaniu. Amen.
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BRONISŁAW DEMBOWSKI, biskup włocławski

Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w kościele starokatolickim Mariawitów 

Warszawa, 25 stycznia 1998 r.

Duch przyczynia się za św iętym i (Rz 8, 27)
Ez 37, 1-14
Ref.: Pan darzy dobrem  żyjących uczciwie
1 Tes 3, 11-13
Łk 11, 9-13

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Czcigodny Bracie w biskupstwie, wszyscy czcigodni biskupi, 
kapłani i wy wszyscy, kochani, Siostry i Bracia!

1464 Nie po raz pierwszy przemawiam w kościele Mariawitów na Woli, ale po raz
pierwszy w tej świątyni. Bogu dziękujmy za ten zewnętrzny znak waszej wiary.

Dzisiaj słyszeliśmy bardzo ważne teksty Pisma Świętego wybrane na ostatni dzień 
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Fragment z Księgi proroka Ezechiela 
czytamy w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wiemy, że prorok mówił 
wlewając nadzieję w zrozpaczony naród będący w niewoli. Porównywał go do zmar
łych, do zabitych. Ożyją jednak i wrócą do swojej ojczyzny. To pierwsza płaszczyz
na tego fragmentu. Jest w nim także treść głębsza: ożywienie wiary mocą Ducha 
Świętego. To ożywienie wiary jest nam ciągle na nowo potrzebne, ciągle na nowo 
musimy wołać, każdy z nas w swoim imieniu: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi!

Pamiętamy jak w pierwszej swojej pielgrzymce do Polski Jan Paweł II do tych 
słów przewidzianych przez liturgię dodał w przejmujący sposób: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” A tą ziemią jest również serce każdego 
człowieka, twoje serce i moje serce. I ciągle mamy wołać: niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze tej ziemi! Odnowi mnie i odnowi ciebie. W tym odnowieniu jest 
nasza droga ku jedności, ku pojednaniu i zjednoczeniu.

Św. Paweł Apostoł do Tesaloniczan mówił: „Łaska wam i pokój! [...] Drogę 
naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus!” (1 Tes 3, 1.
11). Tak, drogę ku zjednoczeniu może utorować jedynie Bóg, Ojciec nasz i Pan nasz, 
Jezus. O to Go prosimy, abyśmy naszą ciasnotą umysłu, naszym egoizmem, naszym 
zadufaniem w sobie nie stawiali przeszkód Bogu, który chce naszej jedności. Modlił 
się nasz Pan i Zbawiciel, aby byli jedno. Ta modlitwa jest wysłuchiwana, boć przecie 
zbliżamy się ku jedności.

1465 Często wspominam początki warszawskiego rzymskokatolickiego ruchu ekume
nicznego. Dnia 10 stycznia 1962 roku dane mi było organizować pierwsze po toruń-
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skim Colloąuium Charitativum spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina przy 
ul. Piwnej w Warszawie. Gdzieśmy byli wtedy, a gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy już 
znacznie bliżej siebie. Niecierpliwi ludzie, którzy mówią, że ekumenizm niewiele 
robi, grzeszą swoją niecierpliwością i małodusznością. Znakiem zewnętrznym tego, 
że wiele się zmieniło, jest ta nowa świątynia i nasza obecność w tej świątyni, i nasza 
wspólna modlitwa.

Dalej idąc za myślą św. Pawła: Pan niech pomnoży liczbę naszą [zmieniłem tu 
św. Pawła, który mówi: waszą, bo o naszą liczbę chodzi] i niech spotęguje naszą 
wzajemną miłość dla wszystkich” (1 Tes 3, 12). To jest nasza droga.

Jezus dzisiaj do nas powiedział: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, 
którzy Go proszą” (Łk 11, 13). Jezus modlił się, aby byli jedno. Echem tej modlitwy 
jest tęsknota za pojednaniem i jednością, jaka już jest w sercach naszych.

W tym roku w styczniu i w lutym polscy biskupi rzymskokatoliccy w trzech 
grupach udają się do Rzymu z tzw. wizytą ad limina apostolorum -  do progów 
apostolskich, do grobów św. Piotra i św. Pawła. Celem jest także nawiedzenie bisku
pa Rzymu, Ojca Świętego. Byłem w grupie pierwszej, już wróciłem i zapewne wiecie 
z radia i telewizji, że Ojciec Święty dał każdemu z nas swoje przesłanie. W przesła
niu tym są myśli nawiązujące do bardzo ważnych słów wypowiedzianych we Wrocła
wiu. W nich wyraża głęboką tęsknotę. Słowa te są wydrukowane na okładce ksią
żeczki, którą się posługujemy: „Duch Święty wspiera nas w słabości naszej” (por. 
Rz 8, 26). Nawiązując do tych słów tak napisał Ojciec Święty:

„Trzeba się wspólnie modlić, rozmawiać ze sobą, stwarzać szczerą atmosferę 
ludzkiego zrozumienia tak na płaszczyźnie indywidualnej jak instytucjonalnej. Należy 
podejmować starania, aby duch ekumenizmu, który ujawnia się przy różnych okaz
jach, coraz bardziej przenikał całe życie Kościoła, wówczas bardziej dostrzegalne 
stanie się to, co można i należy zrobić wspólnie, aby ukazywać naszą jedność 
w Chrystusie. Trzeba, żeby chrześcijanie -  także w Polsce -  weszli w trzecie tysiąc
lecie razem, jeśli jeszcze nie całkiem zjednoczeni, to przynajmniej bardziej na siebie 
otwarci, bardziej wrażliwi i bardziej zdecydowani na drodze do pojednania”.

Biskup Rzymu jest w tej chwili na Kubie w 81 pielgrzymce do różnych krajów. 
Dzisiaj też tam przekazał słowo o pojednaniu i jedności nawiązując do dnia dzisiej
szego, ostatniego dnia w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, modlitw ekume
nicznych. Jest to urzędowo ostatnie spotkanie, bo jeszcze w Warszawie i nie tylko 
w Warszawie modlitwa ekumeniczna będzie trwała, ale istotnie ważne jest to, że jeśli 
jeszcze nie jesteśmy całkiem zjednoczeni, to już jest prawdą, że przynajmniej bar
dziej jesteśmy na siebie otwarci, bo byśmy tu nie byli. Jesteśmy też bardziej wrażli
wi i bardziej zdecydowanie na drodze do pojednania. „O ileż bardziej Ojciec z nieba 
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Niech więc ożyje nasza nadzieja zgodnie z wezwaniem proroka Ezechiela. Niech 
powiększy się nasza miłość wzajemna zgodnie ze słowami św. Pawła i niech trwa 
w nas wołanie: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, którą my jesteś
my, abyśmy odnowieni spotkali się w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. 
Amen.
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PACYFIK A. DYDYCZ OFMCap, biskup drohiczyński

Wkład religijnych doświadczeń chrześcijańskiego Wschodu 
w dzieło ewangelizacji Europy. 

Przemówienie podczas Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów

Druk: OR 1992, nr 1, s. 33-38.

WPROWADZENIE

1468 Na początku pragnę zaznaczyć, że temat, jaki został mi zlecony, jest niesłychanie
obszerny. Przeszłość Kościołów wschodnich jest bardzo bogata w treści religijne, 
które zrodziły się w różnych okolicznościach i warunkach, i dlatego są niezwykle 
różnorodne. Nawet traktując historię chrześcijaństwa wschodniego bardzo ogólniko
wo, musimy wziąć pod uwagę wiele kultur, liczne obrządki, przeróżne świadectwa, 
ciekawe poszukiwania. Historia ta działa się na przestrzeni dwudziestu wieków, kiedy 
to los przeważnie nie był łaskawy dla Kościołów wschodnich, a przemiany polityczne 
były raczej połączone z pogarszaniem się sytuacji chrześcijan, aniżeli z polepsza
niem. Dlatego chrześcijaństwo Wschodu jawi się nam jako wyjątkowo różnorodne, 
z natury rzeczy więc pluralistyczne, a co najciekawsze, głęboko zakorzenione 
w świadomości narodów. Niezależnie wszelako od tej sytuacji odnajdujemy w nim 
niemało elementów zbieżnych, jeśli nie wspólnych.

W niniejszym opracowaniu z konieczności muszę więc ograniczyć się do wyda
rzeń bliższych naszym czasom, starając się zwrócić uwagę na niektóre doświadczenia 
bądź przeżycia raczej konkretne i mające wyraźne odniesienie do nowej ewangeliza
cji Europy.

1. NOWA PERSPEKTYWA

1469 Wiąże się ona w jakiś sposób z przypomnieniem pierwszych wieków chrześcijań
stwa, czasu wielkich prześladowań. W owej epoce wyznawanie wiary w Jezusa Chry
stusa z zasady prowadziło do męczeństwa, czyli świadectwa opartego na ofierze 
życia. Mimo tak wielkich prześladowań Kościół wciąż się rozwijał i to we wszyst
kich wymiarach, a krew męczenników stawała się prawdziwym nasieniem, dającym 
początek licznym nawróceniom na chrześcijaństwo. Ludzie zaś coraz wyraźniej i głę
biej odczuwali obecność Boga w życiu, a to właśnie dzięki świadczeniu o Jezusie 
Chrystusie, którego wyznawali i głosili chrześcijanie.

Tymczasem już pierwsze lata panowania cesarza Konstantyna przynoszą poważne 
zmiany. Wraz z dekretem o tolerancji ustają prześladowania polityczne, gospodarcze
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i ściśle religijne. Kościół zaczyna rozwijać się pod względem instytucjonalnym, 
zwłaszcza w zakresie struktur zewnętrznych, stając się coraz silniejszym. Inaczej 
było w ciągu trzech pierwszych wieków, kiedy Kościół wydawał się przede wszyst
kim bardzo żywy religijnie, obecnie zaś nabiera większego znaczenia także na ze
wnątrz. Oczywiście, nie można zapominać, iż nadal jest żywy; co więcej, znajduje 
nowe sfery działania, w których bez wątpienia ujawnia swą przeogromną żywotność. 
Mam tu na myśli rozwój życia zakonnego w czasach św. Augustyna, Bazylego i Be
nedykta. Konsekrowane życie wspólnotowe przeżywa swój prawdziwy rozkwit w no
wej epoce.

Jednakże Kościół jako wspólnota wierzących z biegiem czasu natrafia na poważne 
trudności, które z jednej strony prowadzą do kryzysów, a z drugiej do wielu prób 
przeprowadzenia reform. Przypuszczać należy, że efektem niezamierzonym okażą się 
„herezje” czy też „schizmy”, jak historycznie zwykło się nazywać tego rodzaju 
zjawiska.

Można by postawić teraz uzasadnione pytanie: dlaczego o tym wszystkim w ogóle 
się mówi? To pytanie jest słuszne. Otóż wydaje się, że Kościół obecnej doby znajdu
je się jednocześnie wobec obu doświadczeń wcześniej przypomnianych; a więc tego 
z czasu prześladowań i tego z epoki pokonstantyniańskiej. Nie ma między nimi 
obecnie historycznego następstwa, dzieją się jednocześnie, razem, lecz w różnych 
przestrzeniach geograficzno-politycznych. Pierwsze wieki, które wiążemy w naszej 
świadomości z prześladowaniami, odpowiadają temu, co przeżywali chrześcijanie na 
Wschodzie, epoka zaś zaufania do instytucji powtarza się na Zachodzie. Oboma tymi 
doświadczeniami, w których Kościół uczestniczy razem, powinny się wzajemnie 
podzielić obie części Europy.

Dlatego nie powinniśmy traktować jednego Kościoła jako lepszego, a drugiego 
jako słabszego; albo też jednej sytuacji jako normalnej, a drugiej jako anormalnej. 
Nie ma bowiem takich okoliczności, w których nie można by było głosić Ewangelii; 
może okazać się to trudniejsze bądź łatwiejsze, ale należy ją  głosić wszędzie. Ewan
geliczne posłanie Chrystusa nie zostało skierowane do ludzi żyjących w określonych 
warunkach, ale do wszystkich i we wszelkich okolicznościach.

Tego rodzaju spojrzenie na współczesną rzeczywistość ma wielkie znaczenie dla 
programu ewangelizacji Europy. Trzeba tylko, abyśmy zechcieli się dzielić wzajemnie 
doświadczeniami; każdy może przecież coś przekazać i czegoś się nauczyć. W jednej
i drugiej części Europy chrześcijaństwo dysponuje ogromnymi bogactwami duchowy
mi, tylko należy je dostrzec i poznać. Nie może też zabraknąć umiejętności przyswa
jania i wykorzystania obu doświadczeń, wypływających tak z prześladowań, jak i za
ufania do przelicznych instytucji wywodzących się z czasów pokonstantyniańskich.
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2. O TEOLOGII WSCHODNIEJ

2.1. Jedność teologiczna
1471 Nawet pobieżnie patrząc na historię Kościołów wschodnich widać, iż potrafiły one

zachować „podstawową jedność między teologią, liturgią i duchowością” (L. Bouyer, 
Uoriginale apporto deWOriente alla spiritualitd cristiana, [w:] AA W , Spiritualitd 
cristiana orientale [a cura di C. Valenziano], Milano 1986, s. 29). A jest to rzecz, 
której nie sposób przecenić. Wynikało to z tego, że teologia wschodnia zasadniczo 
nigdy nie popadła w niebezpieczeństwo zbytniej „naukowości”, a w konsekwencji 
uniknęła też groźby nadmiernej abstrakcyjności. Jedną z przyczyn był tu głęboki 
związek teologii z liturgią, gdyż ta ostatnia „pozostała źródłem i duszą całej teologii, 
a jednocześnie sercem i istotnym przejawem duchowości, która z kolei była natchnie
niem dla teologii, ubogacając od niej siebie dla odmiany” (Bouyer, dz. cyt., s. 29).

Następnie należy podkreślić, że tego rodzaju jedność teologii i dziedzin pokrew
nych, uznawana na Wschodzie, pozwalała także każdej z poszczególnych dyscyptin 
na wszechstronniejszy rozwój, gdyż nawzajem się one ubogacały. Nie bez znaczenia 
jest i to, że taka jedność strzegła przed podziałami, przed zbyt zawężonym po
dejściem do przedmiotu oraz rozproszeniem. Jest to więc doświadczenie niesłychanie 
pozytywne, z pewnością wymaga dodatkowych wyjaśnień i głębszego uzasadnienia. 
Warto przynajmniej wskazać na jeden z czynników, który pomagał w pielęgnowaniu 
jedności. Jest nim monastycyzm wschodni, czyli życie zakonne, które na Wschodzie 
przetrwało zasadniczo również niepodzielone, jako jeden rodzaj konsekracji składanej 
Bogu w duchu rad ewangelicznych.

Innym czynnikiem chroniącym jedność teologii jest specyficzne podejście do 
misterium krzyża, którego posłanie nigdy nie było na Wschodzie przekazywane 
„w oddzieleniu od zmartwychwstania, do którego tenże krzyż prowadzi”. I z takiego 
rozumienia wypływa „jakby pozytywny z samego założenia obraz kosmosu oraz 
wszystkiego, co zostało stworzone” (Bouyer, dz. cyt., s. 32).

1472 Tego rodzaju przesłanki teologiczne zawierają się także i w innych terminach czy
ujęciach, które również mogą być przydatne w przygotowaniu nowej ewangelizacji. 
Warto tutaj przytoczyć przynajmniej niektóre. Zacznijmy od pojęcia „mistyka”, które 
etymologicznie jest bardzo związane z „tajemnicą -  misterium”. Na szczególną uwa
gę zasługuje pneumatologiczne rozumienie Eucharystii, jako czynności, podczas 
której Duch Święty prowadzi nas w Chrystusie i z Chrystusem do Ojca oraz dopoma
ga, abyśmy stawali się świadkami i zwiastunami Jego miłości. Ważne miejsce w teo
logii wschodniej zajmuje też pojęcie duszy, a jej rzeczywistość jest przeżywana 
mocno i ma duży wpływ na przekonania religijne ludzi.

Nieco odmienną od zachodniej jest również wschodnia eklezjologia, zbudowana 
na wspólnocie miłości, którą wyraża słowo „soborność”. Z niej właśnie wypływa 
szczególne uczestnictwo świeckich chrześcijan w odpowiedzialności za Kościół. 
Wreszcie w życiu chrześcijan wschodnich bardziej wyraźnie jest przeżywana obec
ność Ducha Świętego, jak i Jego działanie wśród wierzących.

Przykłady można by mnożyć, ale to wymaga znacznie szerszego opracowania. Dla 
naszych potrzeb wystarczą wymienione wyżej cechy chrześcijaństwa wschodniego.
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Jest ono jako źródło, z którego wydobywają się wciąż nowe pojęcia i doświadczenia. 
Te ostatnie mają szczególną rolę do odegrania w procesie ewangelizacji. One właśnie 
są w stanie poruszać ludzkie sumienia i dlatego warto, abyśmy się częściej odwoły
wali do przeżyć. To one w sposób wyjątkowy ułatwiają powrót do zrozumienia 
transcendencji, do jej przyjęcia i zaowocowania.

2 . 2 .  O b e c n o ś ć  t r a n s c e n d e n c j i
Zagadnienie transcendencji daje się zauważyć bardzo wyraźnie, choć w sposób 

nietypowy, w kulturze rosyjskiej, wyrastającej bez wątpienia z chrześcijaństwa 
wschodniego. Na Zachodzie, zwłaszcza w momentach euforii, słyszy się, że chrześci
jaństwo wschodnie wyraziście ukazuje obecność wiary i miłości. Odnosi się to także 
do Rosji, gdzie obecność transcendencji bywa dziwnie przeżywana, nie zawsze 
w łączności z przejrzystą postawą wiary i miłości. Może też być na odwrót. I to 
stanowi charakterystyczny rys rosyjskiej mentalności.

Otóż w kulturze rosyjskiej, poczynając zwłaszcza od wieku ubiegłego, istnieje 
bardzo ciekawe zjawisko, które polega na podkreślaniu roli diabła. Wystarczy przy
pomnieć dzieło Lwa Tołstoja (Anna Karenina) albo Fiodora Dostojewskiego (Biesy
-  sam tytuł mówi za siebie), czasy zaś reżimu komunistycznego stanowią w tej 
dziedzinie jakby swego rodzaju apogeum. Nie można tu pominąć twórczości Michaiła 
Bułhakowa, którego książka Mistrz i Małgorzata jest przesycona obecnością szatana, 
co z kolei wywołuje nastrój grozy i lęku. Tej książki nie można spokojnie czytać. 
Moskwa jawi się jako stolica zła, zła uosobionego, zła stale obecnego i działającego. 
To zło opanowuje najmniejszą nawet wolną przestrzeń, tak że w końcu brakuje 
powietrza do oddychania.

Na tym nie koniec. W parę lat po rewolucji październikowej, w 1 9 2 5  r. powołano 
do istnienia Związek Wojujących Bezbożników, który już w roku następnym liczył 
8 7 0 0 0  członków, w 1 9 3 2  r. -  5  6 6 0  0 0 0 ,  zaś w r. 1 9 4 1  -  3 5  0 0 0  0 0 0 .  Liczby te 
działają paraliżująco. Warto też podkreślić, że wedle planu centralnego na r. 1 9 4 1  
przewidywano jedynie 2 2  0 0 0  0 0 0  członków. Ten gwałtowny rozwój ilościowy 
Związku Wojujących Bezbożników świadczy, jak silni byli komuniści w dziedzinie 
ideologii i propagandy. Tylko jednak w tych sprawach potrafili przekraczać plany
i osiągać rzekome sukcesy (por. J. Jarco, Kalendarium sacrum Russiae Millenium, 
[w:] Dar Polski, Londyn 1 9 8 9 ,  s. 7 5 ) .

Obecność wszelako diabła czy zła w kulturze rosyjskiej oraz zorganizowanego 
ateizmu ma, bez wątpienia, również inne znaczenie. Wszystko to razem wydaje się 
bowiem wyrażać swego rodzaju tęsknotę za dobrem, za Bogiem; jest to ukryta forma 
protestu, czasem ironiczna, ale wymierzona przeciwko straszliwej ideologii, która 
prowadziła tyle narodów do sytuacji pod każdym względem absurdalnych.

Warto nad tą sprawą zatrzymać się nieco dłużej. Przejdźmy od danych oficjalnych 
do pewnych doświadczeń życiowych, które mogłem poznać osobiście. Bywamy czę
sto na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Będąc tam jednego razu, ok. sześciu 
lat temu, miałem w planie odwiedziny pewnej miejscowości, która znajdowała się 
w innej republice, a ja miałem prywatne zaproszenie do określonego miasta. Trzeba 
było zaryzykować i udałem się tam, korzystając z pomocy prawosławnego Rosjanina.

1473
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Rozmawiając o różnych rzeczach, zbliżyliśmy się do poszukiwanej miejscowości
i oto oczom naszym ukazał się piękny kościół z wysoką wieżą, który służył kultowi 
religijnemu. Rosjanin zachwycił się nim, z jego ust wyrwało się bolesne wyznanie: 
„W mojej wiosce była ładna cerkiew prawosławna. W Rostowie nad Donem było 
dużo pięknych cerkwi. To wszystko komuniści zniszczyli. A nasi dziadowie, nasi 
ojcowie budowali te świątynie. Ofiarowali im swoją pracę, pot i trud. Nie żałowali 
pieniędzy, oni dusze swoje na te cerkwie oddali”. Przypomina się tutaj znowu Dosto
jewski, a przede wszystkim -  Ewangelia. W świadomości tego człowieka pozostało 
przekonanie, że dusza jest najwyższą wartością (por. P. Dydycz, La nuova evangeliz- 
zazione e 1'Unione Sovietica, „Vita Consecrata”, 27(1991), nr 4, s. 362-363).

Nic dziwnego, że w myśleniu tego narodu transcendencja jest ciągle obecna, 
różne przybiera również formy, czego wyrazem jest właśnie choćby ten wyjątkowy 
sposób rozumienia duszy. Dzięki temu znajduje oparcie myśl o Bogu i uwrażliwienie 
na nieśmiertelność.

2.3. Zagrożenie prawdy
1474 Czasy nasze są pełne niepokojów. Nie tak dawno temu ukazała się ciekawa książ

ka Alaina Besancona, której autor dał wiele mówiący tytuł: Falsyfikacja dobra. 
Sołowiow i Orwell. Występują w niej obok siebie dwaj ludzie: myśliciel i teolog 
w jednej osobie oraz agnostyk. Żyli oni w różnych czasach. Pierwszy z nich napisał 
Trzy rozmowy, a drugi 1984. Książki te powstały w odstępie 50 lat. Mimo tylu róż
nic jest coś, co łączy obu tych ludzi. Tym czymś jest także obecność diabła. To 
bardzo zastanawiające. Diabeł posługuje się wieloma imionami, jest wszelako aktyw
ny. W książce Sołowiowa zajmuje się fałszowaniem dobra, podszywa się pod dobro; 
w powieści Orwella natomiast stara się usprawiedliwiać zło; co więcej, domaga się, 
aby je kochać, aby człowiek ukochał zło! Zakrawa to na paradoks, ale tak jest.
I okazuje się, że w tym, co dotyczy obecności zła, istnieje duże podobieństwo mię
dzy doświadczeniami wschodnimi a zachodnimi. Potwierdzają to ostatnie wydarzenia 
z życia politycznego, kiedy to miliony ludzi musiało straszliwie cierpieć tylko dlate
go, że zło potrafiło się doskonale zamaskować (por. M. Heller, Dwie rozmowy Alaina 
Besancona, „Kultura” (Paryż) 1985, nr 10(457), s. 133-136).

Besancon jednakże podnosi jeszcze jeden problem. Diabeł nie zadowala się tym, 
co posiada. Poszukuje czegoś więcej. Stanowi to groźne memento dla naszej epoki, 
a także dla przyszłości. Dzięki swoim niezliczonym wcieleniom stwarza wiele prze
szkód na drodze do ewangelizacji Europy.

3. TRADYCJA WSCHODNIA I ŚWIECCY

1475 Istnieje w opinii publicznej pewien stereotyp, pielęgnowany zwłaszcza przez
dziennikarzy, według którego Wschód byłby bardzo silnie przywiązany do tradycji. 
Tymczasem sama interpretacja słowa „tradycja” ma charakter ściśle zachodni. Wyda
je się zaś, że termin ten nie oznacza tego samego w obu częściach Europy. Na Za
chodzie tradycja oznacza pewną postawę zachowawczą, przywiązanie do struktur
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zewnętrznych, ciążenie ku przeszłości. Ale właśnie takie rozumienie tradycji nie ma 
zastosowania do chrześcijaństwa wschodniego, które przez wiele wieków było zmu
szone obywać się bez jakichkolwiek struktur zewnętrznych, bez instytucji, pozbawio
ne komunikacji tak w wymiarze horyzontalnym (z innymi wspólnotami chrześcijań
skimi), jak i w wymiarze wertykalnym (z przeszłością w znaczeniu strukturalnym).
A przyczyną takiego stanu rzeczy były prześladowania.

Jednakże Wschód potrafił ocalić swą tożsamość dzięki pamięci §memoria), żywej 
pamięci o wierze i o wartościach, wypływających z wiary. Słowo pamięć -  memoria 
często pojawia się w Biblii, jest też obecne w liturgii wszystkich Kościołów chrześci
jańskich. W Kościołach wschodnich pamięć o Bogu, o Ewangelii, w żywy sposób 
przekazywana z pokolenia na pokolenie, spełnia zasadniczą funkcję ewangelizacyjną 
i wpływa decydująco na dochowanie wierności Bożemu powołaniu.

Wskutek przeróżnych prześladowań Kościoły wschodnie, które pozostały w pełni 
wierne Chrystusowi i nie zaakceptowały współpracy, zdołały uwolnić siebie i swą 
religijną pamięć od wszelkich powiązań z władzą polityczną i centrami gospodarczy
mi. Te właśnie ośrodki władzy w czasach zwłaszcza komunistycznych były głównymi 
motorami prześladowań chrześcijaństwa.

I dlatego ta wolność wewnętrzna, wolność chrześcijańskiego sumienia została 
opłacona dużymi ofiarami. Pozostaje wszakże faktem i winna być broniona nadal, 
gdyż nadchodzą czasy, kiedy ustają prześladowania i Kościoły nie powinny rezygno
wać z tego rodzaju niezależności wewnętrznej.

Ta postawa winna znaleźć silniejszy oddźwięk również na Zachodzie, gdzie struk
tury kościelne dość często są narażone na próby manipulacji ze strony sił politycz
nych i gospodarczych. A to, niestety, zawsze wpływa negatywnie na wiarygodność 
przekazu ewangelicznego.

Winniśmy cenić stale autentyczną więź z ludem. Nie trzeba się martwić o środki 
materialne. Świadomość pomocy ze strony Opatrzności nie powinna być osłabiana. 
Prawdziwa służba ludowi i świadczenie razem z ludem miłości w duchu ewangelicz
nej prawdy oznacza więcej aniżeli najlepsze i najpewniejsze ubezpieczenia finansowe 
(por. Dydycz, dz. cyt., s. 362).

Świeccy w Kościołach wschodnich mają do spełnienia wielką misję. Wystarczy 1476 
nawet obecnie przypatrzeć się zachowaniom świeckich na terenie byłego Związku 
Radzieckiego, aby się przekonać o ich nadzwyczajnej wrażliwości na dobro Kościoła.
To właśnie świeccy przez wiele wieków byli głównymi głosicielami i przekazicielami 
posłania ewangelicznego, szczególnie w odniesieniu do nowych pokoleń. Narażali się 
na poważne niebezpieczeństwa oraz na cierpienia, a jednak stali w obronie wiary.
Potrafili także obronić wiele świątyń przed zamknięciem albo przed zniszczeniem. 
Znalazłoby się tutaj dużo przykładów. Ograniczmy się do dwóch.

Było to w parafii Dudy w diecezji grodzieńskiej, niegdyś wileńskiej. Władze 
komunistyczne postanowiły rozebrać kościół. Na plac przykościelny wyruszyły potęż
ne maszyny. Wieść o tym dotarła do katolików, którzy natychmiast pojawili się przy 
kościele, a kiedy nie dali rady perswazją przekonać władz, by zrezygnowały z planu, 
pokładli się wieńcem wokół świątyni. Nie przestraszyły ich ryki wielkich motorów 
ani ruch maszyn w stronę kościoła. Gotowi byli poświęcić swe życie. Nie doszło do
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tego. Po dłuższej próbie nerwów władze zrezygnowały z zamiaru. A kościół służy 
dzisiaj Bożej chwale.

Nieco inny wypadek zdarzył się na Ukrainie, w parafii Czerniowce, w diecezji 
kamienieckiej. Tam kościół wcześniej został zabrany, podstępnie zresztą, i zamknięty. 
Służył za magazyn, stopniowo ulegając zniszczeniu. Aż nadszedł czas, gdy wierni 
zdobyli się na odwagę, aby zażądać zwrotu świątyni Pańskiej. Wykorzystali chwilę 
otwarcia kościoła i wtedy kilkadziesiąt osób weszło do środka. Mimo gróźb nie 
opuszczali go. Pozostali w środku, cierpiąc głód, pragnienie, zimno. I tak trwali kilka 
tygodni, aż w końcu świątynia została zwrócona katolikom.

Należy także coś powiedzieć o postawach rodziców, abyśmy mogli lepiej zrozu
mieć, w jaki sposób ci prości ludzie potrafili przekazywać wiarę następnym pokole
niom. A czynili to w sposób przekonywający. Wiele rzeczy było przeciw nim, 
a więc: władze polityczne, społeczne, gospodarcze, a nawet oświatowe. Dzieci i mło
dzież nie zawsze byli w stanie rozumieć dobrze, o co chodzi. Patrzyli na swoich 
kolegów niewierzących, chcieli móc liczyć na różne awanse, które przed wierzącymi 
były zamknięte. I to właśnie prości rodzice byli w stanie im wytłumaczyć wartość 
i znaczenie religii, a także ofiary i poświęcenia. Powinniśmy oddać należny hołd 
w duchu wdzięczności i szacunku wszystkim tym ojcom i matkom.

Pozostało do dziś w świadomości chrześcijan świeckich na Wschodzie głęboko 
zakodowane poczucie odpowiedzialności za Kościół, tak w znaczeniu wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym. Oni wychowywali się do takiego zrozumienia na gruncie eklezjal
nej „sobomości”. Świeccy chrześcijanie na Wschodzie nie chcą zastąpić osoby kapła
na w Kościele, mają bowiem wielkie zrozumienie i szacunek dla posługi kapłańskiej. 
Czują się wszakże odpowiedzialni za całość misji Kościoła i tę odpowiedzialność 
starają się wyrażać całym swoim życiem i pełnią powołania. W tej dziedzinie mogli
by oni wiele przekazać swoim braciom i siostrom rozproszonym po świecie.

4. KULT MARYJNY

1477 Nabożeństwo do Matki Bożej jest niesłychanie rozwinięte na Wschodzie. I jeżeli
się mówi o tym, że wiara oraz miłość do Boga i przywiązanie do Kościoła są bardzo 
czytelne w chrześcijaństwie wschodnim, w wielkiej mierze zawdzięczamy to kultowi 
maryjnemu. Zewnętrznym wyrazem zaś tego kultu są ikony Bogarodzicy. Ikona jako 
taka jest obrazem religijnym, prostym, jeśli chodzi o środki artystyczne, ale głębokim 
w oddaniu treści religijnych. Może właśnie dzięki tym ubogim środkom ikona jest 
w stanie przekazać istotne wartości duchowe. Ikona z natury rzeczy jest obrazem 
liturgicznym, który wyraża „dzięki symbolicznemu przedstawieniu nie tylko rzeczy
wistości niewidzialne, które na sposób sakramentalny są obecne poprzez liturgię, ale 
także samą obecność Chrystusa, a z Nim całego Kościoła triumfującego w świętych 
uczestniczących w chwale” (Bouyer, dz. cyt., s. 35). To dlatego właśnie tak często 
spotykamy ikony Bogarodzicy, gdyż Ona jest tą, która z wielką wiarą wypowiedziała 
swoje fia t i z niezmierną miłością towarzyszy swemu Synowi w Jego ziemskiej 
wędrówce; tak było przed wniebowstąpieniem i tak jest w działalności Kościoła.
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Matka Najświętsza jest dla Kościoła pielgrzymującego Mistrzynią w dziedzinie 
wiary i miłości, a są to wartości również bardzo czytelne w tradycji wschodniej. 
Tysiące ikon Bogarodzicy samą swoją obecnością mówią niesłychanie wiele o Bogu 
i o człowieku. Ojciec Święty Jan Paweł II przypomina o tym w encyklice Redempto- 
ris Mat er, kiedy mówi, że „Maryja bywa na nich przedstawiona jako tron Boży, 
niosący Pana i podający go ludziom (Theotókos) lub jako droga, która wiedzie do 
Chrystusa i ukazuje Go (Odigitria), lub jako modląca się Orędowniczka i znak obec
ności Bożej na drodze wiernych aż do dnia Pańskiego CDeisis), lub jako Opiekunka 
okrywająca ludy swym płaszczem (Pokrov\ czy to jako miłosierna i najczulsza Dzie
wica (Eleousa). Zwykle bywa przedstawiana wraz z Synem, Dzieciątkiem Jezus w ra
mionach: właśnie to odniesienie do Syna wsławia Matkę. Czasem obejmuje Go z czu
łością (Glykofilousa), kiedy indziej hieratyczna zdaje się być pogrążona w kontempla
cji Tego, który jest Panem dziejów (por. Ap 5, 9-14)” (Redemptoris Mater, 33).

Nic więc dziwnego, że pisarz prawosławny Włodzimierz Iwanow zauważa, iż 
„Ikona Bogarodzicy jest ikoną Kościoła” (Jarco, dz. cyt., s. 114). W maryjnej bo
wiem szkole życia chrześcijanie wschodni poszukiwali wiary oraz sposobów jej 
zachowywania, rozwijania i rozpowszechniania.

Jeden ze znanych poetów ukraińskich, Jurij Klen, autor epopei Popiół imperium 
napisał pieśń, w której opowiada, jak Matka Boża przemierza całą Ukrainę w poszu
kiwaniu swego Syna Jezusa. Rozpytywała o Niego wszystkich, których spotkała, ale 
na darmo. Nie było takiego, który miałby odwagę Jej odpowiedzieć. Pewnie bali się 
mówić o Jezusie, to było wówczas bardzo karane; a może zwyczajnie nie chcieli 
robić przykrości Matce, ponieważ wiedzieli, że Chrystus został ukrzyżowany. W koń
cu znalazł się jakiś staruszek, który nie bał się prześladowań, a cierpienie znał dob
rze; on powiedział Maryi, że daremnie szuka Syna, gdyż został zamordowany! Wielki 
ból ogarnął serce Matki. I w tym bólu oddaliła się od tego miejsca, unosząc się 
jakby ponad pszenicznymi łanami i skryła się pośród zbóż... Jest to przepiękna ele
gia, która usiłuje nam ukazać, jak bardzo było trudne życie w radzieckiej rzeczywis
tości, jak zafałszowane były drogi ideologii ateistycznej.

Na tym jednakże nie można zakończyć tego rozważania poświęconego roli Matki 
Bożej we wschodniej duchowości. Maryja nie może pozostawić ludu samego, nie 
oddala się też na długo. Powraca. Nadzieja zaś wstępuje w ludzkie serca. Tego 
jesteśmy pewni i to nie tylko wtedy, kiedy oglądamy maryjne sanktuaria pełne piel
grzymów; ale także i wówczas, gdy nawiedzamy wnętrza chrześcijańskich domów, 
w których miejsce najbardziej uprzywilejowane bywa zarezerwowane dla Bogarodzi
cy w Jej ikonie.

Takie świadectwo płynie również z Jasnogórskich Dni Młodzieży, przeżywanych 
14 i 15 sierpnia 1991 r., kiedy to przy sercu Maryi zgromadziła się młodzież z całej 
Europy i świata. Po raz pierwszy zgromadziło się tak wiele młodzieży w takiej 
duchowej atmosferze. Drzwi więc, prowadzące do jedności naszego kontynentu, 
zostały w tym wypadku dość wyraźnie oznaczone.
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5. DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Czas Kościoła -  mówi Jan Paweł II -  rozpoczął się wraz z «przyjściem», czyli 
zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów, zgromadzonych w jerozolimskim wieczer
niku wespół z Maryją, Matką Pana” JDominum et Vivificantemy 25). Tymi właśnie 
słowami encyklika Dominum et Vivificantem przypomniała, iż misja Kościoła jest 
ściśle związana z działaniem Ducha Świętego. Przejawem tego i potwierdzeniem jest 
obecny Synod Biskupów, którego prace i owoce przynależą do działań Trzeciej 
Osoby Boskiej. My zaś, uczestnicząc w tym zgromadzeniu, pragniemy stać się świad
kami Chrystusa, podejmując w ten sposób apostolską misję razem i obok Matki 
Najświętszej. Wielkie znaczenie ma dla nas przypomnienie wieczernika. Tak bardzo 
bowiem pragniemy, aby nasz kontynent stał się wspólnym domem, czyli prawdziwym 
wieczernikiem dla wszystkich. Z wieczernika właśnie wyruszyli apostołowie i ucznio
wie, aby przepowiadać Chrystusa. Jest to również nasze posłannictwo i dlatego win
niśmy z tego Synodu wychodzić jakby z wieczernika, bogatsi duchowo, „abyśmy byli 
świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił”.

W tym duchu niech zostaną przyjęte powyższe refleksje, gdyż nie ma innej drogi, 
która doprowadziłaby do zbudowania wspólnego domu europejskiego. Zbyt wyraźna 
jest wymowa minionych doświadczeń, które stały się udziałem mieszkańców Europy 
i to jedynie w obecnym wieku.

Nadszedł czas, aby dzieło budowy rozpocząć, a zacząć trzeba od powszechnego 
pojednania. Każdy z nas musi mieć odwagę przyznania się do własnych pomyłek, 
zaniedbań oraz grzechów. Całą nadzieję pokładajmy w Duchu Świętym, gdyż „Koś
ciół mocno wierzy, że ze strony Boga jest to zawsze udzielanie się zbawcze, zbaw
cze przyjście i również zbawcze «przekonywanie o grzechu» za sprawą Ducha Świę
tego” (tamże, 56).

Dla pełniejszego zrozumienia misji Ducha Świętego wiele by można było znaleźć 
dodatkowych przesłanek. Najważniejsze jednakże jest to, abyśmy wobec dzieła Ducha 
Świętego poczuli się równi, prawdziwie równi; stanęli jeden obok drugiego z tym 
głębokim przekonaniem, że nikomu nie chcemy niczego narzucać, ale tylko zaprasza
my się do wzajemnej wymiany darów i doświadczeń. A to wymaga solidniejszego 
poznania się nawzajem.

Zycie religijne na Wschodzie czeka na odkrywców. Jego poznanie jest nieodzow
ne dla dzieła ewangelizacyjnego. Inaczej nasz wysiłek apostolski okaże się zmarno
wany. Po bratersku więc starajmy się dzielić różnymi inicjatywami, troszcząc się, 
aby nic, co może służyć ewangelizacji, nie zostało zaniedbane.

Jakże ważny jest w tej dziedzinie duch prawdziwego braterstwa. Tego przecież 
braterstwa, które wypływa z faktu, że wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga, 
odkupieni przez Jezusa Chrystusa i uświęceni w Duchu Świętym. To są najtrwalsze 
podstawy braterstwa. Odkrycie zaś prawdziwego braterstwa winno stać się jednym 
z pierwszych dokonań na polu ewangelizacyjnym. Ewangeliczne posłanie będzie 
bardziej wiarygodne, kiedy znajdzie się w rękach braci, a nie zwalczających się grup 
i jednostek.
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Wiele lat czekaliśmy na tę możliwość, która jest naszym udziałem; na polityczną 
i religijną swobodę; na zebranie się razem. Dziękujmy za to Panu. Dziękujmy za 
wolność, której dostąpiły liczne narody. Dziękujmy za zrozumienie i chęć do pracy 
dla zjednoczenia naszego kontynentu.

Synod obecny wiele może pomóc ludom europejskim, a zwłaszcza Kościołom 
chrześcijańskim, w odnalezieniu drogi wiodącej ku zjednoczeniu, które jest naszym 
przywilejem i obowiązkiem. Czujemy się bowiem zobowiązani do wypełniania zapro
szenia i polecenia Jezusa Chrystusa, które On sam kieruje do swego Ojca w czasie 
pożegnalnej modlitwy: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21).

Tak więc my, którzy zostaliśmy wyzwoleni przez Pana, otrzymaliśmy także zapro
szenie, aby dawać świadectwo o Nim dla budowania królestwa Bożego na ziemi. 
Nasze świadectwo nie zawsze napotyka na życzliwe przyjęcie, często narażamy się 
na poważne trudności, a nawet prześladowania (por. Łk 21, 12-29). Wiele barier 
muszą przełamać obie części Europy, aby jedność się przybliżyła. Ważne jest, że 
chcemy być razem, że szukamy zjednoczenia, że budujemy mosty i drogi, które mają 
nas przybliżać.

Jesteśmy dopiero u początku. Myśl i pragnienie zjednoczenia winny dotrzeć do 
ludzkich serc i do ludzkiej świadomości, aby rzeczywiście mogło się dokonywać 
poprzez braterską wymianę darów, oraz w poczuciu pełnego uczestnictwa w życiu. 
Do tego nawołuje nas Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II. Mamy coraz bar
dziej uświadamiać sobie wspólnotowy charakter naszego powołania i starać się o je
go realizację w naszych czasach. Tylko w ten sposób najpełniej urzeczywistnimy 
Boży plan (por. Gaudium et spest 24).

ZAKOŃCZENIE

Kończąc to rozważanie, poświęcone pewnym religijnym doświadczeniom, pocho
dzącym z terenów wschodniej Europy i wschodniego chrześcijaństwa, pragnę podzie
lić się, w duchu braterskiej wymiany darów, świadectwem św. Franciszka z Asyżu. 
Jest on tym, który potrafił w sposób przekonywający ukazać wartość braterskiego 
wymiaru w życiu wspólnotowym. On także jest jednym z pierwszych, który udał się 
na Wschód bez broni, właśnie jako prawdziwy brat. On wreszcie jest tym, który nas 
zachęca, abyśmy podążali tą samą drogą, jego drogą, Chrystusową drogą, o czym 
pisze szczerze w swoim Testamencie: „A potem kiedy Pan dał mi braci, nikt mi nie 
wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć 
według Ewangelii Świętej” (Św. Franciszek z Asyżu, Pisma, Warszawa 1982, 
s. 135).

Na tym Synodzie widzimy to lepiej niż dawniej. Pan nam daje braci, na Wschodzie 
i na Zachodzie. Miejmy odwagę i chęć ich zrozumieć, przyjąć, szanować i kochać.

1480
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P A C Y F I K  A .  D Y D Y C Z  O F M C a p ,  b i s k u p  d r o h i c z y ń s k i

Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. na zakończenie sympozjum
Drohiczyn, 26 stycznia 1995 r.

Czcigodni Księża Prałaci, Kanonicy, Proboszczowie,
Rektorzy i Profesorowie,
Klerycy i Siostry zakonne, 
i Wszyscy obecni Wierzący w Chrystusa 
Siostrzanej Cerkwi Prawosławnej 
i Kościoła Katolickiego,

1481 szczerze wyznaję, iż przeżywam wielką- radość, ponieważ już w pierwszym roku
mego posługiwania biskupiego mogę w tym wymownym gronie dziękować Panu 
Bogu, w Trójcy Świętej Jedynemu, poprzez pośrednictwo Matki Najświętszej -  za 
możliwość wspólnego wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa, razem z Przedstawicie
lami Cerkwi Prawosławnej obecnej w sposób znaczący na terenie Diecezji Drohi
czyńskiej.

1482 To nasze dzisiejsze spotkanie, najpierw o charakterze naukowym, a obecnie
w wymiarze modlitewnym -  prowadzi do refleksji na temat wspólnych naszych 
korzeni. Przejmująco mówi o tym św. Paweł, kiedy przypomina nam, że to Pan Bóg 
„powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym” 
(1 Kor 1,9). A z tej wspólnoty z Odkupicielem płynie wspólnota pomiędzy wszyst
kimi weń wierzącymi.

Tak to rozumieli od początku chrześcijanie, co szczególnie jest widoczne 
w pierwszych wiekach, pełnych udręk i prześladowań. Cofając się do owych czasów, 
warto zwrócić uwagę na pewne podobieństwa pomiędzy doświadczeniami naszych 
braci i sióstr z epoki przedkonstantyniańskiej a tym, co stało się udziałem jakże 
wielu chrześcijan naszego wieku.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, 
niemal zawsze, prowadziło do męczeństwa, czyli świadectwa opartego na ofierze 
życia. Mimo tak okrutnych przeciwności Kościół wciąż się rozwijał i to we wszyst
kich wymiarach, a krew męczenników stawała się prawdziwym nasieniem, dającym 
początek licznym nawróceniom na chrześcijaństwo. Ludzie zaś coraz wyraźniej i głę
biej odczuwali obecność Pana Boga w życiu, a to właśnie dzięki świadczeniu o Jezu
sie Chrystusie, którego wyznawali i głosili chrześcijanie.

Tymczasem już pierwsze lata panowania cesarza Konstantyna przynoszą poważne 
zmiany. Ustają prześladowania polityczne, gospodarcze i ściśle religijne. Kościół 
zaczyna się rozwijać pod względem instytucjonalnym, zwłaszcza w zakresie struktur 
zewnętrznych, stając się coraz silniejszym. Inaczej było w ciągu trzech pierwszych 
wieków, kiedy Kościół wydawał się przede wszystkim bardzo żywy religijnie, teraz 
zaś nabiera większego znaczenia na zewnątrz. Oczywiście, nie można zapominać, że
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wciąż jest żywy; co więcej znajduje nowe sfery, w których bez wątpienia ujawnia 
swą przeogromną żywotność. Do nich trzeba zaliczyć rozwój życia zakonnego w cza
sach św. Augustyna, Bazylego i Benedykta.

Jednakże Kościół jako wspólnota wierzących z biegiem czasu natrafia na poważne 
trudności, głównie natury wewnętrznej, które z jednej strony prowadzą do kryzysów, 
a z drugiej do wielu prób przeprowadzenia reform. Niezamierzonym efektem, poja
wiających się coraz częściej, poczynając od czwartego wieku, napięć organizacyj
nych, doktrynalnych i obyczajowych -  okażą się pęknięcia i rozłamy. Jest to jakby 
szczególny znak, że jedność stanowi dla nas bardzo ważne dobro, które wymaga 
specjalnej troski i zapobiegliwości. Łatwiej przychodzi nam zachować jedność, a na
wet ją  rozwijać, kiedy znajdujemy się w trudnych warunkach, a bycie chrześcija
ninem nie wiąże się z jakimikolwiek przywilejami zewnętrznymi. Ta życiowa prawda 
może okazać się dla nas użyteczną w obecnej dobie, w naszej rzeczywistości, która 
od ponad dwustu lat cechuje się również obecnością prześladowań i cierpień, które 
były i są udziałem wielu sióstr i braci w Chrystusie.

My, mieszkańcy na tej ziemi, nie musimy odwoływać się do doświadczeń odleg
łych. Wystarczy sięgnąć do tego, co bezpośrednio wiąże się z naszymi okolicami, 
z tą ziemią, z jej sąsiedztwem. Nie chcę w tym miejscu zwracać uwagi na odpowie
dzialność, ważne są przede wszystkim męczeństwa jako takie. A było ich wiele. 
Z szacunkiem i wdzięcznością pochylam się nad krwią męczeńską katolików, tak 
obrządku łacińskiego jak i wschodniego, których niezliczona rzesza przeszła przez 
naszą ziemię. Czuję się wszakże w obowiązku przypomnieć ofiary, jakie poniosła 
Cerkiew Prawosławna, choćby tylko na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat. 
Oto niektóre dane. Od momentu wybuchu rewolucji październikowej do roku 1922 
został umęczony metropolita Petersburga, 2691 kapłanów, 1962 zakonników, 3447 
zakonnic i niezliczona liczba świeckich prawosławnych. Jedynie do roku 1937 zamk
nięto 29000 kościołów -  cerkwi oraz 63 klasztory. Wedle niektórych obliczeń od 
1918 roku do 1939 zamordowano 42000 kapłanów, a 45000 zesłano do więzień 
i obozów. Do dnia dzisiejszego pod reżimem komunistycznym życie oddało 270 
biskupów prawosławnych (por. Bogoslavia, Roma 1970, s. 34).

I tak, oba siostrzane Kościoły, a więc Prawosławny i Katolicki złączyły się w mę
czeństwie. Krew męczenników wyprzedza, nie pierwszy raz, decyzje prawne. I cho
ciaż z trudem docieramy do jedności instytucjonalnej, to zapominać nie można, że 
ta jedność już została zawarta, odkupiona najwyższą ceną, ceną męczeńskiej krwi, 
ceną krwi Jezusa Chrystusa.

Jesteśmy spadkobiercami jakże wielkiego skarbu. Czyż godzi się nam dyskutować 
nad jego wartością? Czyż nie nadszedł już ostateczny czas, aby przywrócić jedność 
z pierwszych wieków chrześcijaństwa, skoro męczeństwu tamtych czasów dorównują 
dwa ostatnie stulecia!?

Mamy być solą dla ziemi i światłem dla świata. Sól wskazuje na wagę życia, 
a światło na konieczność prawdy (por. Mt 5, 13-16). Nasza zaś ziemia i współczesny 
świat znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza moralnej. Czekają na jedno
znaczne świadectwo, niepodzielone w stosunku do życia i prawdy.

1483
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Świadomi tego wszystkiego, z tym głębszym zastanowieniem się przypominamy 
zachętę Ojca Świętego Jana Pawła II, że nie wystarczy dziś pytać, czy mamy zdążać 
do jedności, ale powinniśmy stawiać pytanie, czy wolno nam jeszcze nadal żyć 
w podziałach i rozłące?...

t  Antoni Dydycz 
Biskup Drohiczyński

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

Wspólne zadania w Chrystusie.
Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami 

Kościołów i Związków Wyznaniowych zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej 

Warszawa, rezydencja Prymasa Polski, 25 września 1981 r.

Umiłowani Bracia,
1486 Ze wzruszeniem przyjmuję słowa życzeń, słowa poparte modlitwą ze wszystkich

Kościołów, które skupiają się w Polskiej Radzie Ekumenicznej; i te pełne serca 
słowa Księdza Arcybiskupa Bazylego, Metropolity Kościoła Prawosławnego, słowa 
Księdza Prezesa Rady Ekumenicznej, prof. Benedyktowicza, które są jak gdyby 
wiodące w tym naszym spotkaniu przez ukazanie ze Słowa Bożego tych treści i tych 
znaków, które odbijają się w dniu dzisiejszym; słowa Księdza Biskupa Narzyńskiego, 
zwierzchnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego, który wręczając mi Księgę Słowa 
Bożego wyraził także te głębokie doktrynalne podstawy, które stanowią o tym, że 
możemy się spotkać.

Chciałbym bardzo podziękować i za to, co wyraził Ksiądz Biskup Majewski 
w imieniu Kościołów polskokatolickiego i starokatolickiego Kościoła Mariawitów. 
Chciałbym podziękować za modlitwy wczoraj, za obecność, która jest znakiem, 
znakiem dla Ojczyzny i dla świata. Ten znak wyraża się we wspólnocie wiary. 
Myślę, że to jest najbardziej zasadnicze dzisiaj dla świata, że jesteśmy ludźmi wiary. 
A więc mamy niesłychaną płaszczyznę wspólnoty. Nie dość na tym.

Chyba idziemy jeszcze dalej: nie wystarczy z wiarą przyjąć Boga, ale my jesteś
my tymi, którzy przyjmują istnienie Boga w naszym życiu, w naszym działaniu, 
Boga, który stanowi jakąś normę naszych postępowań. I jeszcze dalej idziemy. Mamy 
wspólne źródło poznawania Boga -  Święte Księgi Natchnione. A więc mamy ogrom
ne bogactwo wspólnych płaszczyzn i więzi, które nas łączą. Mogą one dzielić sposo
by w wyznawaniu kultu, ale przecież nie idą one tak daleko, żeby nie można było
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razem się modlić i razem mówić o problemach naszej wiary -  tego wspólnego Skar
bu, jaki mamy.

Jesteśmy w świecie. W świecie, który pozbawia się często Boga, który dechrystia- 
nizuje się, to znaczy, gubi gdzieś objawione Słowo Boże, gubi Chrystusa. I to jest 
dla nas wszystkich troską, problemem. A więc mamy wspólne zadania przed nami: 
umocnić te wartości, które my posiadamy przez wiarę, ale które są nie tylko dla nas. 
One są dla świata; tak rozumiemy ten Skarb Chrystusa, którym jest On sam. Raz 
wszedł on w świat i chce, żeby ten świat był Boży, żeby się przemienił.

I myślę, że te sprawy będziemy mogli niejednokrotnie jeszcze w naszym gronie 
poruszyć.

Pragnąłbym jeszcze raz zapewnić o moich najszczerszych uczuciach wdzięczności 
za to dzisiejsze spotkanie. I ufam, że ono jest początkiem jakiejś kontynuacji. Wiemy, 
że Ojczyzna nasza żyje -  jak powiedział Ksiądz Metropolita -  w ciężkich czasach, 
ale te ciężkie czasy wyzwalają z ludzi więcej odwagi, więcej myśli twórczych. I myś
lę, że jedną z takich myśli właśnie nowych, w tych trochę odnowionych warunkach 
naszego kraju, jest i to, że się spotykamy, że spod pewnych presji, które czasem są 
na Kościołach, one się wyzwalają, bo przecież Chrystus jest tym, który wyzwala.

Szukając tych wspólnych dróg obiecuję, że Kościół rzymskokatolicki będzie się 
modlił i będzie wspomagał swoją modlitwą tych wszystkich braci, którzy są w jednej 
wierze i których zespala słowo Jezusa Chrystusa.

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, na tym kończę to moje podziękowanie i wyraże
nie radości.

1487

f  Arcybiskup Józef Glemp
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Łączy nas Jezus Chrystus.
Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego -  Warszawa, Praga, 

kościół prawosławny pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny,
25 stycznia 1982 r.

Najdostojniejszy Księże Metropolito 
Kościoła Prawosławnego i 
Umiłowany Bracie w Chrystusie,
Najczcigodniejsi Przedstawiciele i Zwierzchnicy 
Kościołów Chrześcijańskich,
Przedstawiciele Zgromadzeń religijnych niechrześcijańskich,
Wszyscy Drodzy Bracia i Siostry!

1488 Pozdrawiam Was z całego serca w Jezusie Chrystusie. W dzisiejszych czytaniach
i w Ewangelii świętej odśpiewanej w tej świątyni słyszeliśmy wezwania do jedności. 
Chrystus w swej wielkiej modlitwie w Wieczerniku, zwracając się do Boga Ojca, 
wezwał wszystkich do jedności. Prosi bowiem Ojca, aby byli jedno i aby ta jedność 
mogła być tak wielka i iść tak daleko, aby świat uwierzył. A więc jedność chrześci
jan ma być znakiem dla świata... żeby świat uwierzył. Bo świat ma uwierzyć. Chrys
tus po to przyszedł na świat, stał się człowiekiem, aby ludzie uwierzyli w Tego, 
który jest Prawdą, Drogą i Życiem. A święty Paweł powie, że tę jedność sprawia 
w nas Duch Święty, który nas doprowadza do Ojca. Pragniemy więc jedności. Ale 
jedność wyznawców Jezusa Chrystusa nie musi być jednością tożsamości. Jedność 
Kościołów to nie identyczność ich. Jedność może także ukazywać się w odrębności. 
Pragniemy więc najpierw uświadomić sobie to, co nas łączy. A chrześcijan zgroma
dzonych w różnych Kościołach tak wiele łączy. Łączy sam Jezus Chrystus, On który 
jest żywy w swoim Kościele. On, którego przyjmujemy wiarą. On, którego dotyka
my, jak gdyby w sakramentach świętych sprawowanych w Kościele. Łączy nas Sło
wo Jezusa Chrystusa, łączą nas święte Pisma, dalej łączy nas tradycja. Łączą pisma 
świętych Ojców Kościoła, powstające na przestrzeni wielu wieków życia Kościoła, 
kiedy nie było rozbicia wspólnoty. Może i powinna nas łączyć także modlitwa, bo 
modlić się każdy potrafi. To jest najłatwiejszy sposób spotkania się z Bogiem.

1489 Ale jak powiedziałem, nie musimy taić tego, co nas różni. Nie musimy ukrywać
odrębności, ponieważ odrębności w każdym Kościele ukazują bogactwo samego 
Jezusa Chrystusa i ten wieloraki sposób przeżywania Tajemnicy obecności w Koście
le. A więc każdy Kościół i każda wspólnota ma swoje odrębne charakterystyczne 
cechy, których poznanie ubogaca nas i przez to lepiej poznajemy i Kościół, i Jezusa 
Chrystusa. Bo przecież świadomi jesteśmy, że jedność, której pragniemy, to jest ta 
jedność w Duchu Świętym, który podsumowuje wszystkie te odrębności po to, żeby
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je sprowadzić do jedności. Duch Święty potrafi przekazywać Kościołowi te wielkie 
wartości dla człowieka, jakimi są: wiara, nadzieja i miłość. To On, Duch Święty, jak 
gdyby swoimi skrzydłami spina, jak wspaniałą klamrą wszystkie różnice i odrębności
i On swoim tchnieniem roznieca uczucie wzajemnego szacunku i tego wzajemnego 
zrozumienia, jakie uzyskują wierni różnych wyznań. Jeżeli Chrystus nakazał nam, 
abyśmy byli jedno i że ta jedność ma być znakiem, dzięki któremu świat uwierzy; 
to jeżeli wśród nas nie ma tej pełnej jedności, to wskazuje na jakiś błąd i musimy 
zrobić rachunek sumienia: dlaczego nie jesteśmy taką jednością, jaką być powinniś
my? To że są rozdarcia, że są rozdziały, to oznacza, że gdzieś był grzech, a grzech 
to sprzeciwianie się woli Jezusa Chrystusa, że człowiek gdzieś po ludzku pojmowane 
swoje interesy pragnął przyłożyć do wielkich i świętych planów Bożych. I dlatego 
potrzebny jest nam ten rachunek sumienia. I ten rachunek sumienia winniśmy podej
mować często.

Myślę, że ze strony Kościoła katolickiego takim rachunkiem sumienia był ostatni 
Sobór Watykański II i my wpatrując się i przyswajając sobie treść Soboru, sami 
winniśmy zrobić rachunek sumienia; czy nasza postawa jest zgodna z tymi intencja
mi, jakie zawarte są w Ewangelii. I dlatego czyniąc rachunek sumienia, razem z So
borem uświadamiamy sobie najpierw tę wielką tęsknotę za tym, abyśmy mogli stano
wić jedno. Ta tęsknota jest uczuciem bardzo zrozumiałym dla człowieka wierzącego. 
Jest to jakiś ból duszy, którego doznaje człowiek uświadamiając sobie, że ta jedność 
jest niedoskonała, niedostateczna, lub że jej nie ma. Jeżeli ta tęsknota kształtuje się 
w duszy, wówczas przychodzi propozycja działania ku zjednoczeniu. I dlatego po
wstaje ruch, który nazywamy ruchem ekumenicznym, a który jest dążnością wszyst
kich Kościołów różnych wyznań do wzajemnego zbliżenia się. A jeżeli chcemy się 
zbliżyć, to mówimy, trzeba abyśmy się poznali. Ta dążność do wzajemnego, brater
skiego poznania się jest tą wielką zdobyczą ekumenizmu. A jeżeli możemy lepiej 
poznać się, wtedy zaczynamy wspólnie się modlić. I widzimy, że choć są między 
nami różnice, jednak w modlitwie przed Ojcem najlepszym, Bogiem wielkim i świę
tym jesteśmy wszyscy braćmi, jesteśmy wszyscy Jego czcicielami, gdyż pragniemy 
z naszych serc wyśpiewać Jemu chwałę.

To są chyba podstawowe składniki tego rachunku sumienia, który powinniśmy 
przeprowadzać po to, ażeby nasze intencje i tęsknoty wyrażać w modlitwie, która jest 
znakiem już osiąganej wspólnoty.

A potem, jeśli popatrzymy na działanie wielu znakomitych ludzi wiary w tym 
świecie. Pozwólcie, że jako biskup Kościoła katolickiego wspomnę papieży ostatnich 
czasów oraz zwierzchników innych Kościołów chrześcijańskich, które tak samo 
podejmują wielkie spotkania i inicjatywy, służące wzajemnemu zbliżeniu się. Wtedy 
już nie słowa, ale czyny, ale fakty, świadczą o tym, że zrozumieliśmy Ewangelię, 
że wezwanie Chrystusa, Jego prośba o jedność wyznawców jest w naszym sumieniu 
odczytana jako obowiązek.

Wśród tych działań ekumenicznych, które tak dobitnie rozpoczął swoją dobro- 
dusznością papież Jan XXIII, kontynuował Paweł VI, a Jan Paweł II jeszcze bardziej 
rozwija nie tylko dialog słów, ale i dialog czynów. Obecny Papież odbył bardzo 
znaczące spotkania czy to w Istambule, czy podczas swoich podróży ekumenicznych

1490
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w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. To są znaki tego wielkiego naszego ra
chunku sumienia, w którym musimy przyznać się także do wielu niedociągnięć, do 
wielu zaniedbań, do niezrozumienia w pełni intencji Ducha Świętego.

Wśród tych, którzy są gorliwi w szerzeniu ducha wspólnoty wszystkich chrześci
jan, jest Metropolita Bazyli, którego działalność w tym kierunku jest nam dobrze 
znana. I dlatego z tego miejsca pragnę Jemu gorąco podziękować za umożliwienie 
nam wszystkim dzisiaj tego pięknego modlitewnego spotkania. Rada Ekumeniczna, 
której siedziba jest w naszej Stolicy, podobnie podejmuje te działania, które mają 
służyć ukazaniu wspólnoty wierzących jako znaku jedności. Tej jedności, Najmilsi, 
zwłaszcza w naszym Kraju i to teraz, tak bardzo potrzeba. Wszyscy pragniemy, 
abyśmy jako jedność w zespoleniu naszych sił mogli wychodzić z tych wszystkich 
kłopotów, w jakich znalazła się nasza Ojczyzna. Jeśli kto, to przede wszystkim 
wierzący, powinni tę jedność jako pierwsi zapoczątkować i ją  popierać. Bo jeśli my, 
których przez wiarę łączy Jezus Chrystus i łączy nas tyle innych rzeczy związanych 
z wiarą, pierwsi nie będziemy znakiem upragnionej jedności, to cóż oczekiwać od 
niewierzących, którzy takiej pomocy do jednoczenia nie mają? I dopiero taka jed
ność, która będzie darem Boga, danym nam przez nasze prośby i przez nasze współ
działanie, może być środkiem do osiągnięcia pokoju. My potrzebujemy pokoju, żeby 
się modlić, żeby pracować, żeby żyć!

Zakończę słowami psalmu, który jest modlitwą psalmisty o pokój. W Psalmie 121 
czytamy: „Proście o pokój dla Jeruzalem -  można powiedzieć -  dla naszej Ojczyzny. 
A więc proście o pokój dla Jeruzalem. Niech używają pokoju ci, którzy ciebie miłu
ją, niech pokój będzie w twoich murach”.

Amen.

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

Słowo wygłoszone po Mszy świętej podczas spotkania ekumenicznego 
w kościele akademickim św. Anny -  Warszawa, 26 stycznia 1983 r.

Siostry i Bracia!
1491 Kończy się nasza wielka wspólna modlitwa. Wspólna modlitwa. Bo to, co na

prawdę mamy wspólnego, to jest możliwość, że razem stajemy przed majestatem 
Boga i możemy do Niego wołać, tak jak dziś: wsłuchaliśmy się najpierw w Słowo 
Boże, tłumaczone nam tak przekonywująco. Słowo Boże przyjmowane sercem uspo
sabia człowieka do otwarcia swojego serca na Boga tak, że łatwiej słyszy on to, co 
Bóg mówi do niego. Wzywaliśmy także Boga w naszej modlitwie eucharystycznej, 
w naszych wezwaniach, w naszym śpiewie. To jest wszystko jedna wielka nasza
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wspólna modlitwa Kościoła Chrystusowego, który obejmuje różne formy modlitwy 
poszczególnych Kościołów, które tworzą własne tradycje, własne sposoby modlitwy. 
Ale przecież one wszystkie ostatecznie kierują się ku Najwyższemu i w tym naszym 
wspólnym wysłowieniu modlitw nas także łączą.

W śpiewie międzylekcyjnym wzywaliśmy: „Niech sprawiedliwi weselą się w Pa
nu” (Ps 32). To było nasze życzenie. Ale była i chęć, żeby to się urzeczywistniło: 
„Niech sprawiedliwi ...” (Ps 32) -  to znaczy my wszyscy, jako sprawiedliwi przed 
Bogiem, weselmy się w Panu. Sprawiedliwość przed Panem ułatwia nam naszą ra
dość. My czasem doznajemy tyle smutku. Tak mało na naszych twarzach uśmiechu. 
Czyżby brakowało nam sprawiedliwości przed Panem? A więc niech i my, jako ci 
sprawiedliwi przed Panem, dostąpimy Jego radości.

Pragnę jeszcze pobłogosławić teraz, po zakończonej Mszy świętej. Proszę Księdza 
Metropolitę prawosławnego, naszego Przyjaciela i Brata, aby jeszcze raz, tak jak 
z wiarą przemawiał, tak i z wiarą nas pobłogosławił, a my z wiarą błogosławieństwo 
przyjmiemy. Dziękuję wszystkim Przedstawicielom Kościołów za dzisiejszą obecność, 
za udział we wspólnej modlitwie i za wspieranie nas wszystkich swoją modlitwą. 
Z roku na rok ten wielki ekumeniczny ruch winien doznawać pogłębienia, winien 
sięgnąć naszych najbardziej istotnych związków łączących nas z Jezusem Chrystu
sem. Bo przecież odczuwamy smak tej wspólnoty, jeszcze nie osiągniętej, ale wiemy 
i wierzymy -  osiągalnej.

Niech Bóg najlepszy naszym wszystkim Braciom odpłaci swoją przemożną łaską 
za ich obecność i za kształtowanie ducha ekumenicznej wspólnoty.

2 Arcybiskup Józef Glemp
Prymas Polski
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H o m i l i a  p o d c z a s  M s z y  ś w i ę t e j  o  j e d n o ś ć  c h r z e ś c i j a n .  
S p o t k a n i e  e k u m e n i c z n e  w  k o ś c i e l e  ś w .  M a r c i n a  -  W a r s z a w a ,

d n i a  2 8  s t y c z n i a  1 9 8 4  r .

Druk: PO 1984, nr 7, s. 1.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wielebni Współduchowni Kościołów chrześcijańskich,
Wielebni Współkoncelebransi,
Drodzy Bracia i Siostry!

1492 w dzisiejszej Ewangelii świętej dowiedzieliśmy się o zebraniu w Jerozolimie
Wysokiej Rady, która musiała rozstrzygnąć niezwykle trudny problem. Rada, która 
stanęła zakłopotana wobec zjawiska i działania Jezusa Chrystusa, widziała tylko dwa 
wyjścia: albo zostawić i pozwolić na kontynuowanie szerzenia znaków, co groziło 
zagładą polityczną, albo też położyć kres życia Temu, który powodował te znaki, 
Jezusowi Chrystusowi. Decyzja była nie łatwa. Wiemy, że poza tą decyzją wysokiej 
Rady Kapłańskiej o skazaniu na śmierć Jezusa Chrystusa, był jeszcze drugi wyrok 
wydany przez Piłata. Niemniej z tej alternatywy -  czy zostawić, czy skazać Jezusa 
Chrystusa na śmierć, śmierć wydawała się daleko łatwiejszym i lepszym w skutkach 
działaniem.

Taką też decyzję podjęto. Była to decyzja, w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, 
niezwykle ryzykowna. Bo przecież On sam o sobie powiedział, że jest „Chlebem 
życia” i że „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51). A więc 
relacja Osoby Jezusa Chrystusa do życia, w tym co On przedstawił o sobie, jest 
niezwykła. On powiedział, że jest „bramą życia”, a więc poprzez Niego wchodzi się 
do życia. On powiedział, że jest zmartwychwstaniem i życiem (por. J 11, 25). On 
powiedział, że zniszczy śmierć.

Choćbyśmy nie słuchali tego, co Jezus Chrystus sam powiedział o sobie, to Wy
soka Rada miała w świadomości, że przecież niedawno swojego przyjaciela wyrwał 
już ze śmierci, kiedy był nią objęty i leżał martwy w grobie. Wiedzieli wszyscy 
dobrze o śmierci Łazarza i o jego wskrzeszeniu. A więc Człowiek -  Jezus Chrystus
-  w chwili wyroku Wysokiej Rady miał niezwykłą relację do życia. Wydać na Niego 
śmierć było rzeczą niezwykle ryzykowną.

Z Listu św. Pawła do Rzymian dowiadujemy się, jak kształtuje się relacja czło
wieka nawracającego się do Osoby Jezusa Chrystusa. Jest to przede wszystkim rela
cja do śmierci. Święty Paweł wyraźnie ustawia nasz stosunek do Jezusa Chrystusa 
jako wejście w jego śmierć. Po prostu zaczyna od najważniejszego momentu: śmier-
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ci, która zwycięża śmierć. My dzisiaj, żeby złączyć się z Jezusem Chrystusem, także 
odnosimy się bezpośrednio do Jego śmierci. Chrzest -  tłumaczy św. Paweł -  jest 
zanurzeniem w śmierci Jezusa Chrystusa. A więc to wydarzenie, na które został 
skazany, czyli śmierć, jest dla nas progiem życia. To my przez chrzest startujemy 
do nowego życia, czyli do uczestnictwa w śmierci Jezusa Chrystusa. Przejmujemy 
ją  na siebie po to, żeby mieć nowe życie, tak jak Jezus Chrystus po swojej śmierci 
rozpoczął nowe życie. Stąd też chrześcijanin wchodzi w nowość życia. To życie nie 
jest wymyślone przez nikogo, jest partycypacją, uczestnictwem w życiu Jezusa Chry
stusa, które On rozpoczyna w sposób pełniejszy w swojej śmierci. Chrzest włącza 
nas w łaskę Jezusa Chrystusa.

Taka to jest prawda chrześcijanina o jego związku dzisiejszym z Jezusem Chrys
tusem w sakramencie chrztu. Ale tak jak za życia Jezusa Chrystusa, tak i dziś rów
nież można do Niego ustosunkować się alternatywnie: albo przyjąć Go wiarą i wyka
zać swoje życie jako postawę wiary, albo można Go odrzucić i przyjąć postawę 
negacji wobec Niego. Negacja ta może mieć bardzo wiele najrozmaitszych odcieni. 
Najczęściej jednak owo odcięcie się od Jezusa Chrystusa jest chęcią pozostania 
autonomicznym, pozostania sobą, bez zależności od Boga, uobecnionego w Jezusie 
Chrystusie. Ale to religijne i egzystencjalne usamodzielnienie się, ta autonomia 
religijna prowadzi człowieka do śmierci. Prowadzi do odcięcia się od Źródła życia. 
Co więcej: człowiek, który chce sam stanowić o sobie we wszystkich wymiarach 
życia, staje się grzesznym. Grzech to nic innego, jak liczenie tylko na siebie. To jest 
ów element pychy ludzkiej. To jest to, czym zgrzeszyli pierwsi rodzice w raju, 
którzy poduszczeni przez Złego, powiedzieli: Będziemy niezależni, „[...] otworzą się 
wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5), wejdziecie w tajni
ki, jakie są dostępne tylko samemu Panu Bogu. Owa chęć stania obok Boga, a nie 
przy Bogu, i nie z Bogiem -  to jest źródło grzechu.

Źródło grzechu rozprzestrzenia się w świecie. Nie tylko to radykalne, które powo
duje zerwanie z Bogiem i stawianie tylko na siebie, a więc oddalenie od Boga, ale 
także cały szereg konsekwentnych błędów, które nieraz popełniają ludzie przyjmujący 
Jezusa Chrystusa. Chcą przyjąć Go tylko na swój sposób. Jest w tym także element 
pychy, czyli brak pokory. I stąd rodzi się to wielkie rozdarcie wśród wyznawców 
jednego Jezusa Chrystusa.

Ale sytuacja nie jest beznadziejna. Gdy czytamy dzisiejszą Ewangelię świętą, 
mamy w niej wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus umarł za naród. Tak to okreś
lił Przewodniczący Wysokiej Rady Kapłańskiej: „[...] lepiej, aby jeden człowiek 
zginął za naród” (J 18, 14). Ale ten naród -  jak komentuje zaraz Ewangelista -  nie 
ogranicza się do narodu pojętego etnicznie. Naród to są rozproszone wszystkie dzieci 
Boże w świecie. I trzeba, aby one zebrały się w jedno. Jezus Chrystus, Ten, który 
poniósł śmierć i w którego śmierć my się włączamy po to, ażeby mieć życie, pozo
stanie zawsze, mimo naszych błędów, mimo naszych słabości, pozostanie zawsze 
zasadą jednoczenia, gromadzenia, zbierania w jedno. To jest wielkie zadanie nas, 
wyznawców Jezusa Chrystusa, abyśmy umieli w Nim widzieć zasadę jednoczenia. 
To nie tyle nasz wysiłek, nie nasze zabiegi, ale On, Jezus Chrystus, Pan naszych 
dusz, jest zasadą jednoczenia wszystkich swoich wyznawców. Amen.

1 4 9 3
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Kościół zasadą jedności narodów Europy.
Słowo wygłoszone po Mszy św. odprawianej 

z udziałem Episkopatów Europejskich 
ku czci świętych Cyryla i Metodego 

Londyn, katedra Westminster, 27 lutego 1985 r.

Druk: PO 1985, nr 12, s. 1.

Najdostojniejszy Księże Kardynale, Arcybiskupie Westminsteru 
Czcigodni Bracia w Biskupstwie i Kapłaństwie 
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie 
Kochani Rodacy!

1495 l i  Jego Eminencja kardynał Hume zbierając nas na modlitwę do świętych
Współpatronów Europy Cyryla i Metodego w katedrze rzymskokatolickiej w West- 
minsterze wyraził życzenie, abym przemówił w języku polskim. Korzystam z okazji, 
aby serdecznie Jemu podziękować za to, że jako przewodniczący Rady Konferencji 
Episkopatów Europejskich przez modlitwę zanoszoną do Boga na Wyspach Brytyj
skich przypomina Europie początki jej chrześcijańskiej kultury. Rzeczywiście, święci 
Cyryl i Metody, obok świętego Benedykta, ukazują, że przy zachowaniu odrębności 
i pluralizmu Europa może być ożywiona duchem jedności i pokoju.

Pragnę także wyrazić osobiste podziękowanie za zaproszenie do Anglii, za gości
nę udzieloną po bratersku, za możliwość duszpasterskiego nawiedzenia licznych 
polskich ośrodków w Wielkiej Brytanii.

1496 2. Kościół zachęca nas do pilnego obserwowania znaków czasu. Obserwowane
kierunki rozwoju dzisiejszych społeczeństw europejskich napełniają nas, ludzi wiary, 
ogromną troską. Propagowanie lekkomyślnego stylu życia, kształtowanie go w opar
ciu o egoizm, permisywizm, konsumizm i seksualizm, jest planowanym atakiem na 
podstawowe wartości chrześcijańskie. Stąd też potrzeba ewangelizacji, czyli przypom
nienia, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, że objawił nam swoje miłosierdzie 
w Jezusie Chrystusie, że Dobra Nowina o przybliżaniu się Królestwa Bożego ogło
szona jest przez Kościół. Kościół wzywając do nawrócenia ukazuje ideał człowieka 
wyzwolonego od grzechu i zła, człowieka odkupionego przez Jezusa Chrystusa na 
Krzyżu.

Tak uczył święty Benedykt i jego wielcy Synowie -  święty Augustyn apostoł 
Anglii, święty Bonifacy apostoł krajów niemieckich, święty Wojciech-Adalbert apos
toł Polaków i Prusów -  męczennik. Do tego licznego grona Synów świętego Bene
dykta należy i Wasza Eminencja.
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Podobne zadanie spełniali święci Cyryl i Metody. Przez Kościół narody śród
ziemnomorskie, celtyckie, skandynawskie, anglosaskie, germańskie i bałtyckie stały 
się rodziną narodów. Dwaj bracia narodowości greckiej z Tesalonik -  Cyryl i Meto
dy włączyli przez Ewangelię do tej wspólnoty także ludy słowiańskie, nie niszcząc 
niczego, co było ich własną kulturą i dziedzictwem. Dziś wspominamy także w mo
dlitwie ludy Słowian bałkańskich, morawskich i wschodnioeuropejskich, szczególnie 
związane z wpływem świętych Cyryla i Metodego.

3. Polacy należą do narodów słowiańskich, ale na terenie ich Ojczyzny krzyżowa
ły się wpływy kultury łacińskiej i greckiej. Przyjmując przed ponad 1000 lat chrzest 
w obrządku łacińskim Polacy włączyli się w krąg kultury łacińskiej. Zachowało się 
jednak w Polsce wiele śladów, zwłaszcza architektonicznych, które świadczą, że 
chrześcijańska kultura łacińska i grecka egzystowały początkowo w Polsce obok 
siebie równolegle.

Podczas ostatniej wojny zginęło około 6 milionów Polaków. Takiej ofiary, poza 
żydowskim, nie poniósł żaden naród. Polacy walczyli na wszystkich frontach -  „za 
wolność waszą i naszą”. Tysiące polskich żołnierzy, którzy po demobilizacji pozosta
li w Anglii, są tego dowodem. Tworzą oni tu w Anglii wspólnoty oparte zwłaszcza
o własne parafie, a więc wspólnoty o charakterze wiary w Jezusa Chrystusa.

Podobna jest sytuacja Polaków w innych krajach. Zachowują żywą więź z Ojczyz
ną -  Polską, a jednocześnie twórczo i pracowicie działają w kraju, który stał się ich 
drugą Ojczyzną, czy też Ojczyzną ich dzieci lub wnuków.

Wiara Polaków -  Emigrantów czyni bliższym Kościół pośród społeczeństw, które 
często odeszły od źródeł swojej duchowej egzystencji -  od Jezusa Chrystusa i Koś
cioła. Jest to mały, ale rzeczywisty nasz wkład w dalszy proces chrystianizacji 
Europy.

Dlatego też Naród ten zasługuje nie tyle na jałmużnę, ile na równe traktowanie, 
także w dziedzinie ekonomicznej.

Mogę zapewnić Waszą Eminencję, że Polacy w kraju nad Wisłą i ci, mieszkający 
w gościnnej Anglii, i ci w wielu innych krajach, modlą się o pokój dla świata i dla 
Europy, o pokój oparty na sprawiedliwości, prawdzie i miłości.

1 4 9 7
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Jubileusz świętych Cyryla i Metodego. 
Przemówienie dla Radia Watykańskiego

na temat uroczystości jubileuszowych 
ku czci świętych Cyryla i Metodego w Djakowie w Jugosławii

Rzym, 11 lipca 1985 r.

Druk: PO 1985, nr 33, s. 1.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1 4 9 8  Ze słuchaczami w Polsce chcę się podzielić przeżyciami, jakich doznałem w mie

siącu lipcu bieżącego roku w związku z moją wizytą u kardynała Tomaśka w Pradze 
oraz w Djakowie w Jugosławii. Moje przeżycia odnoszą się przede wszystkim do 
misterium Kościoła, który w różnych warunkach społecznych i narodowych rozwija 
się pod działaniem Ducha Świętego.

Chcąc udać się do Djakowa musiałem „wziąć” samolot Polskich Linii Lotniczych 
do Pragi czeskiej i tam po 5 godzinach postoju, podjąć dalej podróż liniami czeskimi 
do Zagrzebia. Nasze zatrzymanie się w Pradze (towarzyszył mi ks. kapelan Romuald 
Kamiński) uzgodnione było z Władzami Czeskimi jak również z Ambasadą Polską 
w Pradze. Na lotnisko przybył sam kardynał Tomaśek. Odszukaliśmy go dzięki 
uprzejmości polskiej placówki dyplomatycznej. Spotkanie było bardzo serdeczne. 
Najpierw złożyłem kardynałowi życzenia z okazji dopiero co ukończonych 86 lat 
życia. Cieszył się ogromnie z tej pamięci. Dziękuje Bogu za łaskę zdrowia i sił 
fizycznych, jakkolwiek nadwątlone serce wspomaga rozrusznik. Siły są mu potrzebne, 
aby prowadzić Kościół w Czechosłowacji w wierze ku chrześcijańskiej nadziei. Jest 
sam, nikt z biskupów nie wspomaga lub wspomóc nie może. Co więcej, on 86-letni 
starzec udaje się do innych diecezji w Czechach, gdzie nie ma biskupa, aby świad
czyć posługę właściwą dla stopnia kapłaństwa, jakim jest biskupstwo.

Cieszył się ze spotkania ze mną tym bardziej, że spodziewany przyjazd kardyna
łów z Zachodu na uroczystości świętych Cyryla i Metodego do Velehradu został 
odwołany. Kardynałowie po prostu nie otrzymali wiz wjazdowych. Przypomniał też 
kardynał Tomaśek, że poprzednia wizyta Prymasa Polski miała miejsce w 1947 r. 
Wówczas Prymas August Hlond przybył na uroczystości świętego Wojciecha do 
katedry w Pradze. Święty Wojciech był -  jak wiadomo -  jakiś czas Biskupem Pragi, 
cząstki zaś jego relikwii znajdują się w katedrze świętego Wita.

Aby nie tracić czasu przystąpiłem zaraz do zwiedzania zabytków na Hradczanach. 
Kardynał Tomaśek towarzyszył mi przez cały czas zwiedzania cudownych pomników 
religijnych Pragi, podczas gdy jeden z kanoników objaśniał zabytki w języku czes
kim. Pragnę zaznaczyć, że kardynał Tomaśek mówi bardzo swobodnie po polsku.
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Zwiedziliśmy najpierw katedrę św. Wita, jeden z najwspanialszych obiektów 
gotyckich w Europie. Pierwsza świątynia była budowlą na założeniach krzyża grec
kiego. W XI wieku rozpoczęto budowę świątyni czworobocznej dedykując ją, obok 
głównego patrona świętego Wita, świętym Wacławowi i Wojciechowi. Wspaniałe 
portale Katedry, a zwłaszcza brązowe drzwi noszą na sobie płaskorzeźby, przypomi
nające sceny z życia tych świętych. Naturalnie najdokładniej przyglądałem się 
scenom z życia świętego Wojciecha, znajdującym się na drzwiach frontonu, prowa
dzących do lewej strony nawy. Nie mają naturalnie takiego waloru historycznego 
i artystycznego jak „Drzwi Gnieźnieńskie”, są jednak świadectwem kultu i czeskiej 
interpretacji życia świętego Męczennika. Katedrze ostatecznie nadał jej dzisiejszą 
formę władca Karol IV. Otoczona jest pałacami królewskimi, których część stanowi 
dzieło króla czeskiego Władysława Jagiellończyka. Z tych też chyba czasów na 
bocznym frontonie katedry widnieje wykonany w mozaice „Sąd Ostateczny”.

Wnętrze katedry pełne dostojeństwa. Nagromadzone przez wieki dzieła uświada
miają wielkość wiary tutejszego ludu, która przez posługę Kościoła uzyskała swój 
historyczny wyraz w artystycznych monumentach. Katedra dziś jest własnością pań
stwa. Największe wrażenie robi bogactwo nagromadzonych treści artystycznych 
i religijnych w kaplicy świętego Wacława. W krypcie możemy oglądać groby wład
ców czeskich. Obok patronów świętego Wita, świętego Wacława, świętego Wojciecha 
w katedrze praskiej odbierają cześć święci Cyryl i Metody, święta Bogumiła i natu
ralnie święty Jan Nepomucen. Na moście Karola na Wełtawie, pełnym monumentów 
religijnych, zaznaczone jest także miejsce, w którym ten święty kapłan został strąco
ny do rzeki. Opuszczając katedrę nie można nie zatrzymać w pamięci wspaniałych 
witraży.

Niedaleko katedry znajduje się kościół świętego Jerzego podobnie jak w Gnieźnie. 
Przypomina jednak bardziej bazylikę romańską w Kruszwicy. Uderza urok romańskiej 
prostoty i surowego dostojeństwa.

Zwiedzaliśmy także skarbiec pełen najcudowniejszych kunsztownych sakralnych 
przedmiotów, jakie ręka artysty-złotnika potrafiła wykonać w srebrze i złocie. Można 
więc zobaczyć kielichy, monstrancje, relikwiarze, krzyże z różnych okresów. Nie 
brak także przedmiotów związanych z dziejami Polski.

Po obiedzie, jaki przygotował w swojej rezydencji gościnny kardynał Tomaśek, 
poszliśmy do jego domowej kaplicy. I tu znajdujemy bogatą chlubną przeszłość 
katolicką Czech. Praga nie była zniszczona przez działania wojenne, stąd też historia 
mówi tu pełnym głosem. Modliłem się gorąco za wiernych Kraju naszych sąsiadów, 
skąd Księżniczka Dubrawa -  żona Mieszka I -  przyniosła nam chrześcijaństwo. 
Kardynał Tomaśek poprosił, abym w kaplicy domowej udzielił błogosławieństwa jego 
miastu i jego Ojczyźnie, gdzie przecież przez wiarę w sercach ludzi żyje Bóg. Bło
gosławiłem w ufności, że zbliżająca się wizyta kardynała Casaroli i uroczystości 
w Welehradzie przyniosą wiernym należne im uznanie.

Po południu wylądowaliśmy w Zagrzebiu. Za chwilę wylądował samolot z Paryża, 
którym przyleciał kardynał Lustiger. Przedstawiciele duchowieństwa chorwackiego 
zabrali nas zaraz samochodami do odległego o ponad 200 kilometrów Djakowa, gdzie 
nazajutrz rozpoczęły się uroczystości jubileuszu świętych Cyryla i Metodego. Djako-



802 Józef Kardynał Glemp

wo leży mniej więcej w połowie drogi między Zagrzebiem a Belgradem. Jest to 20 
tysięczne miasto, nad którym dominuje wielka katedra wybudowana w XIX stuleciu. 
Przy katedrze obszerna rezydencja biskupia i duży gmach seminarium duchownego, 
wybudowany przed II wojną światową. Djakowo stało się dlatego miejscem uroczys
tości jubileuszowych, że na terenie diecezji leżało starożytne miasto Sirmium, przez 
jakiś czas stolica biskupia świętego Metodego. Powitał nas serdecznie kardynał Ku- 
charic oraz miejscowy biskup noszący imię Cyryl.

1499 Uroczystości rozpoczęły się 4 lipca odśpiewaniem brewiarzowych modlitw litur
gicznych w katedrze, a następnie były kontynuowane w formie otwartej sesji Konfe
rencji Episkopatu. W sesji, jak i w dalszych nabożeństwach uczestniczyli przedstawi
ciele prawie wszystkich episkopatów europejskich. Obchody jubileuszowe miały 
doniosły wymiar ekumeniczny. We wszystkich spotkaniach uczestniczył Patriarcha 
Republiki Macedońskiej Angelary, w głównych nabożeństwach zaś poczesne miejsce 
w katedrze zajęli wysocy przedstawiciele patriarchatów Serbskiego i Bułgarskiego. 
Był też z Krety prawosławny profesor świecki, członek międzynarodowego Komitetu 
Jedności Chrześcijan w Genewie. Obecność hierarchów prawosławnych, ich wspólna 
modlitwa i przemówienia pełne teologicznej świadomości Kościoła, były przyjmowa
ne przez katolików ze szczerą radością.

Zewnętrznie największym wydarzeniem był przyjazd na uroczystości w Djakowie 
specjalnego legata Ojca Świętego -  kardynała Augustyna Casaroli. Przyjazd poprze
dziły rozmowy i spotkania w Belgradzie, tak w Nuncjaturze jak i w gmachach pań
stwowych. Legat Papieski był gościem tak Jugosłowiańskich Władz Państwowych jak 
i Episkopatu. Legatowi towarzyszył arcybiskup Poggi i kilka innych osobistości.

Główna celebra Mszy świętej pod przewodnictwem Legata Papieskiego, przy 
koncelebrze pięciu kardynałów, wszystkich obecnych biskupów i kilkuset kapłanów, 
została poprzedzona barwną procesją do katedry. Delegacje parafialne przybyły ze 
sztandarami, grupy młodzieży kroczyły w bogatych i barwnych strojach ludowych. 
Cała Msza święta z homilią wygłoszoną przez Legata, kardynała Casaroli, odprawia
na była w języku chorwackim. Potężny śpiew ludu przypomniał mi Śląsk, a jedno
cześnie dawał świadectwo rzetelnej pracy duszpasterskiej kapłanów.

1500 Z wielu wrażeń i refleksji wyniesionych z Jugosławii pragnę uwypuklić dwa
momenty. Pierwszy -  to specyfika pobożności chorwackiej. Charakteryzuje ją  wielka 
miłość do Matki Najświętszej. W każdym pozdrowieniu, odpowiedniku naszego 
„Niech będzie pochwalony...”, Chorwaci dodają imię Maryi. Są w czci do Matki 
Bożej podobni do nas, podobnie jak nie ustępują nam w miłości do Stolicy Apostol
skiej i Ojca Świętego. Zrozumiałe też jest, że bardzo entuzjastycznie oklaskiwali 
Legata papieskiego, uważając, że jego obecność jest zwiastunem przybycia w przy
szłości Ojca Świętego do Jugosławii we własnej osobie. Mówiąc o pobożności katoli
ków w Jugosławii nie mogę pominąć wielkiej sympatii i życzliwości, jaką darzą 
Kościół w Polsce. Podczas akademii z religijnym programem artystycznym występo
wali z pozdrowieniami dla Kościoła w Jugosławii wszyscy obecni przedstawiciele 
Episkopatów europejskich. Ja także przekazałem im życzenia od całego Kościoła 
w Polsce, a uczyniłem to, na ile mnie było stać, w języku chorwackim. Zrozumiałem 
wtedy, jak wielkie uczucia braterstwa i przyjaźni żywią wierni w Jugosławii dla
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Kościoła w Polsce. Myślę, że ta życzliwość obejmuje nie tylko sprawy wiary, ale 
także i inne dziedziny życia współczesnego. Pracownicy Ambasady Polskiej w Bel
gradzie, którzy moją wizytę przyjęli z polską serdecznością, mówili o wielu przeja
wach sympatii dla narodu polskiego.

Drugi moment -  to świadomość wielkiej przeszłości historycznej narodu i Kościo
ła. Święci Cyryl i Metody stanowią w tej świadomości etap niezwykle doniosły. 
Słuchając referatów na temat wkładu świętych braci w dzieło budowania Kościoła 
wśród Słowian, przybliżyłem sobie aktualność tej samej problematyki dzisiaj. Greccy 
bracia Cyryl i Metody torowali w średniowieczu drogi do nowoczesnego chrześcijań
stwa, wolnego od nacisków i uzależnień politycznych i kulturowych. Z tego też 
powodu doznali niemało cierpień.

Kościół dziś także nie jest wolny od trudów, które przynoszą cierpienia. Ma je 
także Kościół w Jugosławii. Wiedzą o tym dobrze biskupi. Chcemy ich troski pole
cać w modlitwie łaskawości Boga, tak jak i oni wspierają nas swoimi modlitwami.

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  Polski, metropolita warszawski

Chrystus zmartwychwstał i jest z nami.
Słowo do wiernych obrządku greckokatolickiego

Druk: PO 1987, nr 18, s. 9-11.

Chrystus Woskres!
Tym Waszym chrześcijańskim pozdrowieniem witam Was wszystkich i każdego 

z osobna w te radosne święta Zmartwychwstania Chrystusowego.
Pierwszy raz pozdrowienie to usłyszały od anioła kobiety, kiedy pierwszego dnia 

tygodnia przybiegły rano z wonnościami do grobu Pana, aby namaścić Jego Ciało. 
Tę wiadomość przekazali nam Apostołowie, którzy przez czterdzieści dni oglądali 
Zmartwychwstałego i z Nim rozmawiali. Tak, jako chrześcijanie, pozdrawiacie siebie 
nawzajem w okresie paschalnym już tysiąc lat. Słowa te wyrażają najgłębszą prawdę
o Bogu i o człowieku, o dniu, „który uczynił Bóg”.

Przenoszą nas one ku temu wielkiemu wydarzeniu: odsunięty kamień, złożone 
z boku prześcieradła, pusty grób, aniołowie wyjaśniający tę niezwykłą chwilę: „Dla
czego szukacie żyjącego wśród umarłych?” (Łk 24, 5). Oto wielka nowina! Chrystus 
zmartwychwstał! Najpierw brakuje odwagi, aby uwierzyć, potem nowina ta bardzo 
szybko przechodzi z ust do ust, stając się zaczynem nowego życia, fundamentem 
nowej widzialnej rzeczywistości.

1501
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Zmartwychwstanie Chrystusa -  to zwycięstwo Boga-Człowieka, to najwyraźniejsze 
ukazanie nam niepojętej Jego mocy. On przez swoje zmartwychwstanie rozbił kajda
ny wieczności, które trzymały uwięzionych. I „nie potrzeba im światła lampy, światła 
słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi” (Ap 22, 5) -  mówi Jan Ewangelista. 
Na jutrzni śpiewajcie: „Chrystus przeszedł od śmierci do życia i wstąpił z powrotem 
do nieba. Stał się zwycięzcą strasznej ciemności. On powstał z martwych jako Pierw
szy z umarłych, jako Pierworodny stworzenia i Twórca całego bytu. Oto niepodwa
żalny znak Jego Bóstwa, dowód, iż naprawdę był Synem Boga”.

Zmartwychwstanie Chrystusa -  to zmartwychwstanie nasze. Głęboko musimy 
zaufać tej prawdzie, ponieważ codzienność nas uczy, jak bardzo kruche są nasze 
ciała. Jakże często jesteśmy przerażeni faktem, że podlegamy prawu śmierci. Przecież 
niewiele potrzeba, aby przestało bić serce, aby pękła żyła, aby zamarły płuca, aby 
stać się ofiarą największej choroby naszego wieku -  raka. W tej przerażającej ludz- 
ko-ziemskiej rzeczywistości słyszymy właśnie dzwon wielkanocny mówiący, iż Chry
stus zmartwychwstał. A jeśli On zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy -  
zapewnia nas święty Paweł (por. 1 Kor 15, 12-23). Bóg wskrzesi każdego, kto uwie
rzył Jego słowu i żyje według niego. Bóg wskrzesi tego, dla którego każdy dzień jest 
Wielkim Piątkiem, dla którego dzień to powolne konanie, a nie życie. Wierzymy 
mocno w to, że Ten, który otworzył oczy niewidomemu od urodzenia, który wskrze
sił młodzieńca z Naim, który przywrócił do życia zmarłego Łazarza, który wyszedł
0 własnych siłach z grobu, także i nas wyprowadzi z więzów śmierci. On przecież 
jest Panem życia i śmierci, jest wiecznym, nieśmiertelnym Bogiem.

Zmartwychwstanie Chrystusa -  to także zmartwychwstanie Kościoła. W tych 
dniach cały Kościół w szczególny sposób składa Chrystusowi najgłębszy hołd za to 
Jego zwycięstwo. Ono bowiem dało Kościołowi początek życia i stanowi po dziś 
dzień jego mocny fundament.

1502 Również i Wy, umiłowani Bracia i Siostry, jako naród zjednoczony w Jego Koś
ciele, składacie Chrystusowi ten hołd jako wyraz głębokiej wiary oraz wdzięczności 
za Jego Zmartwychwstanie. To właśnie słowa Chrystusa Zmartwychwstałego skiero
wane do Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu” (Mt 28, 19), wypełniły się na ziemiach Rusi Kijowskiej. Przez słowo Boże
1 Chrzest święty w 988 roku Chrystus wszedł w cały naród: w jego umysł, serce 
i wolę. Zrzucono wówczas stary strój bóstwa, a przyobleczono się w nową szatę 
Chrystusa. Naród Wasz, dzięki temu, że otrzymał życie samego Chrystusa, stał się 
na zawsze żywą rodziną chrześcijańską o nowej kulturze i tradycji. Otrzymał on 
takie życie, którego nie można zniszczyć ani zabić. Życie jego jest życiem z nieba, 
w Chrystusie, jest więc prawdziwe, niewiędnące i nieśmiertelne.

Świadomi jesteśmy, że owo wejście Chrystusa w życie narodu mogło dokonać się 
tylko przez Kościół, który wówczas nie był jeszcze rozdarty i splamiony nienawiścią. 
W pełnej jedności z Następcą Apostoła Piotra Wasi przodkowie razem z Włodzimie
rzem przyjęli Chrzest Święty, a książę Jarosław Mądry 950 lat temu oddał siebie 
i cały naród w opiekę Najświętszej Maryi Dziewicy, budując przepiękną świątynię 
(sobór) świętej Sofii (Mądrości).
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O tę jedność Kościół Wasz walczył wytrwale także w następnych latach i ogło
szoną na Soborze Florenckim przyjął z ust metropolity Izydora w Kijowie. Za nią 
swoje życie ofiarował święty Jozafat oraz chełmscy i podlascy męczennicy, wierni 
Stolicy Apostolskiej. Niestrudzenie dla niej całe życie pracował i jej bronił metropo
lita Welamin Rutski, którego 350 rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku.

Dla tej jedności żyli i jakże ofiarnie oddawali swoje modlitwy, cierpienia, a nawet 
ofiarę życia wierni tak duchowni jak i świeccy w następnych pokoleniach, aż do 
współczesnych czasów. Oto prawdziwy Kościół, zbudowany na fundamencie Piotro- 
wym, ukazał w ciągu dziesięciu wieków wielką wartość wiary przez żywe realizowa
nie jej prawd. On wypełniał rolę przewodnią, był nosicielem prawdy i wolności czło
wieka oraz przyczynił się do zachowania tożsamości. Dzięki sile i działaniu Chrystu
sowego Ducha był on w ciągu tysiąca lat „nieśmiertelną matką”. W nim było i jest 
nadal życie i zmartwychwstanie Chrystusa. On, który należy nadal do Chrystusa, 
mimo różnorodnych ciężkich doświadczeń, żyje dzisiaj nadzieją zmartwychwstania.

Zatem radujmy się i weselmy! Wraz ze Zmartwychwstaniem Zbawiciela nadszedł 
czas, aby cieszyć się Jego radością. Radość ta, jak i pokój Chrystusowy, nie jest 
radością, którą daje świat, lecz jest radością Boga. Cała ziemia została w tych dniach 
wstrząśnięta, gdyż siła szatana, której podlegał człowiek, została złamana. Chrystus 
zmartwychwstał, a więc życie nasze posiada inny wymiar, nie jest już skazane na 
zatratę, ale odrodzone w Panu trwać będzie na wieki.

Oto moje wielkanocne pozdrowienie, napełnione miłością, wiarą i nadzieją, które 
pragnę Wam wszystkim przekazać z okazji świąt Zmartwychwstania Chrystusowego. 
Przyobleczeni w radość Pana bądźcie pełnymi uczestnikami Paschy. Chrystus Zmar
twychwstał i jest z nami po wszystkie dni naszego życia. Amen.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi!

t  Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski
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Prawo do poznania Boga i oddania mu czci.
Homilia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 

Warszawa, archikatedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela,
6 stycznia 1988 r.

„Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi”
(z liturgii mszalnej Objawienia Pańskiego)

Czcigodni Księża Biskupi,
Kapłani, Klerycy, Siostry zakonne,
Drodzy Bracia i Siostry!

1503 Ostatni numer „Przeglądu Katolickiego” przyniósł nam na pierwszej stronie repro
dukcję wspaniałego obrazu z kolekcji im. Jana Pawła II, ofiarowanej przez państwa 
Porczyńskich. Przedstawia on hołd Trzech Króli składany Bożemu Dzieciątku. Przed 
Dzieciątkiem, które Maryja trzyma na kolanach, klęczy starzec. W jego postawie 
widać radosny zachwyt. Zdjął koronę, a wychylone z rąk Matki Boże Dzieciątko 
jakby chciało pogłaskać wyłysiałą głowę Mędrca. Za schylonym starcem widać mło
dą twarz władcy murzyńskiego. Jego oczy wyrażają najwyższe zaciekawienie, jakby 
zapomniał o darze, który trzyma w rękach. Twarz trzeciego króla wydaje się mówić: 
Oto oczy moje ujrzały zbawienie. Treść obrazu przepaja atmosfera adoracji i pokor
nego pokłonu przed Świętością, przed Wcielonym Słowem samego Boga.

Malarz w XVII wieku wyraził to, o czym pisał prorok Izajasz: „I pójdą narody 
do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu [...] twoi synowie przycho
dzą z daleka” (Iz 60, 3-4). Urzeczywistnienie prorockiej zapowiedzi o nadejściu 
Mesjasza Ewangelista Mateusz zapisał bez patosu, w najprostszy sposób: „Mędrcy 
[...] weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon” (Mt 2, 11).

Pojawienie się Monarchów -  Mędrców przy Bożym Dzieciątku jest bardzo waż
nym momentem dla zrozumienia całego Objawienia. Bóg dotychczas wyjawiał swą 
wolę w narodzie wybranym. Teraz, gdy sam objawia się w ludzkim ciele, nie zacieś
nia owego wyjawiania do jednego ludu. Bóg rodzący się w Betlejem objawia się 
w Synu jako Stworzyciel świata i Pan wszystkich narodów. To objawienie, jedyne 
i niepowtarzalne, jest uniwersalne, powszechne, ekumeniczne. Jest ono światłością, 
która „oświeca każdego człowieka” (J 1, 9), i każdy człowiek ma prawo do poznania 
tajemnicy zakrytej od wieków, do poznania Boga. Zachwyt Mędrców nad objawio
nym w żłóbku Bogiem to coś więcej niż tylko zdziwienie prostych miejscowych 
pasterzy, to wydarzenie o zasięgu uniwersalnym, wydarzenie, które będzie budziło 
zdumienie wszystkich pokoleń.
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Przybycie Mędrców do Pana Jezusa oznacza, że każdy naród i każdy człowiek 
ma prawo do poznania prawdziwego Boga. Nie tylko prawo do poznania, ale także 
prawo do oddania Mu czci, do uwielbienia. Te właśnie prawa stanowią podstawowe 
wartości religijne. W duchu tych prawd Papież Jan Paweł II wydał orędzie na Nowy 
Rok 1988 wskazując, że „wolność religijna [jest] warunkiem pokojowego współ
życia”.

C H R Y S T U S  J E D N O C Z Y  L U D Z K O Ś Ć

Idący za promieniem gwiazdy starożytni monarchowie to tylko nieliczni spośród 
tych władców, którzy obecność Boga w świecie docenili jako dobrodziejstwo dla 
zespolenia ludzkości w jedno. Najbliższy Betlejemu władca Herod był całkowicie 
wrogo nastawiony do narodzonego Zbawcy. Pozostaną nadal na świecie podobni 
jemu. Oni to będą uważali Boga za rywala w sprawowaniu władzy i dlatego będą 
starali się wykluczyć Jego wpływ na życie społeczne. Bóg objawiony staje się dla 
ludzkości znakiem. Dla wielu będzie znakiem zjednoczenia serc, dla innych -  zna
kiem podziału. Stajemy tu przed trwałym dramatem ludzkości: z jednej strony dąży 
ona poprzez wysiłek wielu szlachetnych ludzi do zjednoczenia, do pokonywania 
podziałów i wrogości, z drugiej strony zawiązującą się jedność rozrywa przez podzia
ły i separacje, przez niechęci i wrogość. Te procesy przebiegają także w obrębie 
wspólnot wyznaniowych. Chciałbym dziś temu zagadnieniu poświęcić trochę uwagi.

Największe wyznanie świata, ludzkości -  to chrześcijaństwo. Obejmuje ono ludzi 
ochrzczonych w imię Jezusa Chrystusa i przyjmujących Objawienie zawarte w Ewan
geliach. Chrześcijaństwo jest jednak dotkliwie podzielone. Pierwszy wielki podział 
dokonał się formalnie w roku 1054, stanowiąc rozłam między chrześcijaństwem 
Wschodu i Zachodu. W późniejszych wiekach na soborach podejmowane były próby 
przezwyciężenia podziałów, ale nie dawały pożądanych rezultatów, przeciwnie -  
jeszcze bardziej utrwalały zawziętość i wzajemną niechęć. Zarzewiem takich postaw 
były zazwyczaj ludzkie ambicje i interesy, tak jednostkowe jak i społeczne.

W początku XVI wieku za przyczyną Marcina Lutra doszło do dalszego podziału 
w chrześcijaństwie zachodnim. Sprzeciw wobec niektórych praktyk w Kościele, jaki 
wyraził Luter, dał początek ruchowi reformacyjnemu i protestanckiemu. Ruch ten 
otworzył pole do tak różnych tłumaczeń prawd objawionych, że w efekcie przyniósł 
rozdrobnienie protestantyzmu na dziesiątki Kościołów i wspólnot wyznaniowych.

Ten stan wyznaniowego rozbicia napełniał zawsze bólem wszystkich szczerych 
wyznawców Jezusa Chrystusa tak po stronie katolickiej, jak i protestanckiej czy 
prawosławnej. Z tych pragnień szlachetnych ludzi zrodził się ruch ekumeniczny, 
w którym wyraża się powszechna idea chrześcijan dążenia do jedności. Dążenia te 
przybrały na sile w ostatnich dziesięcioleciach. W założeniach nie chodzi o zatajenie 
odrębności albo o podporządkowanie jednej wspólnoty wyznaniowej drugiej, ale
o wspólne szukanie prawdy, zwłaszcza na podstawie coraz lepszej znajomości Pisma 
świętego, a także Tradycji.

1504

1505
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1506 Podstawowym terenem pracy ruchu ekumenicznego jest dialog. Dialog to spotka
nia i rozmowy między przedstawicielami poszczególnych wyznań. Podczas dialogu 
Kościoły wzajemnie się poznają w duchu życzliwości i miłości. Miłość lepiej ukazuje 
cechy wspólne wszystkim wyznaniom, ale także pozwala ujawniać różnice, gdyż 
dialog ma być prowadzony w prawdzie. Ruch ekumeniczny rozpoczął się w począt
kach XX wieku w kręgu Kościołów skandynawskich. Najdobitniejszym wyrazem tych 
dążeń jest dziś Ekumeniczna Rada Kościołów z siedzibą w Genewie, skupiająca 
w swoich szeregach około trzystu Kościołów lub chrześcijańskich grup wyznanio
wych. W łączności z tą centralą pozostają Krajowe Rady Ekumeniczne, wśród nich 
Polska Rada Ekumeniczna, skupiająca dwanaście Kościołów chrześcijańskich.

Ruch ekumeniczny ma silne poparcie ze strony Kościoła katolickiego, szczególnie 
od czasu pontyfikatu Jana XXIII. Papież ten ustanowił Sekretariat do Spraw Jedności 
Chrześcijan, który jest w stałym kontakcie z Ekumeniczną Radą Kościołów. Najważ
niejszy wkład do ruchu ekumenicznego dał Sobór Watykański II ogłaszając Dekret
0 ekumenizmie. W dokumencie tym wyłożone są nie tylko katolickie zasady ekume
niczne, ale także jest przeprowadzona analiza wskazująca, w jaki sposób w obecnej 
sytuacji katolicy, świadomi swych braków wobec pełni objawienia, które posiadają, 
powinni pracować na rzecz jedności chrześcijan, aby spełniło się najgorętsze pragnie
nie Chrystusa: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, A Ja w Tobie, aby
1 oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

M A T K A  N A J Ś W I Ę T S Z A  T O R U J E  D R O G Ę  K U  J E D N O Ś C I

1507 Jezus Chrystus jest ośrodkiem, ku któremu zmierzają wysiłki chrześcijan mające
na celu zjednoczenie. Papież Jan Paweł II, największy rzecznik zjednoczenia chrześ
cijan, w swojej encyklice Redemptoris Mater wskazał na Maryję, jako skuteczną 
pomoc w ruchu ekumenicznym. Rzeczywiście, chrześcijanie mogą w pełni się zjedno
czyć, gdy będą jednością w wierze. Maryja swoją wiarą przewodzi Kościołowi. 
Wierni najlepiej w Niej poznają Kościół, Ona bowiem jest obecna w tajemnicy Chry
stusa i Kościoła, Ona wyprzedzając Kościół w pielgrzymce wiary staje się wzorem 
drogi do Chrystusa.

Jak na wspomnianym obrazie „Pokłon Trzech Króli”, Maryja i w rzeczywistości 
Kościoła trzyma na rękach „owoc swojego łona”, aby przybliżyć każdemu Zbawcę 
i Odkupiciela. Czyni to także dzisiaj. Pragnie bowiem zagubionym i zabłąkanym 
ukazać Światło -  Tego, który jest Prawdą, Drogą i Życiem (por. J 14, 6).

D R O G A  K U  Z J E D N O C Z E N I U  C H R Z E Ś C I J A N

1508 Kościół katolicki w Polsce w dążeniu do zjednoczenia idzie według rytmu całego
Kościoła powszechnego. Droga ekumeniczna jest długa, trudna, nie brak na niej 
przeszkód i wybojów. Jednakże rok za rokiem czynimy postępy. Wielkie znaczenie 
mają Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan, które każdego roku odbywają się
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w dniach od 18 do 25 stycznia. To nie tyle my sami, ile Jezus Chrystus, do którego 
się modlimy, pociąga nas ku jedności.

Cieszymy się osiągnięciami. Wielki charyzmatyk XX wieku Brat Roger z Taize 
(miałem możność gościć u niego we Francji i poznać jego świątobliwe życie oraz 
wspólnotę, która tworzy się wokół niego) otrzymał doktorat honoris causa w Akade
mii Teologii Katolickiej w Warszawie. Inny rzecznik ekumenizmu, metropolita pra
wosławny z Australii, arcybiskup Stylianos, otrzymał podobny doktorat na Katolic
kim Uniwersytecie Lubelskim, wraz z kardynałem Willebrandsem.

Trudno tu nie wspomnieć pastora protestanckiego, księdza Michel isa, który w pa
mięci katolików pozostał jako przyjaciel szukający zjednoczenia. Także wielki uczo
ny prawosławny, zmarły w 1976 roku, w swoich studiach nad Eucharystią i nad 
Zmartwychwstaniem ukazywał możliwości zbliżenia się Kościołów przez rzetelną 
naukę teologiczną.

Niech mi wolno będzie na koniec wspomnieć moją niedawną podróż do Norwegii 
i Szwecji, do krajów, gdzie protestantyzm jest religią państwową, i wyrazić świadec
two, że tam wśród kapłanów i wiernych spotkałem wielką tęsknotę za zbliżeniem się, 
za odnalezieniem tego, czego chce od nas Chrystus. Wyrazem życzliwego dążenia 
do jedności była rewizyta norweskich biskupów protestanckich i katolickiego u nas, 
w Polsce.

Podczas niezapomnianych wizyt Ojca Świętego w Polsce Jan Paweł II był nie 
tylko mile witany przez wspólnoty chrześcijańskie i przez Polską Radę Ekumeniczną, 
ale sam przyczyniał się do tworzenia atmosfery panującej wśród ludzi, którzy są 
świadomi swej wzajemnej bliskości w Chrystusie.

Najmilsi! Gwiazda, która świeciła Mędrcom, świeci i dzisiaj ludziom szukającym 
Prawdy. Trzeba wpatrzeć się w znaki czasu. Takim znakiem jest ruch ekumeniczny, 
który prowadzi rozproszonych braci do jedności -  do Jezusa Chrystusa i Jego Naj
świętszej Matki. Amen.
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Świadomie kształtować jedność.
Homilia podczas Mszy świętej -  Londyn, 

kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, 18 stycznia 1988 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Umiłowany Księże Biskupie, Księże Rektorze,
Kochani Kapłani, tak licznie zgromadzeni, z Anglii i ze Stanów Zjednoczonych, 
Szanowni Kawalerowie odznaczeni papieskimi orderami,
Kochane Dzieci, Ministranci,
Siostry zakonne,
Umiłowani wszyscy Rodacy!

JEDNOŚĆ OPARTA NA WOLNOŚCI I MIŁOŚCI

1509 Nie myślałem, że Bóg da mi tak prędko okazję stanąć pod tym wymownym
krzyżem. Obraz tego krzyża pozostał mi głęboko w pamięci. Pozostał nie tylko na 
fotografiach upamiętniających moją wizytę sprzed trzech lat, ale wrył się głęboko 
w serce w swojej wymowie: wyciągnięte ręce Chrystusa, pod którymi stają kapłani, 
a naprzeciw tych rąk gromadzą się Polacy. Z wielkim wzruszeniem i z wdzięcznością 
dla Pana Boga spotykam się z waszą wspólnotą, z wierzącą Polską w Londynie. 
Spotkania człowieka z człowiekiem im są częstsze, tym bliższą wytwarzają znajo
mość. Nie jesteśmy już obcy. Wiemy o sobie więcej, rozumiemy się lepiej. Każde 
kolejne spotkanie w jedności powinno nas wzajemnie ubogacać.

Tak jak ludzie spotykający się między sobą wymieniają wartości swojego ducha 
i wzajemnie się ubogacają, tak samo spotkania nasze z Bogiem im są częstsze, tym 
bardziej nas do Niego zbliżają. Bóg staje się naszym przyjacielem, kimś bliskim -  
nie tylko w czasie wielkiego święta Bożego Narodzenia czy Wielkiejnocy, ale od 
każdej niedzieli, od każdego tygodnia On jest z nami w naszej codzienności. Z Jego 
przykazań, z Jego miłości ku nam wyrastały nasze czyny, nasze działania i nasze 
postanowienia.

1510 Z Bogiem możemy się spotykać tak łatwo i tak często. Wspaniałym sposobem
takiego spotkania jest modlitwa, ta chwila ciszy, której człowiek w dzisiejszym 
zgiełkowym świecie tak bardzo potrzebuje. Człowiek tak bardzo pragnie otworzyć 
duszę przed wielkością Boga, który przychodzi w milczeniu, przychodzi w prostocie, 
ale i w całej swojej potędze. Z Bogiem można się spotkać otwierając księgę Pisma 
świętego, bo słowo w niej odczytane jest słowem przemawiającego Boga, słowem 
przemawiającego do nas Chrystusa. Dzięki takiemu kontaktowi z Bogiem On staje 
się nam bliski, a my stajemy się Jego przyjaciółmi. A być przyjacielem Boga to
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znaczy nie lękać się zagrożeń tego świata, to znaczy być odważnym i umieć kształto
wać w świecie to, czego tak pragnie Jezus Chrystus: abyśmy dawali światu o Nim 
świadectwo.

Słuchaliśmy dzisiaj Ewangelii świętej, która jest wspaniałą modlitwą Chrystusa 
w Wieczerniku, wypowiedzianą przed Jego męką (por. J 17, 20-26). Jezus porusza 
w niej najważniejsze sprawy. Zostawia swego rodzaju testament. Modli się o to, 
ażeby Jego uczniowie byli jednością. I to nie byle jaką jednością, lecz taką, w jakiej 
On trwa z Bogiem Ojcem. Tak, taka jedność ma panować wśród ludzi, którzy przyję
li Chrystusa. Jest to więc jedność niezwykła. Jezus Chrystus z pewnym naciskiem 
podkreśla, by uwierzyli, że Ojciec Go posłał. Posłanie Jezusa Chrystusa przez Boga 
Ojca ma dowodzić, że przychodzi On z innymi wartościami niż ziemskie. Przychodzi 
z wartościami nadprzyrodzonymi, a więc i jedność ma być kształtowana siłami nad
przyrodzonymi. Ludzie tak bardzo pragną wspólnot, dobrych, rzetelnych, gdzie czło
wiek może mieć zaufanie do swego bliźniego. Możemy tworzyć różne dobre wspól
noty. Takie wspólnoty są tworzone przez organizacje, a im organizacja bardziej 
sprężysta i bardziej zdyscyplinowana, tym jedność może być bardziej skuteczna. 
Taką jedność może wytworzyć na przykład wojsko. Wynika ona z dyscypliny, z pod
porządkowania się rozkazom. Jest to jednak jedność wytworzona na sposób ludzki. 
Pan Bóg natomiast chce, aby jedność, którą przynosi Kościół na świat, była jednoś
cią opartą na wolności i na miłości. Tego nie można nakazać, do tego nie można 
przymusić, tego trzeba się nauczyć z rozpoznania wielkości Boga i z posłannictwa 
Jezusa Chrystusa, które jest objawione w Ewangelii świętej.

A więc my, jako prawdziwi chrześcijanie, mamy w sposób świadomy kształtować 
naszą jedność. Ma ona pokonywać niechęci, ma ona wykraczać poza bariery uprze
dzeń psychologicznych. Kościół ma przezwyciężać te przeszkody, bo głosi miłość 
nadprzyrodzoną, która w człowieku powinna pokonać naturalne odruchy.

Czy nam się to udaje? Możemy w dziejach Kościoła we wszystkich wiekach 
zaobserwować, że naprawdę się udaje. Wspomnijmy choćby świętego Maksymiliana 
Marię Kolbego, który w aurze nienawiści, jaka panowała w obozie, potrafił kochać, 
prawdziwie kochać. Błogosławiony Michał Kozal wzniósł się na ten sam poziom 
miłości. Moglibyśmy wymieniać wielu naszych wielkich błogosławionych i świętych, 
ale spójrzmy na naszą rzeczywistość.

Przypomina mi się ostatni Synod Biskupów w Rzymie z października ubiegłego 
roku. Kiedy mówiliśmy o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele, można 
było obserwować wspaniałe świadectwo Kościoła uobecnione w ponad dwustu bisku
pach i w ponad sześćdziesięciu osobach świeckich, którzy wspólnie podejmowali 
wysiłek ku jedności. Każdy z nich przychodził z innych stron, z innymi problemami, 
z inną nawet kulturą, z innej rasy -  byli biskupi i z Afryki, i z Wietnamu, i z Korei, 
i z Japonii, z biednych krajów socjalistycznych i tacy, dla których poważnym zagad
nieniem jest wydobycie wiernych z przygniatającego ich ducha konsumizmu, z nie
ograniczonego używania świata, gdy wydaje się, że Boga nie potrzeba, bo wszystko 
stoi do dyspozycji człowieka. Każdy z tych ludzi przychodził z wielkimi problemami. 
Jeszcze dzisiaj brzmi mi w uszach głos jednego z biskupów Południowej Ameryki, 
który błagał i wzywał, by ogłosić zakładanie plantacji narkotyków za zbrodnię prze-
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ciwko ludzkości. Jest w świecie wiele zła szerzącego się w różnych dziedzinach 
życia. Na Synodzie przedstawiono ewidentne świadectwa, że ludzie pozbawieni norm 
etycznych starają się niszczyć siebie nawzajem w celu pieniężnego zysku. Podsuwane 
sobie narkotyki człowiek dobrowolnie przyjmuje i sam siebie zabija. Ale ogrom zła 
wcale nie przytłaczał wielkiego zespołowego pragnienia wydobycia się z nędzy 
moralnej siłami ducha, które są w Kościele, które wypływają z wiary, że w Kościele 
obecny jest Chrystus, że w Kościele obecny jest Duch Święty. Ta wiara zwłaszcza 
ludziom świeckim dodawała radosnej nadziei na zwycięstwo dobra.

P O K Ó J  S E R C  F U N D A M E N T E M  J E D N O Ś C I

1513 Mówiąc o jedności Kościoła pamiętamy i o tym, że przecież Kościół Chrystusowy
został kiedyś rozdarty na Kościół wschodni i zachodni, a ten zachodni podzielił się 
na wiele jeszcze mniejszych Kościołów, które nie mogą się zjednoczyć. Modlimy się 
wszyscy o jedność chrześcijan, żebyśmy mogli wypełnić wielką prośbę Jezusa Chrys
tusa, który błagał swojego Ojca: „by wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Musimy 
na nią dać odpowiedź. Aby ułatwić sobie to zadanie, musimy uczyć się patrzeć jeden 
na drugiego z życzliwością, także i na płaszczyźnie narodowej. Są także rozbite 
narody, a wśród nich i nasz naród. Ta sprawa nie schodzi z kręgu naszej uwagi i ze 
świadomości naszego sumienia. Pamiętamy, że jesteśmy rozdarci, ale mamy wielki 
atut w postaci Kościoła, który nie szuka dla siebie korzyści. Ludzie, którzy oskarżają 
Kościół o to, że zabiega on o jakieś swoje wpływy, popełniają oszczerstwo. Kościół 
bowiem chce służyć nauką Jezusa Chrystusa, którą dziedziczy po to, żeby rozproszo
ne dzieci prowadzić do jedności. Ale wiemy, że jedność, o którą tak Boga prosimy, 
to nie jest jednolitość. Nie o to chodzi, żebyśmy wszyscy byli jednakowi. Każdy 
z nas jest inny i każdy ma prawo do inności. Mówimy więc, że potrzebny jest plura
lizm, to znaczy, że mogą być różne zapatrywania, różne spojrzenia na daną sprawę. 
Przecież Rzeczpospolita Polska w czasach swojej świetności była organizmem plura
listycznym, ale wszyscy się w niej zmieścili, bo ją  kochali. U podstaw tej miłości 
zaś leżały zasady chrześcijańskie, które wzywały do poszanowania każdego człowie
ka, pouczały o tym, że prawo Boże obowiązuje wszystkich. Także dzisiaj zadaniem 
Kościoła jest przypominać zasady, które nie mogą się zmienić, bo są Boże. Przecho
dzą przez świat różne mody, które czasem są tak silne, że wydają się prawdziwe. 
A tymczasem moda przemija, a zasada Chrystusowa pozostaje i pozostaje tęsknota 
ludzkiego serca za jednością. I chyba nie ma dzisiaj większej tęsknoty całej ludzkoś
ci niż silne pragnienie zbliżenia się, prawdziwego pokoju, nie sloganowego, ale 
prawdziwego pokoju serc, który jest fundamentem zbliżenia i jedności, tej jedności,
o jaką modlił się Jezus Chrystus.

1514 Przypomnijmy sobie nasz chrzest. O chrzcie jako sakramencie dużo mówiliśmy
podczas Synodu Biskupów w Rzymie. Chrzest tworzy taką płaszczyznę dla ludu 
Bożego, na której my wszyscy -  kapłani, zakonnicy i świeccy mamy równą godność. 
Niech więc chrzest, a zwłaszcza chrzest przed tysiącem lat przyjęty przez dzieci 
narodu polskiego, będzie źródłem sił chrześcijańskich, które nam pozwolą zbliżać się,
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z większą życzliwością patrzeć jeden na drugiego i tworzyć wspólnotę -  także 
wspólnotę narodową -  silną naszą wiarą, naszą prawdą i naszą miłością. Amen.

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

Droga do zwycięstwa Ewangelii.
Słowo podczas nabożeństwa ekumenicznego -  Belfast, 

katedra anglikańska pod wezwaniem świętej Anny, 19 stycznia 1988 r.

Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że w dzisiejszy wieczór mogę się modlić razem 
z Wami, gdyż modlitwa stawia nas bardzo blisko Boga. Modlimy się razem z Jezu
sem Chrystusem. Wysłuchaliśmy słowa Bożego. Wyjęte z Ewangelii świętego Mateu
sza, mówiło nam ono o Jezusie Chrystusie, który uspokoił wzburzone morze, uciszył 
wiatr i powiedział do swoich uczniów: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” 
(Mt 8, 26). To wydarzenie przypomina nam, że Jezus Chrystus jest fundamentem 
naszej wiary, że musimy mieć do Niego takie samo zaufanie, jakie mieli Apostoło
wie. On bowiem ucisza wzburzone fale naszego życia, On jest Panem przyrody 
i Panem naszych serc.

Prorok Jeremiasz w trzydziestym pierwszym rozdziale przypomniał, że Bóg prag
nie być Bogiem wszystkich plemion Izraela, co oznacza, że pragnie On, by plemiona 
rozdzielone złączyły się w jedną wspólnotę. On chce być fundamentem zjednoczenia 
tego ludu, który sobie wybrał. Z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat już nie tylko 
jeden naród służy Panu Bogu. Do ludu Bożego są wybrani ludzie spośród wszystkich 
narodów całego świata i oni mają dawać świadectwo.

Przez chrzest zbliżyliśmy się do Chrystusa i staliśmy się Jego przyjaciółmi. Musi
my więc w sobie pielęgnować chrzest, który dla nas wszystkich jest wspólny i który 
zobowiązuje do chrześcijańskiego życia.

Przed swoją męką Jezus Chrystus zaniósł do Ojca wspaniałą modlitwę, w której 
prosił o zjednoczenie swych uczniów, swych wyznawców. Prosił więc Ojca, żeby 
w nich było życie Boże. Mówił, że Bóg nas wybrał przed założeniem świata i napeł
nił swoim błogosławieństwem (por. J 17, 20-26). My jednak wiemy, że wśród ucz
niów Jezusa Chrystusa nie ma pełnej jedności. Podejmujemy więc wysiłki, podejmu
jemy dialog, ażeby bracia, którzy oddalili się od siebie, na nowo się zbliżyli, aby 
Tym, do którego się zbliżają, był zawsze Jezus Chrystus. Na całym świecie i we 
wszystkich krajach, gdzie żyją chrześcijanie, podejmowany jest wysiłek ku jedności.

Chciałbym opowiedzieć, jak w moim kraju przebiega dialog między różnymi 
wyznaniami. W Polsce istnieje około trzydziestu Kościołów i wspólnot wyznanio
wych, ale do Polskiej Rady Ekumenicznej należy osiem Kościołów, z którymi prowa-
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dzimy dialog. One rozmawiają także między sobą. Szczególne znaczenie ma tydzień 
powszechnej modlitwy o jedność Kościoła, który właśnie przeżywamy. Dialog mię
dzy wyznaniami nie zawsze jest łatwy. Trzeba wiele cierpliwości, trzeba dużo otwar
cia, trzeba chęci zrozumienia drugiego człowieka, każde więc zrozumienie drugiego 
człowieka i innego Kościoła ubogaca nas, bo ukazuje, jak bogaty jest Jezus Chrystus, 
którego prawdę wyrażają różne Kościoły. W Polsce doświadczyliśmy jeszcze innego 
dialogu, trudniejszego niż międzywyznaniowy. Dialog między wyznaniami, wspólne 
dążenie do jedności opiera się na wierze i na Jezusie Chrystusie, my zaś doświadczy
liśmy dialogu z komunizmem, który uważa, że tylko światopogląd naukowy jest

*

ważny, i wyklucza Pana Boga. Światopogląd naukowy, który przyjmuje tylko istnie
nie materii, twierdzi, że religia jest szkodliwa dla społeczeństwa. Chciano też w pe
wnych okresach w sposób administracyjny wyeliminować religię ze społeczeństwa. 
W tym niezwykłym dialogu doświadczyliśmy słów Chrystusa, który mówił: „Miłujcie 
nieprzyjaciół waszych [...]” (Mt 5, 44). W dialogu z partnerem, który ma przewagę 
administracyjną, argumentem może być tylko świadectwo dobrego życia, świadectwo 
służby bliźniemu w każdej okoliczności. I to jest droga zwycięstwa Ewangelii.

Moi Bracia i Siostry! Gorąco Wam życzę i o to się modlę, aby miłość Jezusa 
Chrystusa zwyciężyła w waszych sercach. Amen.

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

Millennium chrztu Rusi rzeczywistością wiary.
Słowo podczas sympozjum z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi -  Lublin,

Katolicki Uniwersytet Lubelski, aula, 10 marca 1988 r.

Drodzy Bracia,
Drogie Siostry w Jezusie Chrystusie!

1518 Przede wszystkim pragnę gorąco podziękować Katolickiemu Uniwersytetowi
Lubelskiemu, a w sposób szczególny Instytutowi Ekumenicznemu, za zorganizowanie 
tego sympozjum. Trzeba było i myśli, i odwagi, żeby tego dokonać. Sądzę, że sym
pozjum przejdzie do historii. Jest to piękne i mocne ogniwo wśród innych wydarzeń, 
które odnotowujemy obecnie na świecie, a które są umieszczone w wielkim nurcie 
ekumenizmu, to jest zbliżania się do siebie Kościołów chrześcijańskich.

Dziękuję więc serdecznie za cały bogaty program. Dziękuję za zaproszenie dostoj
nych gości. Dziękuję Gościom, że zechcieli przybyć, aby wysłuchać refleksji tutaj 
przedkładanych i podzielić się swoimi myślami.

Nade wszystko jednak chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, wszystkim 
uczestnikom tego sympozjum, studentom KUL-u i profesorom, za stworzenie atmo-
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sfery życzliwości, przyjaźni i radosnej chęci zbliżania się człowieka do człowieka 
na płaszczyźnie wiary. Nie sądzę, że mogłoby coś innego tworzyć tę piękną i dobrą 
atmosferę niż wiara, a więc to, co jest naszą wspólną wartością, co wyrasta z Jezusa 
Chrystusa, co nas ciągle pobudza do refleksji i każe zadawać sobie pytanie: Dlacze
go? Dlaczego przez wieki stoimy daleko od siebie? Dlaczego jest jeszcze tyle ten
dencji do oddalania się?

Tak, żywa wiara i właściwe zrozumienie chrześcijaństwa są u podłoża tej atmo
sfery, tego klimatu, który dzisiaj tutaj w auli się wytworzył i który przez Jezusa 
Chrystusa pozwala nam spotkać się z braćmi teraz i otwierać się ku nim w przy
szłości.

W Z A J E M N E  P O Z N A W A N I E  S I Ę  W  W I E R Z E

Myślę, że tę atmosferę tworzy także i podziw dla wiary Kościoła na Wschodzie, 
dla tego wielkiego dziedzictwa, które przez setki lat wzrastało jako dziedzictwo 
wiary i ducha brata Piotrowego, Andrzeja. Wiara, która tam przeszła przez bardzo 
burzliwą, pełną napięć i przeciwności historię ludzką -  może mniej ją  znamy, ale na 
pewno wyczuwamy najrozmaitsze przeciwieństwa, jakie napotykała -  wypróbowana 
cierpieniem i doświadczeniami, stała się jakby bardziej czysta, krystaliczna, potrafią
ca w trudnych okolicznościach zdać się na Pana Boga.

Sympozjum, które przeżywamy, każe nam zatrzymać się nad Millennium Rusi. 
To wydarzenie historyczne jest okazją do zastanowienia się nad całym dziedzictwem 
objawienia, które przyniósł Jezus Chrystus. Ono przede wszystkim powinno pobudzić 
nasz wysiłek poznawczy i nasz wysiłek wolitywny. Musimy przyznać, że -  pomijając 
specjalistów -  my, przeciętnie znający chrześcijańską teologię wschodnią, zbyt mało 
wiemy o dziejach tamtych ludów, o ich postawach wiary, o tym, jak ona jest przeży
wana do dzisiaj przez ludzi, którzy żyją na dalekich obszarach na wschód od Polski. 
Chcielibyśmy lepiej poznać dzieje i rozwój poszczególnych prawd wiary. Poznajemy 
te ziemie często jako turyści. Wśród zebranych tu słuchaczy nie brak osób, które 
przemierzyły tereny Związku Radzieckiego i podziwiały piękno cerkwi, ławrów, tych 
namacalnych śladów kultury materialnej, do dzisiaj pozostałych. Nie sposób jednak 
dotknąć tego, co jest w duszy ludzkiej, co jest właśnie żywą wiarą. Trzeba, byśmy 
i to lepiej poznali.

Obchody Millennium Rusi każą nam także lepiej poznać wskazania Kościoła 
rzymskokatolickiego, zawarte zwłaszcza w dokumentach Soboru Watykańskie
go II. Po dwudziestu paru latach od zakończenia tego Soboru ciągle słyszymy we
zwanie, aby bardziej wgłębiać się w jego treść, aby starać się lepiej zrozumieć jego 
wskazania, a znajdziemy wśród nich wiele śmiałych i adekwatnych do naszych cza
sów pouczeń. Trzeba poznać to wszystko, co Kościół w Duchu Świętym określił. 
Potrzebny jest więc nasz intelektualny wysiłek, żeby tę rzeczywistość w aspekcie 
teologicznym, w aspekcie wiary poznawać.

I wreszcie jest jeszcze coś, od czego niepodobna się uchylić. To pewne wątpli
wości, trudności, znaki zapytania, które trzeba sobie postawić. Obchody Millennium,
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największa życzliwość ekumeniczna nie zwalnia nas wcale od stawiania sobie pytań. 
Są pewne zjawiska, których nie rozumiemy do końca. Takim zjawiskiem jest -  wy
daje się -  Kościół unicki. Unici, u nas nazywani grekokatolikami, doznają często 
zarzutów formułowanych z punktu widzenia teologii ekumenicznej. Dla mnie jest to 
niezrozumiałe, bo przecież powinno nas cieszyć, że przez ten obrządek, który jest 
w Kościele rzymskokatolickim, poznajemy piękno teologii Wschodu -  jej liturgię, 
tradycję. Należałoby więc patrzeć na Kościół unicki jako na pomost ułatwiający nam 
zbliżenie. Powstaje więc pytanie: Dlaczego? Czyżby oni stosowali inne kryteria niż 
kryterium wiary, teologii? A przecież jest to rzeczywistość bardzo bogata. Istnieje 
ona i w Polsce, i na Węgrzech, i w Jugosławii, i w krajach zachodnich Europy, 
i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. Dzięki tej rzeczywistości modlitwa, litur
gia, myśl dziedzictwa wiary Apostoła Andrzeja jest obecna wśród nas. Należałoby 
więc wyzwolić się z uprzedzeń i niechęci, wywołanych często przyczynami dalekimi 
od tego, co postuluje wiara.

O D P O W I E D Ź  N A  W E Z W A N I E  C H R Y S T U S A  O  J E D N O Ś Ć

1520 Włączanie się w wielki jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi ma nas także angażować
wolitywnie. Znaczy to, że chcemy w dzisiejszej rzeczywistości świata lepiej odpo
wiedzieć na wezwanie Jezusa Chrystusa proszącego Ojca o jedność swojego Kościoła 
(por. J 17, 21). Właśnie nasze postanowienia, które będą się zamieniały w czyn, 
powinny być owocem i naszego sympozjum, i tylu innych wydarzeń ekumenicznych, 
które mają miejsce dzięki przywołaniu w rzeczywistość wieku dwudziestego tego, 
co się działo w wieku dziesiątym. Gdy przyjrzymy się procesom wiary, to dojrzymy, 
że dziesiąty wiek uczy nas, jak powinniśmy otwierać się ku Chrystusowi, ku Temu, 
który przyszedł zbawiać świat. Dzisiaj, wśród nieszczęścia zbrojeń, niechęci człowie
ka do człowieka, wzajemnych uprzedzeń i walk, wśród wyniszczania ludzkości przez 
narkotyki i choroby spowodowane przecież grzechem, trzeba szczególnie przybliżać 
Chrystusa. W dziesiątym wieku procesy chrystianizacji następowały bardzo odważnie. 
Miałem możność w styczniu, odpowiadając na zaproszenie kardynała 0 ’Fiaicha, 
uczestniczyć w modlitwach o jedność chrześcijan w Irlandii, w katedrze protestan
ckiej w Belfaście. Odczułem i tam tęsknotę za jednością chrześcijan, która tkwi 
w nas przez Ducha Świętego. Kardynał 0 ’Fiaich przypomniał mi postać świętego 
Patryka i całe jego dziedzictwo, którym byli misjonarze, idący całymi zastępami, by 
nawracać pogańską Europę. Doszli nawet do Italii i tam zakładali klasztory. Kardynał 
0 ’Fiaich pokazał mi dowody, że docierali aż do Kijowa, że doszli także do Gniezna. 
Mamy w Gnieźnie evangeliarium z początku IX wieku, w którym jakaś ręka wypisa
ła na marginesie kalendarz liturgiczny. Nie odpowiada on ówczesnym normom rzym
skim, wskazuje natomiast na wpływy mnichów iroszkockich. A więc jeszcze przed 
przyjęciem chrztu przez Mieszka I byli u nas Irlandczycy jako apostołowie, jako 
katecheci i kształtowali atmosferę zbliżania się do chrześcijaństwa.
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Nasz wiek XX potrzebuje również rzetelnej katechizacji, opartej na prostocie 
Ewangelii, na Dobrej Nowinie, która jest zdolna wyzwolić człowieka z lęków i za
grożeń, pochodzących od dzisiejszego świata.

To tyle, moi Bracia i Siostry, refleksji związanych z tym sympozjum. Raz jeszcze 
gorąco dziękuję Organizatorom i wszystkim Gościom za te tak miłe i ludziom, i Bo
gu chwile.

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

Naszym wspólnym zadaniem dawanie świadectwa wierze. 
Homilia podczas Mszy świętej -  Moskwa, 

kościół pod wezwaniem świętego Ludwika, 11 czerwca 1988 r.

Ekscelencjo,
Drodzy Kapłani,
Umiłowani Bracia i Siostry!

JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO

Z wielką radością i z wielkim wzruszeniem modlę się dzisiaj razem z Wami 
i głoszę Wam słowo Boże. Zwracałem się już do rodaków rozsianych po całym 
świecie, po wielu stolicach świata: w Paryżu, w Londynie, w Waszyngtonie, 
w Buenos Aires, w Kurytybie, w Rzymie, w Madrycie, czy w Dublinie w Irlandii. 
Polacy często prosili mnie, abym pozdrowił także naszych rodaków w Związku 
Radzieckim. I oto nadszedł czas, że Pan Bóg pozwala wypełnić te pragnienia. Dzieje 
się to za sprawą Ducha Świętego, Opatrzności Bożej, która przedziwnie kieruje 
losami ludzkimi.

Millennium Chrztu Rusi, które obchodzimy bardzo uroczyście wraz z Kościołem 
prawosławnym, zaznacza się modlitwami także w Polsce. Prosimy Boga, aby 
wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mogli według Jego przykazań żyć 
i tworzyć jedność. Jezus Chrystus bowiem modlił się, żeby Jego Kościół był jeden 
i żeby Jego wyznawcy się wzajemnie miłowali: „Przykazanie nowe daję wam, abyś
cie się wzajemnie miłowali” (J 13, 34) i: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Przypominamy sobie to 
przykazanie Chrystusa przy każdej sposobności. Kiedy żegnamy się, czyniąc znak 
krzyża na naszym czole, piersiach i ramionach, wymawiamy Imię Trójcy Przenaj
świętszej. Wyznajemy przez to także naszą wiarę i naszą miłość. A przy szczególnie
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ważnych rocznicach przypomnienie sobie miłości Bożej jest tym bardziej potrzebne. 
Myśmy w Polsce przypominali sobie dobroć Bożą, gdy dziękowaliśmy Bogu za ty
siąclecie naszego chrztu. Było to w roku 1966, a więc dwadzieścia dwa lata temu. 
Biskupi objeżdżali wtedy wszystkie diecezje, a uroczystościom w każdej diecezji to
warzyszyła kopia obrazu jasnogórskiego. Ten obraz w chwili obecnej wędruje po raz 
drugi od parafii do parafii. Aby wszystkie parafie mógł obejść i pozostać w każdej 
dwadzieścia cztery godziny, potrzeba ćwierć wieku. Po dwudziestu pięciu latach Mat
ka Boża zastaje pokolenie młode, które już poprzedniego Nawiedzenia nie pamięta.

Przeżywając dzisiaj tę wielką modlitwę z wierzącymi w Chrystusa w Moskwie, 
którzy czczą swoje Millennium, poznajemy Misterium Kościoła. Kościół Chrystusowy 
żyje na całym świecie, w różnych odłamach chrześcijaństwa, ale zawsze jest to ten 
sam Jezus Chrystus. Ta sama Matka Boża czczona jest i w obrazie jasnogórskim, 
i w obrazie ostrobramskim, i w wielu świętych ikonach w całej krainie ruskiej. Ta 
sama Ewangelia głoszona jest we wszystkich częściach świata.

Z I A R N O  K R Ó L E S T W A  B O Ż E G O

1522 Dzisiaj przeczytaliśmy Ewangelię świętą, która zawiera dwie przypowieści Jezusa
Chrystusa. Pierwsza mówi o siewcy, który rzuca w ziemię ziarno i choć odchodzi, 
ziarno pozostaje w ziemi i zaczyna rosnąć, niezależnie od tego, czy siewca śpi, czy 
pracuje (por. Mk 4, 26-29). Przez tę przypowieść Pan Jezus chce nam przybliżyć 
prawdę o Królestwie Niebieskim. Ma ono zacząć się realizować tu, na ziemi. Urze
czywistnianie się Królestwa Bożego dokonuje się przez Kościół, który głosi słowo 
Boże, który modli się i uczy się modlić, który sprawuje sakramenty święte po to, by 
człowiek miał kontakt z Bogiem przez łaskę. Kościół został założony przez Jezusa 
Chrystusa. Zrodził się z Jego przebitego boku, gdy wypływały z niego krew i woda, 
a umocnił się w Wieczerniku, gdy Duch Święty zstąpił na Matkę Bożą i Apostołów. 
Apostołowie potem rozeszli się na wszystkie strony świata. Było ich dwunastu. 
Każdy z nich głosił Chrystusa w innej części świata i za głoszoną prawdę oddał 
życie. Pierwszy z Apostołów, święty Piotr, udał się do Rzymu, stolicy ówczesnego 
świata, i tam wśród niewolników, wśród biednych ludzi głosił Ewangelię o Jezusie 
Chrystusie i o Jego zmartwychwstaniu. Po jakimś czasie oddał życie. Ukrzyżowano 
go na wzgórzu, które się nazywa Watykan. Piotr prosił, by do krzyża przybito go 
głową na dół, inaczej niż jego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa. Świętego Piotra 
pochowano niedaleko miejsca jego ukrzyżowania, przy tak zwanym Murze Czerwo
nym. Tam do dziś spoczywają jego zwłoki. Na tym miejscu wybudowano świątynię, 
najpierw małą, potem większą, a potem jeszcze większą -  bazylikę Świętego Piotra, 
w której najczęściej odprawia Msze święte Ojciec Święty.

Inny Apostoł, brat świętego Piotra, Andrzej, poszedł do drugiej wielkiej stolicy, 
do Konstantynopola, i tam zaszczepił inną gałąź Kościoła, która -  poprzez Cyryla 
i Metodego, świętych apostołów Słowian -  rozrosła się na kraje słowiańskie, bałkań
skie, częściowo też objęła Polskę. Stąd zaczerpnął swoje chrześcijaństwo święty
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Włodzimierz, książę kijowski. Naród ruski ochrzcił się i od tego czasu, czy ktoś
o tym myśli czy nie, wiara wzrasta.

Kościół, czyli Królestwo Boże, owo ziarno wrzucone w ziemię, przeżywa często 
trudne chwile. Nieraz doznaje próby, doświadczenia, nawet prześladowań, ale nieza
leżnie od warunków panujących w świecie wiara zawsze się utrzymuje, bo nie czło
wiek kieruje wiarą, lecz Duch Święty. On żyje w Kościele i sprawia, że otwierają 
się serca na działanie Boga. Jesteśmy w naszych czasach tego świadkami. Czy to 
w przenikniętych materializmem krajach dobrobytu, czy w krajach misyjnych, czy 
w krajach, w których religia nie była mile widziana -  wszędzie istnieje wiara, bo 
Duch Święty obejmuje cały Kościół i odnawia oblicze ziemi. A my mamy Go 
„wspomagać” naszym życiem według przykazań Bożych, by oblicze świata zmieniało 
się na lepsze.

K O N A R Y  B O Ż E G O  K R Z E W U

Druga przypowieść dzisiaj przytoczona przyrównuje Królestwo Boże do ziarnka 
gorczycy. Roślina ta jest dość rozpowszechniona w Palestynie. Jest to odmiana na
szej gorczycy. Z maleńkiego ziarenka tej rośliny wyrasta bardzo duży krzak. Otóż 
Chrystus mówi: Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy, które maleńkie 
wrzucone w glebę wyrasta i wypuszcza takie gałęzie, że ptaki niebieskie mogą na 
nich siadać, znajdując tam cień i odpoczynek (por. Mk 4, 30-32).

Najmilsi!
Gdy patrzymy na Królestwo Boże, które urzeczywistnia się w Kościele Chrystuso

wym, czy nie dostrzegamy, że potwierdza się to, co powiedział Jezus Chrystus? 
Jakże maleńkie było to ziarnko, które On wrzucił w ziemię, gdy mówił do Aposto
łów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (por. Mk 16, 
15). Było ich tylko dwunastu -  rybacy, ludzie nie wykształceni, a szli nawracać 
świat. To maleńkie ziarenko rozrosło się i dzisiaj nie ma zakątka na ziemi, gdzie nie 
byłaby głoszona Ewangelia Chrystusowa. Rozrastają się więc gałęzie tego krzewu. 
Jedna z tych gałęzi to Polska, inna gałąź to Ruś, jeszcze inna to misje afrykańskie, 
Południowa i Północna Ameryka -  oto jak z maleńkiego ziarna rozrasta się wielki 
krzew. Różne są konary, różne są gałęzie. One z kolei wypuszczają nowe gałązki, 
splątane ze sobą, ale tworzące jedną koronę drzewa, zieloną i dającą cień niebieskim 
ptakom, gdy zmęczone lotem, przysiadają na niej, by odpocząć.

Wielką gałęzią, która wyrasta z Kościoła bizantyjskiego, jest prawosławie. Ten 
konar wypuszcza nowe gałęzie. Prawosławie jest również w Polsce, jest w Czecho
słowacji, nie tylko w samej Rosji. Z kolei inne gałęzie chrześcijaństwa przenikają 
tutaj. Jedna gałązka chrześcijańskiego pnia polskiego sięga aż do Moskwy. Ptaki 
niebieskie to Wy, Najmilsi. Wielu z Was jest takimi ptakami, które Bóg posyła 
w różne strony świata. Gdyby kogoś zapytać, jaki jest jego rodowód, opowiedziałby 
swoją drogę, która doprowadziła go tutaj przez wiele miast, wsi, a może i przez 
wiele krajów. Jakże potrzebny jest tutaj kościół, aby człowiek, który po katolicku 
chce wyznawać wiarę, miał swoją przystań, aby miał prawo po swojemu, według
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tradycji zaczerpniętych od ojców, wyśpiewać ze swojej duszy pieśń, która może 
zaciera się już w pamięci, i uczestniczyć w misterium Mszy świętej. To wszystko, 
Najmilsi, jest tajemnicą Bożą, którą każdy człowiek wierzący nosi w sobie. Po Sobo
rze Watykańskim II uświadamiamy sobie coraz bardziej, że Kościół to nie tylko 
biskupi, nie tylko kapłani. Każdy człowiek świecki w swoim życiu, w swoim postę
powaniu ma dawać świadectwo wyznawanej wierze, a uczynki jego mają wskazywać 
na tę wiarę. Trudne to zadanie. Czasem zapominamy o Kościele, czasem lękamy się 
wyznać Chrystusa, czasem uważamy, że to niebezpieczne. A tymczasem Chrystus jest 
blisko każdego, kto jest ochrzczony, i każdego pragnie zbawić. Jeżeli my wszyscy 
mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie, a jesteśmy ludźmi słabymi, to skąd mamy 
wziąć siłę, by sprostać zadaniu chrześcijanina? Otóż naszą siłą i pomocą jest Naj
świętsza Maryja Panna. Ona, Matka Jezusa Chrystusa, jest Matką Kościoła, a więc 
Matką każdego, kto Chrystusa miłuje. Dlatego do Niej zwracamy się z ufnością, 
szczególnie w chwilach bardzo trudnych, bo Ona jest Pocieszycielką Strapionych, 
Ona jest Wspomożeniem Wiernych, Ona jest Królową Apostołów, Ona jest Królową 
Różańca świętego, ukochanej modlitwy nie tylko Polaków.

Oto, Najmilsi, myśli, które chcę Wam przekazać z okazji Millennium Rusi. Trze
ba było tego jubileuszu, abyśmy się mogli tutaj razem spotkać. My wiemy, że nasza 
troska o rodaków rozproszonych po świecie nie może być spełniona w sposób dosta
teczny. W samej Moskwie żyje może piętnaście, może dwadzieścia tysięcy Polaków. 
Nie znają się między sobą, są rozproszeni, a kościółek malutki. Stąd wynikają po
trzeby, o których spełnienie prosimy Pana Boga. Prosimy, aby dał łaskę, byśmy 
wszyscy mogli wypełnić pragnienie serca i oddawać Bogu cześć na każdym miejscu 
i w taki sposób, w jaki potrafimy Boga czcić. Mogę, Najmilsi, zapewnić Was, którzy 
tutaj mieszkacie, że nasze modlitwy Wam towarzyszą. Modlą się kapłani i siostry 
zakonne. Przed obrazem jasnogórskim odprawiają się Msze święte w intencjach 
rodaków rozproszonych po całym świecie. Modląc się za Was gorąco wiemy rów
nież, że i Wy się modlicie. A nasza wspólna modlitwa jest modlitwą za cały Kościół 
Chrystusowy, za to rzucone w glebę ziarno, które ciągle wzrasta. Ono wzrasta bez 
względu na to, czy o nim pamiętamy, czy nie, bo nasza wiara pochodzi nie z nas 
samych, ale z Ducha Świętego. Amen.
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Przemówienie podczas liturgii dziękczynnej 
w klasztorze św. Daniela -  12 czerwca 1988 r.

Druk: OR 1988, nr 7, s. 6.

Wasza Świątobliwość,
Wasze Eminencje,
Wasze Ekscelencje,
Drodzy Bracia i Siostry,
Oto dobiega końca liturgia dziękczynna, którą składamy Bogu przed oczy. Bóg 

patrzy na was, bracia czcigodni, którzy jesteście tej liturgii ostoją i mocą. Patrzy na 
lud wiemy, rozsiadły po rozległych krajach waszej ojczyzny, dokądkolwiek dotarło 
orędzie Ewangelii. Cieszymy się, że patrzy również na nas, waszych gości. Z nami 
podzieliliście się waszą radością, przyjmijcie zapewnienie, że staraliśmy się wam 
odwdzięczyć w szczerej modlitwie.

Ale spojrzenie Boga nie zatrzymuje się na was, dzisiaj tu obecnych. Sięga także 
w głąb waszych tysiącletnich dziejów i widzi wszystkie pokolenia, które w tej świą
tyni i we wszystkich świątyniach prawosławnych stawały przed Panem. Jest to długi 
szereg pokoleń, w którym wyróżniliście pod kierownictwem Ducha Świętego no
wych świętych, aby jaśniej rozbłysła w waszym Kościele chwała Boża. Przez życie 
świętych ludzi Pan obdarza swój Kościół nową mocą, abyśmy potrafili sprostać 
zadaniom, jakie życie przed nami stawia. To się odnosi zarówno do przeszłości, jak 
i do dnia dzisiejszego. Także obecne czasy potrzebują świętych.

Jakże słusznie postąpiliście, czcigodni bracia, przyozdabiając wasze ikonostasy 
nowymi świętymi, którzy pochodzą ze wszystkich warstw społeczeństwa: od władcy 
po pustelnika, od biskupa do artysty. Przez wspaniałe świadectwo życia świętych 
Bóg daje dowód, że nas kocha. Kocha nas w naszych rodzinach, w naszych domach 
i miastach, w naszych Kościołach i krajach. Kocha nas w dobrej i złej doli.

Pozwólcie mi dodać do radości Kościoła prawosławnego, cieszącego się nowymi 
świętymi, także cząstkę radości Kościoła katolickiego, którą Bóg nas obdarzył w jak
że szczególnych okolicznościach. Mam na myśli naszych nowych świętych, których 
Bóg zaprowadził dokąd nie chcieli, zaprowadził do obozów zagłady, i stamtąd powo
łał do siebie. Są nimi Maksymilian Maria Kolbe, Titus Brandsma, Holender, Edyta 
Stein, Niemka żydowskiego pochodzenia, Rupert Mayer, Niemiec, Michał Kozal, 
Polak. Zaprowadził ich do obozów zagłady, do piekła dwudziestego wieku, by i tam 
świadczyli, że prawo Boga jest nad światem, choćby świat o Nim zapomniał.

Świat zbliża się do dwutysięcznej rocznicy, odkąd Jezus Chrystus to prawo Boże 
na świat przyniósł, a Kościołowi polecił je głosić. My, wasi goście, jesteśmy
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w większości przedstawicielami Kościołów, które doświadczenia swoich tysiącletnich 
dziejów już przeżyły. W Polsce obchodziliśmy tysiąclecie chrześcijaństwa przed 22 
laty. Starsi czy młodsi, wszyscy chrześcijanie, jesteśmy ludem w pochodzie, zmierza
jącym do wiecznej ojczyzny, gdzie nam Bóg mieszkanie przygotował.

Nie są nam jednak obojętne rozwój i powodzenie ziemskiej ojczyzny, którą ko
chamy i której służyć chcemy. Wspaniałe obchody Tysiąclecia Chrztu Rusi są wy
mownym znakiem, że święty Kościół prawosławny, dumnie prezentujący swoją służ
bę narodowi w przeszłości, spogląda w przyszłość ufny, że poszerza się jego pole 
działania dla wspólnego dobra. Ze czcią wyrażamy nasz podziw, szacunek i miłość 
dla tych wiernych wyznawców, którzy w trudnych czasach, nieraz oddzieleni od ro
dzin i domów, doznali wielkich cierpień, ale też zdobyli zasługi, które Bóg nagrodzi.

Mieliśmy sposobność przekonać się w ciągu ostatnich dni, że praca Kościoła, 
złożonego ze świeckich, duchownych i hierarchii, spotyka się w waszej ojczyźnie 
z uznaniem i życzliwością tak u społeczeństwa, jak i u władz. Społeczeństwo bar
dziej szanować będzie władzę, która daje Kościołowi przestrzeń potrzebną dla pracy 
nad pełnym rozwojem osoby ludzkiej i dla dobra kraju, a dobro wspólne wzrośnie, 
gdy u wierzących utrwali się przekonanie, że są pełnoprawnymi współgospodarzami 
kraju.

Przykład nowych świętych, którzy wypełnili zamiar Boga w swoich czasach, 
niech nas pobudza, a ich bratnia modlitwa niech nas wspomaga, abyśmy wnikliwie 
odczytywali znaki naszego czasu, odważnie podejmowali zadania, jakie świat współ
czesny przed nami stawia, i w nierozerwalnej wspólnocie z nami i między sobą 
osiągnęli pełnię zbawienia. Taka jest nasza modlitwa. Takie niech będzie błogosła
wieństwo Boga.

Bóg jest u fundamentów tego Jubileuszu.
Słowo Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, 

z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi -  Ukrainy, 
podczas akademii przygotowanej przez Kościół greckokatolicki

-  Jasna Góra, sala Jana Pawła II, 10 września 1988 r.

Druk: PO 1988, nr 41, s. 1-2.

Sława Isusu Christu!
Drodzy Bracia i Siostry!

1526 w  tej uroczystej chwili, w której czcimy wielką rocznicę, bo tysiącletnią rocznicę
Chrztu Rusi, pragnę powitać jak najserdeczniej wszystkich naszych drogich Gości 
i Braci. Przede wszystkim ks. kardynała Mirosława Lubacziwskiego, wszystkich
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Metropolitów, Arcybiskupów i Biskupów obydwu obrządków, którzy tutaj tak licznie 
się zgromadzili, jak również wszystkich, którzy uczestniczą w uroczystościach Jubi
leuszowych na Jasnej Górze. Przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli wyż
szych uczelni i wszystkich, którzy tu przybyli nieraz z bardzo odległych stron, zza 
morza, z innych kontynentów, aby swoją obecnością dać świadectwo, jak wielką 
sprawą jest chrzest święty i jakie ma on znaczenie w dzisiejszym naszym życiu.

Drodzy Bracia i Siostry!
Witam Was serdecznie na Jasnej Górze, w tym miejscu niezwykłym, które jest 

celem pielgrzymek chrześcijan. Tu, przed Matką Bożą, jak chyba nigdzie w innym 
miejscu, czujemy się wszyscy braćmi, czujemy się wolni. Tutaj zanikają wszystkie 
różnice -  narodowościowe, wyznaniowe, pod względem wieku, kultury. Tutaj wszy
scy potrafimy znaleźć wspólny język wiary, który nas łączy.

Podczas koncertu dzieci w Bazylice, tak często pojawiał się wyraz Ukraina. Wy
raz wymawiany z miłością i wielkim szacunkiem. Możemy zapytać, co oznacza ten 
wyraz tak często powtarzany i tak czcigodny. On oznacza ojczyznę. A ojczyzna 
pojęta po chrześcijańsku ma być kochana, ponieważ czwarte przykazanie Boże mówi, 
czcij ojca swego i w tych słowach mieści się również ojczyzna, którą trzeba kochać, 
którą trzeba pielęgnować w swoim sercu, szczególnie wtedy, kiedy stopami nie 
dotyka się jej ziemi. Wtedy trzeba ją  pielęgnować jako słowo, jako język, jako trady
cję, jako więź łączącą przez wyznanie religijne z Bogiem. To jest ojczyzna.

Człowiek może mieć nie jedną ojczyznę. Ojczyzna jest to przede wszystkim ten 
zespół wartości na ziemi, przez które idziemy do niebieskiej ojczyzny. I tak przez 
ojczyznę wiedzie droga nas wszystkich ku celowi, który jest wytknięty przez Boga 
za naszym życiem. Idziemy wszyscy: Polacy kochają swoją ojczyznę. Spotykałem 
nieraz w Ameryce, w Kanadzie, w innych krajach rodaków, którzy potrafią kochać 
swój ojczysty kraj. I dlatego Polacy rozumieją Braci Ukraińców miłujących swoją 
ojczyznę.

Pragniemy, abyście wyrażając wasze uczucia dzisiaj mogli przekazać wszystkim 
to, co jest w tych uczuciach wielkie i szlachetne. Tak jak dzieci w Bazylice, tak 
i dzisiaj starsi w koncercie wyrażą to, co jest duszą tego milenium. Uczynią to prze
de wszystkim zwracając się do Boga w modlitwie, a do ludzi w pieśni i w słowie. 
Bóg jest u fundamentów tego Jubileuszu. Od tysiąca lat jest poprzez chrzest obecny 
na ziemi. Patrzymy dziś na owoce, które tutaj wydało chrześcijaństwo. Patrzymy 
także na zobowiązania, jakie wynikają dla nas na dzisiaj i na jutro. Patrząc na 
ojczyznę ziemską, która jest na ziemi, która jest w sercu, idziemy do tej ojczyzny, 
która jest w niebie. A ta ojczyzna, do której dążymy, nie może być nigdy zanied
bana, ponieważ jest wartością najwyższą. W ojczyźnie niebieskiej nie będzie już 
kłopotów, zgryzot, cierpień, bo to jest ojczyzna, w której wszyscy będziemy współ
obywatelami nieba, braćmi Jezusa Chrystusa. On sam nam pokazał jak na ziemi 
można cierpieć i przez cierpienia wejść do chwały.

Niech Dobry nasz Pan Jezus Chrystus, który jest treścią chrztu i jubileuszu 
chrztu, wprowadzi nas do swojej chwały. Szczęść Boże!

1527



824 Józef Kardynał Glemp

Słowo Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, 
na zakończenie uroczystości Milenium Chrztu Rusi -  Ukrainy,

Jasna Góra, „Na Szczycie”, 11 września 1988 r.

Druk: PO 1988, nr 41, s. 3-4.

Najdostojniejszy Kardynale Mirosławie, Arcybiskupie Większy Lwowski, Władyko, 
Najdostojniejsi Kardynałowie Metropolici, Arcybiskupi, Biskupi, Mitraci, Ducho

wieństwo i Klerycy obydwu obrządków, greckiego i łacińskiego,
Czcigodne Siostry zakonne,
Przedstawiciele Władz cywilnych,
Bracia i Siostry!

1528 Dobiegają końca długie i wytrwałe modły zanoszone do Boga na Jasnej Górze
przez wiernych obrządku greckokatolickiego, którzy dziękują za tysiąclecie Chrztu 
Rusi. Modły dziękczynne, „Ciebie, Boga, wysławiamy” kończą się na Jasnej Górze, 
ale będą jeszcze trwały tam, gdzie żyją wierni narodowości ukraińskiej w Polsce 
i w innych krajach.

Tysiąclecie Chrztu Rusi rozbrzmiewa w całym świecie. Włączamy się w dniach 
wielkiego Jubileuszu w te modlitwy i my -  Polacy obrządku łacińskiego, biskupi, 
kapłani, wierni świeccy, aby wspierać modlitwą tych, którzy mieszkają z nami i obok 
nas jako obywatele tego samego kraju. Wspieramy modlitwą tych, którzy przyjechali 
z zagranicy, by dać świadectwo tej wspólnocie wiary. Czynimy to tym chętniej, że 
mamy doświadczenie naszego Milenium w Polsce, obchodzonego dwadzieścia dwa 
lata temu, co prawda w warunkach trochę innych, w atmosferze nie tak sprzyjającej 
Kościołowi, jaka jest dzisiaj.

Cieszymy się z Wami, Bracia hierarchowie i wierni narodowości ukraińskiej. 
I chcemy, aby radość, jaką w tych dniach daje Bóg, napełniała wasze serca. Wczytu
jemy się w głębokie myśli Listów apostolskich, które papież Jana Paweł II skierował 
do całego świata i do was z okazji Chrztu władcy ruskiego świętego Włodzimierza 
i jego poddanych przed tysiącem lat. Episkopat Polski wydał również List pasterski 
do wiernych obrządku łacińskiego na temat Milenium, który został odczytany we 
wszystkich naszych kościołach. W Liście tym wskazaliśmy na więzy wiary, które nas 
łączą. Ukazaliśmy, jak wiara szukała w swojej historii, w długiej historii, jedności 
między obrządkami. Jednym z najważniejszych aktów tej łączności była Unia Brzes
ka zawarta w latach 1595-1596, owoc długich pertraktacji i dialogów nie zawsze 
uznawanych. Dziś odczuwa się bardzo silnie pragnienie zbliżenia między wyznania
mi. To pragnienie, które ujmujemy jako ruch ekumeniczny, jest znakiem czasu i wy
pływa z tchnienia samego Ducha Świętego. Mogłem doświadczyć tego, gdy udałem 
się na Białoruś i tam nawiedzałem kościoły katolickie i cerkwie prawosławne. Witali 
mnie w nich duchowni i wierni w atmosferze głębokiej wiary, która nas łączy przez 
Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę. Modliliśmy się razem. Błogosławiłem
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wszystkich, którzy wspólnie łączyli się z katolikami i ze mną, bo wtedy, kiedy odsu
wamy rzeczy drugorzędne a stawiamy na pierwszym miejscu Boga, stajemy się sobie 
bliscy. Wtedy nawet ani język, ani tradycja, ani kultura, ani pochodzenie nie stawiają 
barier przed wiarą.

Myślę, że nadchodzą nowe czasy, w których ludzie Kościołów odpowiadając na 
Boże łaski, na Boże dary winni znaleźć nowe sformułowanie na określenie wspólnoty 
Kościołów. Świat staje przed potrzebą kształtowania nowej cywilizacji, którą my 
nazywamy cywilizacją miłości. Cywilizacja miłości to nie tylko przesłanki społeczne 
uwzględniające prawdę, wolność i sprawiedliwość, ale także stawianie przez wierzą
cych, przez hierarchię, przez wiernych na niezmienne i największe wartości ewange
liczne tak, by na pierwszym miejscu urzeczywistniana była miłość społeczna, 
a wszystkie inne wartości, do których człowiek na ziemi bywa namiętnie przywiąza
ny, były jej podporządkowane. Taka postawa cywilizacji miłości każe kochać swój 
naród, ale także widzieć, że wszystkie narody mają wspólne pochodzenie i tworzą 
jedną rodzinę ludzką.

Wspomnieliśmy także w Liście biskupów o więzach narodowego sąsiedztwa, jakie 
nas łączą z braćmi Ukraińcami. Możemy powiedzieć, że nie zawsze były harmonijne, 
że były one niekiedy trudne. W trudnej przeszłości można jednak tworzyć przy 
pomocy Bożej lepszą przyszłość. I takiej lepszej przyszłości pragniemy, i chcemy ją 
usilnie tworzyć wszyscy.

Mówiliśmy także w naszym Liście pasterskim o więzach kultury. Kultura to jest 
owoc ducha ludzkiego i owoc ducha całych zbiorowości, a także narodów. Kultura 
ma to do siebie, że udziela się, że nie chce być zamknięta, że pozwala czerpać, brać 
to, co dobre, od innych. Taka kultura ujawnia się także w liturgii, śpiewach. Ona jest 
wyrazem ducha narodu i jego tradycji. Wsłuchujemy się w te śpiewy naszych Braci 
obrządku greckokatolickiego. Przyglądamy się pięknej, bogatej liturgii i zdajemy 
sobie sprawę, że to nas ubogaca. I że nasi bracia będący w różnych krajach dzielą 
się tym bogactwem z innymi narodami, przekazując po tysiącu lat tę zdobycz, którą 
w swej mądrości ujął święty Włodzimierz, książę kijowski. Wspominamy dziś jego 
postać. To nie tylko władca, który przyjął chrzest i pozwolił ochrzcić się swemu 
narodowi. To także postać patriarchy, w której widzą swoje korzenie różne narody. 
Jest to więc postać ekumeniczna. Święty Włodzimierz jest tak samo czczony w Koś
ciele katolickim, jak i w innych wyznaniach, które wywodzą się z tych dwóch wiel
kich gałęzi wyznaniowych. Chrześcijaństwo na Rusi istniało zanim oficjalnie święty 
Włodzimierz przyjął chrzest. A i po chrzcie istniało pogaństwo i trzeba było długiego 
procesu przyswajania sobie wartości ewangelicznych.

Dzisiaj wspominamy tysiąc lat tego odcinka drogi, jaki przebył Kościół w kilku na
rodach słowiańskich. Wiemy, że ten proces ewangelizacji się nie zakończył, że narody 
i cały świat oczekują od Kościoła swojego wkładu w to, co pomaga spojrzeć na rzeczy 
inaczej, co pomaga spojrzeć na nie od strony Ewangelii, a więc pokoju Chrystusowego, 
co pozwala spojrzeć na człowieka, który cierpi i w cierpieniu odnajduje nieraz ten 
wielki sens życia, którego przykład dał Jezus Chrystus, do głębi, z miłością.

Rozpoczynamy wszyscy jak gdyby nowe dzieje, nowe tysiąclecie, bo i Polaków 
niewiele dzieli od tego pierwszego tysiąclecia. Idziemy w nowe tysiąclecie wiary.
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Idziemy z wielką ufnością, którą wyrażamy tu przed Matką Najświętszą na Jasnej 
Górze. I tak bardzo ufamy, że Ona wesprze naszą dobrą wolę, że Ona potrafi roznie
cić miłość w naszych sercach, by przyszłe dni, które kształtujemy, mogły być nace
chowane odpowiedzialnością, sprawiedliwością, prawdą i miłością. Amen.

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

Budowanie jedności Kościoła Chrystusowego jest zadaniem każdego z nas.
Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego 

w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan -^Warszawa, 
kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Świętej Trójcy,

22 stycznia 1989 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drogi Księże Seniorze,
Drodzy Biskupi Kościołów chrześcijańskich,
Drodzy Duchowni,
Umiłowani Siostry i Bracia!

*

P o s t a w a  S a m a r y t a n i n a
1530 Dzisiejszym naszym modlitwom towarzyszy myśl zawarta w Liście świętego

Pawła do Rzymian o budowaniu jedności w Ciele Jezusa Chrystusa. Jest to nie tylko 
temat naszych modlitw, ale jest to zadanie, które ma przed sobą cały Kościół Chrys
tusowy. Jesteśmy świadomi tego zadania, a także drogi, którą trzeba przebyć, aby 
budowa mogła się urzeczywistnić. Budowa to nie jest wydarzenie. Budowa oznacza 
długotrwałą pracę, oznacza wysiłek, oznacza osiągnięcie celu wieloma sposobami. 
Jesteśmy w drodze ku temu celowi i chcemy uświadamiać sobie, jak daleko posunę
liśmy się, czy wykorzystujemy wszystkie łaski, jakie daje nam Pan, aby urzeczywist
nienie jedności, która jest życzeniem samego Boga, było coraz bliższe.

Ta droga jest usłana Bożymi łaskami. Otrzymujemy je wciąż w wydarzeniach 
życiowych. Przychodzą do nas w naszych kontaktach i przychodzą do nas w spotka
niach modlitewnych. Chciałbym, byśmy dzisiaj zastanowili się nad odbytą już drogą, 
nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie. A skoro praktycznie, to także odwołam 
się do moich osobistych doświadczeń. Bóg kieruje naszym życiem. Słyszeliśmy
o tym dzisiaj w słowie Bożym. Noemi i Rut, dwie niewiasty z różnych krain, z róż
nych ludów i różnych wyznań -  potrafiły na płaszczyźnie ludzkiej, ale umocnionej 
wiarą, znaleźć przyjaźń, znaleźć bliskość. Jakże to niesłychanie ujmujące (por. Rt 1, 
1-22). A Samarytanin, który przeszedł obok poranionego człowieka? Tą drogą prze-
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chodził niejeden. Także ci, którzy mieli większy obowiązek okazać miłosierdzie, niż 
ten cudzoziemiec i obcokrajowiec. A jednak miłosierdzie okazał Samarytanin. Przy
padek życiowy stał się okazją, by ukazało się kochające Boga serce, które w imię 
Boże dokonało czynów, będących do dziś dla nas wskazaniem i zobowiązaniem, 
byśmy z miłością podchodzili do każdego człowieka, zwłaszcza gdy jest on w po
trzebie, niezależnie od postaw wyznaniowych.

Sądzę, że tego doświadczamy do dzisiaj. Wypadki, zdarzenia losowe potrafią 
ukazać naszą postawę. Nie musimy się tego wstydzić. Możemy otwarcie powiedzieć, 
że gdy w naszej Ojczyźnie przeżywaliśmy ciężki kryzys i kiedy z innych krajów 
otrzymywaliśmy pomoc charytatywną, odzież, żywność, rozdawaliśmy je nie pytając, 
czy wierzysz i jak wierzysz. Wtedy wystarczało, że potrzebujesz. Tak było w Koś
ciele rzymskokatolickim, i tak było we wszystkich Kościołach i wyznaniach. Wiem, 
że bracia protestanci dzielili się tym, co mieli, co otrzymali z katolikami.

Droga Samarytanina, która wiodła przez pola palestyńskie, urzeczywistniła się 
w naszym kraju na naszych oczach. Cieszy to, że ludzie różnych wyznań zbliżają się 
do siebie, spotykają się, aby się poznać, aby lepiej się zrozumieć.

Przyjaźń ludzka u podstaw ekumenizmu
Przypominam sobie moją podróż do Szwecji i Norwegii. Tam po raz pierwszy 

mogłem doświadczyć, jak jesteśmy sobie bliscy w modlitwie, nawet gdy nie rozumie
my swojego języka. Miałem możność modlić się razem z biskupami i duchownymi 
protestanckimi w wielu kościołach Norwegii i Szwecji. Braliśmy udział w procesjach 
liturgicznych, wspólnie śpiewaliśmy psalmy. Rozumieliśmy się, chociaż mówiliśmy 
innymi językami. Słowo Boże, które miałem możność głosić, było wysłuchiwane 
w postawie otwartości i szczerości.

To samo mogę powiedzieć o spotkaniach z Kościołem anglikańskim, z Arcybisku
pem Canterbury Robertem Runciem, z biskupem Coventry, z Arcybiskupem Yorku, 
z tyloma kapłanami anglikańskimi. Świątynie Norwegii, Szwecji są domami modli
twy. Ale może najbardziej przeżyłem ubiegłoroczne modlitwy, w których uczestni
czyłem wraz z braćmi Kościołów chrześcijańskich w Belfaście, na zaproszenie kardy
nała OTiaicha. Belfast każdemu kojarzy się z krwawymi wydarzeniami. I może 
dlatego właśnie modlitwy katolików i protestantów w Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan miały szczególną wymowę. Modliliśmy się w wielkim zgromadzeniu 
w gotyckiej katedrze świętej Anny nie tylko o jedność chrześcijan, ale o pokój, który 
tam jest tak potrzebny, tak konieczny. Wszyscy chrześcijanie muszą o niego wołać 
do Boga wielkim głosem tak, ażeby słyszeli go także ci ludzie, którzy są głusi na 
sprawy człowieka, na sprawy tolerancji, na sprawy prawdziwego pokoju. Ojciec 
Święty Jan Paweł II w swoim dziesięcioleciu przewodzenia Kościołowi rzymskokato
lickiemu miał tyle okazji, ażeby rozwijać spotkania ekumeniczne i ciągle napełniać 
je ewangeliczną treścią. Jest ona tym zaczynem, który fermentuje, który kształtuje 
rzeczywistość ku osiągnięciu pełniejszej prawdy. I my spotykamy się w modlitwie. 
I to jest najpiękniejszy moment ekumenicznej drogi.

Nie sposób nie wspomnieć tu ubiegłorocznej modlitwy zanoszonej do Boga przez 
Kościół prawosławny. Celebracja Milenium Rusi, która miała miejsce w Moskwie,
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w Kijowie, w Leningradzie, w tylu innych miejscowościach, ukazała nam ogromną 
wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale doświadczyliśmy tam jeszcze czegoś. Mam przed 
oczyma modlitwę w Moskwie. Otóż w tej modlitwie, w której uczestniczyliśmy 
w bardzo wielkiej liczbie Kościołów, wyznań i obrządków, nie byliśmy sobie obcy. 
Nie tylko kardynał Willebrands, który jako przewodniczący z Sekretariatu do spraw 
Jedności Chrześcijan ma tak liczne kontakty z wszystkimi Kościołami, był tam znaną 
postacią. Wszyscy doznawaliśmy przyjaźni i bliskości. Biskupi i kapłani z Norwegii, 
Szwecji, Anglii, Szwajcarii -  to już byli nasi znajomi, to już byli nasi przyjaciele.

Tak, zwykła ludzka przyjaźń leży także u podstaw ekumenizmu. Zanim Bóg 
uruchomi w nas nadprzyrodzone łaski, pragniemy dać Mu wszystko to, co ludzkie, 
co może służyć jedności chrześcijan, a więc jedności w Jezusie Chrystusie. Ale 
pamiętamy, że tej jedności nie dokonamy sami, ludzkimi tylko siłami. To przekracza 
nasze ludzkie możliwości, nasze struktury, nasze koncepcje. Żeby osiągnąć jedność 
w Jezusie Chrystusie potrzebne jest działanie samego Boga, Jego łaska, która wcho
dzi do naszych serc, która Jego słowem to serce otwiera. I dlatego modlimy się 
wytrwale i gorąco, aby Bóg wspomagał naszą dobrą wolę, aby otwartości naszych 
serc towarzyszył ten promień łaski, który je umocni, byśmy zamiarów Bożych wzglę
dem rodziny ludzkiej nie wyciszali, ale coraz bardziej urzeczywistniali pragnienie 
Bożego Serca. Ufamy, że Ono da nam pomoc, że Duch Święty, który jest władcą 
Kościoła, da nam i światło, i siłę, by tworzyć tę jedność, której przez Kościół świat 
tak bardzo potrzebuje. Służymy temu tą posługą, jakiej przykład dał nam nasz Pan, 
Jezus Chrystus. Amen.

J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

List do Biskupa obrządku bizantyńsko-ukraińskiego 
bpa Jana Martyniaka -  22 stycznia 1991 r.

Druk: PO 1991, nr 5, s. 5-6.

Ekscelencjo!
1533 z  wielką radością przyjąłem wiadomość o mianowaniu Waszej Ekscelencji przez

Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem przemyskim obrządku bizantyńsko-ukraińskie
go. Tym samym przez dziesiątki lat wakująca stolica biskupia otrzymuje swego 
Arcypasterza. Gratulując Waszej Ekscelencji wyniesienia pragnę przekazać wszystkim 
wiernym obrządku, któremu Wasza Ekscelencja przewodzi w Polsce, uczucia zado
wolenia. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za rozwój wydarzeń, które stopniowo



List do Biskupa obrządku bizantyńsko-ukraińskiego 829

prowadzą do normalizacji. Chcę tu wspomnieć wielką troskę i zrozumienie potrzeb 
obrządków wschodnich, jakie w czasach prześladowań, także Kościoła rzymsko
katolickiego, okazali dla Ukraińców Prymasi Polski: kardynał August Hlond i kardy
nał Stefan Wyszyński. Gdy z woli Stolicy Apostolskiej objąłem nad obrządkami 
wschodnimi jurysdykcję w roku 1981, obrządek bizantyńsko-ukraiński posiadał już 
sprawnie działającą strukturę kościelną wraz z Seminarium, ośrodkami prawie para
fialnymi personalno-terytorialnymi i z wikariuszem generalnym.

Chcę wyrazić Waszej Ekscelencji gorące podziękowanie za współpracę ze mną. 
Dzięki tej współpracy, jaką Wasza Ekscelencja podjął jako wikariusz generalny, udało 
się usprawnić administrację przez powołanie drugiego wikariusza generalnego i po
dzielić cały obszar duszpasterstwa na dwa rejony. W roku 1988 wierni obrządku 
bizantyńsko-ukraińskiego obchodzili uroczyście Tysiąclecie Chrześcijaństwa w wielu 
ośrodkach, szczególnie na Jasnej Górze, która stała się centralnym miejscem dzięk
czynienia wielkich rzesz wiernych obydwu obrządków i hierarchii zagranicznej. Wiel
ce cenimy sobie przyjazdy Hierarchów ukraińskich do wiernych w Polsce. Szczególnie 
owocna stała się posługa, kilkakrotnie podejmowana, arcybiskupa Marusyna z Rzymu.

Dalszym etapem rozwoju praw kościelnych Ukraińców i Łemków była konsekra
cja Waszej Ekscelencji na biskupa pomocniczego w roku 1989. Dzięki obecności 
konsekrowanego hierarchy lud ukraiński mógł częściej doświadczyć liturgii sprawo
wanej we własnym obrządku przez biskupa.

Obserwujemy pojawienie się publikacji ukraińskich, potrzebnych nie tylko dla 
liturgii, ale dla życia religijnego i społecznego.

Uświadamiając sobie trwały postęp rozwoju wiary wśród Braci Ukraińców 
i umacnianie się zewnętrznego wyrazu tej wiary, można żywić nadzieję, że Wasza 
Ekscelencja z pozycji Biskupa Przemyskiego obrządku bizantyńsko-ukraińskiego 
będzie mógł dalej prowadzić dobre dzieło krzewienia wiary, a także przyjaźni między 
naszymi narodami, polskim i ukraińskim, tak w Polsce, jak i na Ukrainie. Ufam 
także, że uda się roztropnie i ugodowo załatwić, zwłaszcza w Przemyślu, restytucję 
niekwestionowanych budynków kościelnych, które zapewnią obrządkowi normalny 
rozwój kościelny.

Ekscelencjo, winniśmy, dziękując Bogu za te łaski, żywić także ogromną wdzięcz
ność dla Stolicy Apostolskiej, że tak mądrze i konsekwentnie zabiega o wyprowadze
nie Kościołów z ograniczeń ku wolności. Praca Kościoła, ku pokojowi i zapewnieniu 
praw każdemu narodowi, dokonuje się w bardzo napiętych czasach. Tym bardziej, 
my -  ludzie Kościoła, winniśmy dawać znak pokoju i wzajemnej życzliwości tak 
między obrządkami jak i między różnymi Kościołami chrześcijańskimi.

Życzę bardzo Waszej Ekscelencji i o to się modlę, aby Jego praca przyniosła 
pokój i łagodziła napięcia. Niech posługa Waszej Ekscelencji zyskuje życzliwość 
Kościoła prawosławnego, za który modlimy się w Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.

Z wyrazami braterskiej czci w Panu
f  Józef Kardynał Glemp

Prymas Polski
Warszawa, 22 stycznia 1991 roku.
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J Ó Z E F  K A R D Y N A Ł  G L E M P ,  P r y m a s  P o l s k i ,  m e t r o p o l i t a  w a r s z a w s k i

Wiara powinna nas zbliżać.
List do Aleksego II patriarchy Moskwy i Wszechrusi

-  Warszawa, 28 września 1992 r.

Druk: PO 1992, nr 41, s. 7.

Wasza Świątobliwość!
1535 Często, w natłoku zajęć i wyjazdów, wracam do tych chwil pobytu w Moskwie,

podczas których Wasza Świątobliwość raczył mnie przyjąć, jak również osoby mi 
towarzyszące. Wyrażam z głębi serca podziękowanie za czas, jaki Wasza Świątobli
wość poświęcił dla mnie w rezydencji Patriarchatu. Zdajemy sobie sprawę, że tema
ty, które nas interesują wspólnie, nie są łatwe, dlatego tym większą czuję wdzięcz
ność za podjęcie szczerej rozmowy.

Rozmowa z Waszą Świątobliwością, potem spotkanie z Jego Eminencją Metropo
litą Kiryłłem w ambasadzie polskiej oraz zwiedzenie dwóch odbudowujących się 
monastyrów w Moskwie pozwoliło mi przybliżyć sobie problemy Kościoła prawo
sławnego w Rosji. Za mało wie jeden Kościół o drugim, stąd też łatwo o niezrozu
mienie i krzywdzącą ocenę.

Wiara, której źródłem jest jeden Bóg, nie powinna nas dzielić, ale zbliżać. Wielki 
ból przynoszą nam fakty walk na tle wyznaniowym. To prawda, że często pod pła
szczem wiary kryją się interesy ludzi dalekich od wiary. Jakże silna musi być wiara, 
aby pokonać to, co tylko ziemskie! Przypominają mi się słowa św. Jakuba, który 
zachęca do wytrwałości: „Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi 
wytrwałość. Wytrwałość winna zaś być dziełem doskonałym” (Jk 1, 3-4).

Wasza Świątobliwość! Dziękując raz jeszcze za spotkanie życzę dobrego zdrowia 
i pomyślnego umacniania braci w wierze na Ziemi Rosyjskiej i całej Rusi. Ufam, że 
w przyszłym roku Wasza Świątobliwość odwiedzi Polskę i że będziemy mogli wspól
nie zwrócić się do naszego Ojca, który jest w niebie.

Niech Bóg błogosławi Waszej Świątobliwości.

t  Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski
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J Ó Z E F  K O W A L C Z Y K ,  a b p ,  n u n c j u s z  a p o s t o l s k i  w  P o l s c e

Kazanie podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w kościele ewangelicko-reformowanym 

-  Warszawa, 6 stycznia 1992 r.

1. „Pokój Braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Łaska niech będzie z wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa 
Chrystusa” (Ef 6, 23-24).

Nasze dzisiejsze braterskie spotkanie w imieniu Pana w tej świątyni Kościoła 
ewangelicko-reformowanego stanowi kolejną okazję, by zanosić wspólne modły
0 jedność uczniów Chrystusowych do Tego, „który mocą działającą w nas może 
uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (por. Ef 4, 20). Wyrażam 
swą szczerą radość, że mogę jako Nuncjusz Apostolski spotkać się z Braćmi i Sio
strami ożywionymi pragnieniem dążenia „do jedności wiary i pełnego poznania Syna 
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa” -  
jak powiada Apostoł Paweł w Liście do Efezjan (por. 4, 13). Serdecznie dziękuję 
Wielce Czcigodnemu Bratu Zdzisławowi Trandzie, biskupowi Kościoła ewangelicko- 
-reformowanego za zaproszenie mnie do udziału w tym nabożeństwie ekumenicznym.

2. Wszak „modlitwa jest węzłem, który jednoczy nas najskuteczniej -  przypom
niał Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędziu na XXV Światowy Dzień Pokoju -  dzięki 
modlitwie wierzący spotykają się tam, gdzie nierówności, niezrozumienie, urazy
1 wrogość przestają istnieć, to znaczy w obliczu Boga, Pana i Ojca wszystkich [...]. 
Otwiera ona na spotkanie z bliźnim, pomaga nawiązać ze wszystkimi, bez żadnej 
różnicy, relacje oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, poważaniu i miłości. 
Zamysł religijny i duch modlitwy nie tylko wspomagają nasz wewnętrzny wzrost, ale 
także pozwalają nam lepiej zrozumieć właściwy sens naszej obecności w świecie” 
(nr 4).

3. Właśnie głębszemu zrozumieniu roli wierzących w jednoczącej się, mimo 
różnych trudności, Europie poświęcony był zakończony niedawno Synod Biskupów, 
na który zaproszeni zostali także przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich. Na 
wszystkich bowiem Kościołach chrześcijańskich spoczywa wspólna odpowiedzialność 
za świadectwo Ewangelii wobec świata.

W homilii wygłoszonej 14 grudnia ubiegłego roku podczas Mszy św. na zakoń
czenie prac Synodu, Ojciec Święty postawił dramatyczne pytania: „Jak winniśmy 
błagać i wzywać starą i zawsze nową Europę: pozwólcie pogodzić się z Bogiem?! 
W tej Europie, która pragnie jedności, jest tyle niepokojów, tyle zagrożeń i napięć, 
aktualnych i potencjalnych, które zmierzają w kierunku przeciwnym od tego, jakiego 
chciał Chrystus. Czy Kościołowi uda się stać promotorem prawdziwego pokoju? Czy 
zasłuży sobie na błogosławieństwo przeznaczone dla „czyniących pokój”? Czy będzie 
w stanie to pojednanie, jakim Bóg pojednał świat ze sobą, przenieść na stosunki
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międzyludzkie i międzynarodowe? A jest to kluczowe pytanie dla przyszłości Europy 
i świata. Pytanie zasadnicze także dla misji Kościoła”.

1539 4 . Drodzy Bracia i Siostry, spróbujmy tego wieczoru choć w jakimś stopniu
znaleźć odpowiedź na kartach Pisma Świętego na powyższe pytania. Z racji obcho
dzonej dziś uroczystości Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, Kościół proponuje 
nam fragment Ewangelii według św. Mateusza mówiący o Mędrcach przybyłych do 
Jerozolimy, ponieważ ujrzeli na Wschodzie gwiazdę nowo narodzonego króla żydow
skiego. Po opuszczeniu dworu Heroda, Bóg prowadzi Mędrców do wielkiego celu. 
W świetle gwiazdy znajdują oni w ubogim domu Dziecię, któremu składają hołd jako 
Bogu: „upadli na twarz i oddali Mu pokłon”. Taki czołobitny hołd, nazywany po 
grecku „proskynesis”, wyrażał adorację, najwyższe uwielbienie i całkowite poddanie. 
Był on w Nowym Testamencie zastrzeżony tylko dla Boga, dlatego ilekroć usiłuje 
się adorować kogoś, kto nie jest Bogiem, reakcja Ksiąg Nowego Przymierza jest 
natychmiastowa: „Bacz, abyś tego nie czynił [...], Bogu samemu złóż pokłon!” (por. 
Ap 19, 10; 22, 9; Dz 14, 13 nn.).

Aleksander Pronzato w swoich Niewygodnych Ewangeliach czyni w związku 
z pokłonem Mędrców ze Wschodu taką uwagę: „Dziwne. Bóg poświęcił 4000 lat na 
przygotowanie narodu wybranego. I kiedy Mesjasz przyszedł, w pierwszej uroczystej 
adoracji wzięli udział ludzie obcy temu ludowi, poganie”.

Dlaczego tak się stało? Może dlatego, że Herod, a z nim mieszkańcy Jerozolimy, 
a nawet arcykapłani i uczeni w Piśmie byli tak bardzo zajęci mówieniem o Mesjaszu, 
iż nie pozwolili Bogu na bycie Bogiem. Nie mówiło się o Nim ku Jego czci, lecz 
dla własnej czci. Zabrakło adoracji Boga, pokornego oddania czci. W klimacie wiel
kich dysput Bóg niepostrzeżenie schodził na drugi plan.

1540 5. Rozważając scenę opisaną w 2 rozdziale Mateuszowej Ewangelii nasuwa się
refleksja pomocna, jak sądzę, w znalezieniu odpowiedzi na owe ważkie pytania 
postawione przed chwilą, a mianowicie: czy współcześni ludzie nie są przypadkiem 
podobni do mieszkańców Jerozolimy? Czy nie popełniają tego samego błędu co oni? 
Ludzie naszego pokolenia, podobnie jak oni, mogli poznać Boga i faktycznie Go 
poznali. Poznali mniej lub bardziej wyraźnie, że Bóg istnieje. Ale nie oddali Mu czci 
i hołdu, jaki się należy Bogu. Woleli oddać cześć samym sobie, zamiast Bogu. Od 
epoki Oświecenia i później, bardzo wiele mówiło się i pisało o Bogu. Bóg, o którym 
się rozprawiało, był mniej lub bardziej wyraźnie Bogiem prawdziwym, Bogiem 
chrześcijan. Dyskutowało się o Nim tak intensywnie, iż w pewnym momencie zatra
cono zmysł tego, że o Bogu nie można mówić bez oddawania Mu równocześnie czci, 
bez pozwolenia Mu na bycie Bogiem. Zabrakło doksologii, adoracji, pokornego 
dziękczynienia -  zabrakło po prostu pokornej modlitwy.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wyniesienie poszukiwania prawdy do 
rangi wartości najwyższej, przewyższającej nawet samą prawdę. Już Pismo Święte 
gani takich „co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy” 
(por. 2 Tm 3, 7). Mamy tu bowiem do czynienia z zakamuflowaną próbą trzymania 
Pana Boga w szachu. W takiej sytuacji człowiek może spędzić całe życie na poszuki
waniu Boga, nie oddając nigdy czci Bogu i nie pochylając się przed Nim, nie zgina
jąc przed Nim ani na chwilę swych kolan. W tym kontekście, Bracia i Siostry, posta-
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wa trzech Mędrców, Wędrownych „Intelektualistów” z odczytanej Ewangelii, którzy 
po mozolnym poszukiwaniu prawdy „upadli na twarz i oddali pokłon” Jezusowi, 
Prawdzie, która „stała się Ciałem” -  jest szczególnie wymowna.

6. O słowie Bożym zostało napisane, że wyrywa ono i obala, niszczy i burzy, aby 
budować i sadzić (por. Jr 1, 10). Podobnie postępuje ono i w naszym przypadku. Nie 
ogranicza się do ukazania zła, lecz ofiaruje również środek zaradczy. Skoro złem jest 
nie rozpoznać Boga jako Boga, zatem lekarstwem przeciw temu złu jest modlitewna 
adoracja, gdyż jedynie ona, jako zastrzeżona wyłącznie Bogu, świadczy w sposób 
adekwatny, że uznaje się Boga „jako Boga”, a siebie samych zaś jako stworzenia 
Boże.

Jakże przejmującego sensu nabierają czternasto i piętnastowieczne obrazy przed
stawiające „Pokłon Trzech Mędrców”, gdzie Dzieciątko dotyka rączką głowy najstar
szego z klęczących magów, łysej czaszki, pod którą mieści się mózg, dzięki któremu 
człowiek ogarnia dziś ziemię i dociera do odległych planet. I rodzi się pytanie na 
czym właściwie polega adoracja i w czym się przejawia? Adoracja jest intuicją 
wielkości, majestatu, piękna, a zarazem dobroci i obecności Bożej, która zapiera dech 
człowiekowi. Jest to coś w rodzaju rozbicia okrętu na bezbrzeżnym i bezdennym 
oceanie Bożego majestatu.

Skuteczniejszym od jakiegokolwiek słowa wyrazem adoracji jest milczenie. Mówi 
ono bowiem samo przez się, że rzeczywistość nazbyt przewyższa wszelkie słowo. 
Stąd adorować, według wspaniałego powiedzenia św. Grzegorza z Nazjanzu, znaczy 
wznosić ku Bogu „hymn milczenia” (Carmina, 29: PG 37, 507).

Adorować Boga jest nie tyle obowiązkiem, powinnością, ile raczej przywilejem, 
co więcej potrzebą serca ludzkiego. Człowiek potrzebuje czegoś majestatycznego, aby 
móc to kochać i adorować. To nie Bóg zatem ma potrzebę, aby być adorowanym, 
lecz my ludzie odczuwamy konieczność adorowania Go. Mylił się zupełnie F. Nietz
sche, kiedy określał biblijnego Boga jako „przybysza ze wschodu żądnego honorów 
w swym niebieskim pałacu” (Wesoła wiedza, nr 135).

7. Epifania jako święto Boga objawiającego się w historii człowieka, Boga wcho
dzącego w aktualny moment naszych dziejów, zaprasza więc ludzi żyjących u schył
ku drugiego tysiąclecia ery chrześcijańskiej do przyjęcia wobec Boga, który w Jezu
sie Chrystusie stał się człowiekiem -  postawy pokornej adoracji trzech ewangelicz
nych Mędrców. Jest rzeczą pilną i niezbędną, Najmilsi, ożywić w kulturze zachodniej 
zmysł oddawania czci należnej Bogu, i to nie tylko w pobożności indywidualnej, ale 
również w duszpasterstwie, w sposobie uprawiania teologii, a przede wszystkim 
w ewangelizacji. Najskuteczniejszą wszak ewangelizacją jest ta, która wyrasta z ado
rowania i do adoracji Boga prowadzi. Ludzie potrzebują żywego kontaktu z Bogiem, 
a nie tylko słów o Bogu. Odczuwają pragnienie Nieskończoności i Wieczności. Tego 
właśnie szukają często po omacku w nowych formach religijności pozabiblijnej.

8. Jednym z momentów, który historycy przyjmują za początek pierwszej ewange
lizacji Europy po tzw. najazdach barbarzyńców był chrzest króla Franków Chlodwika 
przyjęty z rąk św. Remigiusza. Miało to miejsce w Reims w noc Bożego Narodzenia 
498 lub 499 roku. Słynne są słowa wypowiedziane przy tej okazji przez świętego 
Biskupa: „Łagodnie pochyl głowę, Sygamburze; czcij odtąd co paliłeś, a pal to, co
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czciłeś” (św. Grzegorz z Tours, Historia Francorum, II, 31). Sygambrowie, z których 
wywodził się Chlodwik, byli dumnym plemieniem osiadłym na pograniczu dzisiejszej 
Francji i Niemiec, czyli w samym sercu Europy. Wspomina ich już Horacy (Carm. 
IV, 2).

Jest czymś bardzo wymownym, że u początków ewangelizacji Europy znajdujemy 
te właśnie słowa: „Łagodnie pochyl głowę i adoruj!” Potrzebny byłby dziś ktoś, kto 
miałby autorytet i świętość Remigiusza, Bonifacego, Gallusa, Kolumbana i innych 
wielkich pionierów ewangelizacji naszego kontynentu, by powtórzyć dziś te same 
słowa: „Pochyl głowę, dumny Europejczyku, i adoruj swego Stwórcę! Ty także spal 
twe bożki i idole, które sprawiają, iż powracasz do pogaństwa, od którego niegdyś 
się wyzwoliłeś”.

9. Tego wieczoru jesteśmy gośćmi Braci Protestantów. Chciałbym przypomnieć 
przeto obok głosu św. Remigiusza inny potężny głos, który wyszedł z łona ich 
Wspólnoty w czasach Oświecenia. Jest to głos niemieckiego poety i mistyka Gerhar
da Tersteegena (1697-1769) uświadamiający mieszkańcom naszego kontynentu, za- 
chłyśniętym prądami oświeceniowymi, potrzebę adoracji Stwórcy człowieka:

„Bóg jest tu obecny,
pójdźmy i adorujmy Go...
Bóg jest tu pośrodku,
niech wszystko w nas zamilknie...

Ktokolwiek Go wyznaje, 
ktokolwiek czci Jego imię, 
niechaj zniży swój wzrok na ziemię 
a serce ku Niemu zwróci”.

Słowa te śpiewa się w Niemczech zarówno w kościołach protestanckich, jak 
i katolickich.

Drodzy Bracia i Siostry, czytamy w czternastym rozdziale księgi Apokalipsy, że 
anioł lecący przez środek nieba wołał donośnym głosem do mieszkańców ziemi: 
„Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę [...]. Oddajcie pokłon Temu, co niebo 
uczynił i ziemię” (por. Ap 14,7). Dałby Bóg, ażeby chrześcijańskie Kościoły Europy 
odłożywszy na bok wielowiekowe podziały i dyskusje, które nie wiele mają wspólne
go z czcią Boga, umiały w braterskiej zgodzie stać się na ziemi echem tego aniel
skiego wołania i powtórzyć współczesnym ludziom: „Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu 
chwałę. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię!” Amen.
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F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Kazanie Kardynała Franciszka Macharskiego 
wygłoszone podczas Mszy św. u OO. Dominikanów 

na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
-  24 stycznia 1982 r.

Druk: PO 1982, nr 8, s. 26.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodni bracia i drogie siostry, moi drodzy chrześcijanie zgromadzeni wokoło 

Chrystusa na Jego życzenie, dla spełnienia Jego woli.
Z sercami przepełnionymi naszym własnym bólem i smutkiem, naszymi sprawami 

przychodzimy do Jezusowego Serca. Chcemy Jezusowi przedkładać mowę naszych 
serc prosząc, aby ją  uczynił Swoją i aby ją  Ojcu Niebieskiemu przedstawił -  mową 
swoich -  mową swoją. Liczymy na to, iż nasze modlitwy i ofiary zechce w tajemni
czym, wszechmocnym miłosierdziu zjednoczyć ze swoimi modlitwami i ofiarami, 
i tak uczynić je potężne przed Bogiem bogatym w miłosierdzie.

A dzisiaj niejako gwałt zadajemy naszym sercom i naszym ustom i chcemy prze
de wszystkim naszymi sercami usłyszeć, co mówi Serce Boże. Chcemy Jego troskę, 
Jego lęk i Jego zasmucenie uczynić naszą troską, naszym lękiem i naszym zasmuce
niem. My, ludzie chodzący po ziemi popękanej, chcemy spojrzeć na tę szczelinę, na 
to rozbicie, które zatrwożyło Jezusowe Serce przed wiekami wtedy, kiedy Swoją 
modlitwą obejmował całą przyszłość Swego Kościoła i nas wszystkich, i błagał Ojca 
Niebieskiego, abyśmy byli jedno -  my, którzyśmy w Jego Imię uwierzyli.

Dlatego też, umocnieni zmartwychwstaniem Chrystusa i zstąpieniem na nas Ducha 
Świętego, który jest darem Ojca i Syna, nasłuchujemy mowy Bożego Serca i podej
mujemy zadanie, które nam zostawił: abyśmy modlitwą i pokutą oczyszczali nasze 
serca, tak, aby je nastroić według myśli Bożego Serca, które pragnie jedności dla 
swoich chrześcijan.

Przyjmij Jezu tę ofiarę, którą Ci składamy, gdy milczymy niejako o tym, co nas 
najbardziej boli po to, aby się zatrzymać nad raną najgłębszą Twojego Serca, którą 
jest odejście Twoich od jedności. Wiemy, że i tak w swoim wrażliwym, czułym 
i miłosiernym Sercu uczynisz to, o czym dziś nie mówimy głośno i zatroszczysz się 
hojniej, niż byśmy się mogli spodziewać, zatroszczysz się o swoje dzieci, które tego 
wieczoru jak gdyby wszystko odkładają po to, aby być z Tobą. Z Tobą zatrwożo
nym, Tobą zasmuconym, Tobą zalęknionym, Tobą dotkniętym raną niejedności tych, 
którzy Ciebie swoim Panem wyznają.

W drodze do domu Ojca, Jezus Chrystus nam powiedział, że to jest Jego droga 
do domu Ojca, do tego domu, który On nam idzie przygotować. Wierzymy, wierzy-
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my umocnieni Duchem Świętym w to, jaki jest zbawczy zamiar Boga miłującego 
człowieka, zbawiającego człowieka. Wierzymy w to!

Jakżeż nam Jezus dopomógł, gdy nam powiedział o domu Ojca -  jakżeż nam 
dopomógł... Bo przecież to wszystko, co czuje serce człowieka, co rozumie i czego 
się domyśla, gdy padnie słowo „dom” i „dom Ojca” -  przygotowuje niejako wejście 
i utrwalenie się tej prawdy, która jest dla nas prawdą wiary, prawdy o domu Ojca, 
do którego zmierzamy. Dom, dom rodzinny, ojcowizna -  przecież to jest to, co 
stanowi dla człowieka oparcie właściwie ostateczne; dom rodzinny jest jak owo 
ostatnie wejście, to jest jak ten dąb potężny, o który -  w wyobraźni Sienkiewicza
-  oparł się tam Podbipięta, kiedy zewsząd był otoczony i kiedy nie było ratunku -  
ale przecież za plecami było oparcie, jak dom rodzinny, dom ojca. Wszyscy, którzy 
na różne sposoby i przez różne egzystencjalne doświadczenia wiemy, co to znaczy 
dom rodzinny, umiemy dziękować Bogu za to, że nam prawdę wiary tak bardzo 
zbliżył, mówiąc do nas mową serc naszych.

1545 Zmierzamy wszyscy do domu Ojca, i to żeśmy sobie uświadomili, my chrześci
janie, jest już posłuszeństwem Duchowi Świętemu. Idziemy do domu Ojca, a więc 
idziemy jako bracia, nie jako obcy! jako domownicy -  domownicy z przeznaczenia, 
domownicy z celu, ku któremu zmierzamy, a celem tym jesteśmy naznaczeni do 
głębi naszego jestestwa przez łaskę Bożego usynowienia.

Idziemy jako bracia, bo przyjmujemy dar Ducha Świętego, tak że rozpoznajemy 
się w drodze, już w drodze się rozpoznajemy, żeśmy braćmi! Bo przecież idziemy 
ku naszemu przeznaczeniu wiekuistemu po ścieżkach życia naszego, przechodząc 
nieustannie poprzez modlitwę wchodzimy w święte tajemnice Chrystusa obecnego 
na ziemi, przez modlitwę, ofiary i Jego oraz nasze działanie, przechodzimy przez nie 
jak przez dom Ojca, dom Ojca, ku któremu zmierzamy, dom Ojca, który nam jest 
już w jakiejś cząstce tutaj dany, gdy się rozpoznajemy jako bracia, jako ci, którzy 
wyznają to samo: Jezus jest Panem!

Z jaką radością na naszej tegorocznej drodze -  tak jest -  z radością na tej naszej 
tegorocznej drodze widzimy światło, słyszymy o zamierzonej podróży Ojca św. Jana 
Pawła II do Anglii, a więc także i do braci żyjących w Kościele anglikańskim. Jaki 
znak nadziei, a równocześnie jaki znak, że przecież jako bracia w drodze do domu 
Ojca już umiemy się rozpoznać.

I z jaką radością przyjmujemy także i dzisiejszą pierwszą transmisję radiową 
nabożeństwa jednej ze wspólnot chrześcijańskich, dowiadując się o tym, że te trans
misje radiowe będą się odbywały także i w inne niedziele następnych miesięcy. 
Spotykamy się zatem nie tylko tutaj, ale będziemy się spotykali także wtedy, gdy 
usłyszymy jak się chwali Jezusa, który jest Panem, i Boga bogatego w miłosierdzie, 
Boga obecnego w swoim ludzie, na wszystkie sposoby tam, gdzie są chrześcijanie 
zgromadzeni.

Ranę Bożego Serca, jaką jest brak jedności, i tęsknotę Bożego Serca, którą jest 
jedność tych, co w Niego uwierzyli, czynię dzisiaj, w ten wieczór, sprawą, którą -  
wsparty o wasze modlitwy i wasze ofiary -  przedkładam modlitwie i ofierze Jezusa 
Chrystusa obecnego wśród nas w swojej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania.
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Niech On w swoją mowę do Ojca włączy także i naszą mowę, i niech w największe 
pragnienie swojego Serca włączy także i pragnienia serc naszych.

Przyjmij, Jezu, ten dar modlitwy i ofiary Twoich, którzy w Ciebie uwierzyli
i Tobie zawierzyli. Przyjmij! Amen.

F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Kazanie na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego 
-  OO. Dominikanie, Kraków, 23 stycznia 1983 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Moi drodzy bracia i drogie siostry, moi drodzy uczestnicy wspaniałego wieczoru 
modlitwy i Ofiary Najświętszej w intencji jedności chrześcijaństwa. Kiedy usłyszałem 
pierwsze słowa Ojca Przeora, który tak miło witał nas tutaj, przyznam żem zdrętwiał. 
Bo te pierwsze słowa to były o przykrości. Wszystko się potem wyjaśniło, gdzie 
przykrość, a gdzie ufność pełna pokoju i radości. Ale potem uświadomiłem sobie, 
że jednak to prawda. Wśród wielkich uczuć i przeżyć, z jakimi trwamy na tej modli
twie, nie może jednak braknąć uczucia i przeżycia przykrości. Może nawet to za 
mało powiedziane -  przykrości. Przykrość to zaledwie uczuciowy wydźwięk czegoś, 
co jest dużo głębsze i obejmuje ducha ludzkiego. Uczucie, przeżycie, stan smutku. 
Nie dlatego, że się tu zbieramy, chrześcijanie różnych wyznań, na modlitwę o jed
ność, ale że się musimy zbierać, że ta modlitwa, wraz z innymi wysiłkami, jest 
konieczna na tym etapie. Jakże się nie zasmucić, kiedy staje przed nami Chrystus 
Pan i mówi: Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Bo 
sługa nie wie, co czyni Pan jego... Jakimi żeśmy przyjaciółmi, jeśli On nam oznajmił 
wszystko, co usłyszał od Ojca Swojego, a usłyszał i oznajmił nam: jedność i miłość! 
Jakimi żeśmy sługami, rzeczywiście, sługami, którzy nie uczynili tego, co powinni 
uczynić. Sługami, którzy, niestety, dowiedziawszy się co czyni, czego pragnie, czym 
żyje, czego żąda Pan nasz, rozszedłszy się, czy dość czynimy, aby powrócić do 
jedności?

Nie możemy zostać w tym stanie ducha, w uczuciu i przeżywaniu smutku. Bierze
my jednak do siebie słowa św. Pawła, który nam mówi: Radujcie się!

Jakież to paradoksalne: jest przedmiotem naszego radowania się to, że jesteśmy 
zdolni do refleksji i do smutku, zdolni użalić się nie nad sobą, tylko nad świętą
i niepodzielną szatą -  Kościołem, i nad świętym niepodzielnym Ciałem Chrystusa, 
którym jesteśmy, użalić się nad brakiem jedności Jezusowych uczniów. I dlatego

1546



838 Franciszek Kardynał Macharski

wykraczamy poza ten stan smutku, dziękując Duchowi Świętemu za to, że nas smut
nymi czyni i uświadamia nam, że zasmucamy Go ciągle rozdzieleni.

Przyłączam się całym sercem do Ojca Przeora, który witając nas tu zgromadzo
nych, w szczególny sposób zatrzymał się przy przedstawicielach Kościołów i Wspól
not chrześcijańskich, z którymi Kościół katolicki pełnej jedności jeszcze nie ma.

Moi bracia i siostry -  zwracam się do was ze czcią, miłością i szacunkiem dla 
waszej wiary, dla waszej miłości, dla waszego świadectwa składanego Chrystusowi,
i dla waszej ufności. Bo ufność nigdy nie zawodzi. To ona nas tu sprowadza. Naszą 
nadzieją jest Jezus Zmartwychwstały. On jest korzeniem jedności. Jego Duch jest 
twórcą jedności. Odnajdźmy Jezusa, odnajdźmy Go lepiej, odnajdźmy Go pełniej, 
pozwólmy się odszukać Duchowi Świętemu.

1547 Bóg zapłać wam za to, bracia i siostry, żeście w tej świątyni, przy Słowie Bożym
i przy Najświętszej Eucharystii razem z nami w tej świątyni zechcieli się zgroma
dzić. Bo jest w tym roku, w tym naszym oktawę trwającym zgromadzaniu się, zupeł
nie szczególny powód do ufności, powód do tego, aby niejako poprzez łzy, ale prze
cież z ufnością, spojrzeć na Chrystusa. To jest Jego nade wszystko Rok. Ten Rok, 
który nam przypomniał Jan Paweł II, Rok, w którym wspominamy dzieło Odkupienia 
dokonane według przyjętego terminu w 33 roku ery chrześcijańskiej, naszej ery. 
„Przypominamy” -  jakież to jest słabe słowo -  przypominamy, jakby to była roczni
ca. Nie, nie tylko przypominamy, ale źródło odnajdujemy! Na korzeń życia natrafia
my! Na powrót pragniemy, wielkim potężnym wysiłkiem ducha, trwającym nie tylko 
oktawę, wyszukiwać kierunki, które prowadzą ku Chrystusowi Odkupicielowi, ku 
Chrystusowi, który jest życiem i światłem.

Przecież to jest najpewniejsze miejsce, w którym to, co się rozdarło, zostanie 
scalone. Najpewniejsze miejsce: Wieczernik i Golgota. Wieczernik Najświętszej 
Wieczerzy i Golgota Śmierci Chrystusowej. Jedno i drugie mocą zmartwychwstania, 
jedno i drugie mocą Ducha Świętego. Tam, co nierozdarte w Sercu Chrystusowym, 
staje się na powrót jednością tam, gdzie rozdarte. Jeśli w sercach ludzi w świecie 
rozdarte, w Jezusowym Sercu nie rozdarte! Idźmy na powrót śladami nie tyle histo
rii, ale idźmy na powrót śladami Jezusowej drogi do Wieczernika, na Golgotę: do 
Wieczernika Eucharystii, do Wieczernika Zesłania Ducha Świętego.

1548 Nie można pójść inaczej, jak tylko w pragnieniu odmiany, pragnieniu nawrócenia,
pragnieniu, które jest na początku pielgrzymowania do źródła, do korzenia, do Jezu
sa. On jest Drogą, i Jego Duch, Duch nowości, Duch miłości, Duch prawdy jest 
Duchem pielgrzymów.

To jest nawrócenie. Cały ten Rok Łaski, Rok Odkupienia, Rok miłości Bożej 
rozlewającej się znów na świat -  cały ten Rok jest Rokiem żmudnego nawracania 
się ku Chrystusowi. Tyle będzie jedności, tyle będzie miłości, pokoju, sprawiedliwoś
ci i wolności, ile wniosą w ten biedny nieszczęśliwy świat ludzie, którzy w Chrystu
sa uwierzyli i którzy Panu zawierzyli. Na tyle nie będzie granic temu, co wielkie
i zbawiające, na ile my w naszych sercach nie położymy granic i pozwolimy Jezuso
wi wejść, my, świadkowie Chrystusa, we wszystkie nasze sprawy, radykalnie, do 
korzeni.

Za dużo powiedziane? Jeszcze ciągle za mało...
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Moi bracia i siostry -  pozwólmy powiedzieć Duchowi Świętemu to nieprzemijające
i na nowo stwarzające słowo: „Odkupienie”. Zapłacone jest ono narodzeniem, ży
ciem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Zapłacone jest Słowem Wcielonym, tym 
Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Słuchajmy słowa, przyjmujmy słowo, posłuszni bądźmy słowu, które mówi Duch, 
nie zasmucajmy Ducha Świętego.
Przyjdź Panie Jezu, przyjdź Duchu Święty i drogi Jezusowi przygotuj.
Amen.

F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Kazanie wygłoszone na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego 
w kościele OO. Dominikanów -  Kraków, dnia 22 stycznia 1984 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Moi bracia i siostry, wielka to łaska Boża, że jesteśmy tutaj razem, że nas w ten 
sposób miłość Chrystusowa prowadzi na drodze do jedności. Wielka to łaska Boża, 
że nas miłość przynagla, abyśmy byli razem na modlitwie, na rozważaniu upragnio
nej jedności Chrystusowego Kościoła. Przyjmuję tę łaskę w Kościele Krakowskim 
jako wielki dar i wielkie zobowiązanie, i pragnę sprostać darowi i zadaniom. Pozwól
cie na takie wyznanie: dzisiaj wołano mnie do Gdańska na uroczystości 25-lecia 
biskupstwa Biskupa gdańskiego. 25-lecie biskupstwa i biskupiej posługi w Kościele 
Gdańskim. Trzeba było, żebym tam był, po bratersku, w duchu serdecznej kolegial
ności, a jednak nie miałem wątpliwości, iż jeszcze bardziej trzeba, żebyśmy byli tutaj 
razem i nie zaniedbali sposobności do rodzinnego bycia przy słowie Bożym i przy 
Jezusowej ofierze we Mszy św. Dlatego jestem, radując się, że podejmujemy wielki 
dar wspólnoty. Chcemy mu być wierni.

Jan Paweł II jako Metropolita Krakowski przyjął w Kościele ów dar Boży i pod
jął go tu, na naszej ziemi. Uczył się -  i uczył nas. Teraz przyszło Ojcu Świętemu 
jako Biskupowi Rzymu przewodniczyć Kościołowi katolickiemu na drodze do jed
ności nawiązując na różne sposoby kontakty, rozmowy z braćmi z Kościołów chrześ
cijańskich. Jakże się cieszę, że, niosąc trud stania na miejscu Metropolity Krakow
skiego, mogę i ja  z całą serdecznością witać wśród nas tych, którzy na naszym 
terenie Kościołom chrześcijańskim przewodniczą. Bracia, bądźcie przekonani o na
szych dobrych intencjach, nie tylko w słowach serdecznych wyrażanych, gdyż jesteś
my wspólnie wytężeni, wychyleni ku upragnionej jedności i nie chcemy niczego 
zaniedbać, co by nas do niej prowadziło.
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1550 Miniony rok dał okazję na świecie a także i u nas, aby zaznaczyć, jak pomimo
różnic można patrzeć na sprawy w perspektywie upragnionej docelowej jedności. Nie 
trzeba przecież przypominać, jak miniony rok, rok 500-lecia urodzin wielkiego Mar
cina Lutra nie stał się dla nas okazją do dyskusji i sądów, okazją do odnowienia po
działów, ale przeciwnie -  przyjęliśmy pełne pokoju i ekumenizmu słowa Jana Paw
ła II i potrafiliśmy patrzeć na to wydarzenie, które nas niegdyś podzieliło w taki spo
sób, iż to patrzenie i wspominanie prowadzi ku jedności a nie odwodzi od niej. A na 
polskiej ziemi ważkie było spotkanie Ojca Świętego w Warszawie z przedstawicielami 
Kościołów chrześcijańskich w czasie czerwcowej pielgrzymki minionego roku.

Jesteśmy w pełni zdecydowani przyjmować rok po roku dar Boży, który nam jest 
dany: pogłębiające się pragnienie jedności i pogłębiające się równocześnie przekona
nie o tym, że wiele jest jeszcze do uczynienia w nas samych, aby nikt nie stanął na 
drodze jako przeszkoda.

Rok Święty, rok zbawienia przez krzyż, który trwa, jest dla nas jeszcze jedną 
okazją więcej abyśmy patrzyli ku Chrystusowi Panu i to ukrzyżowanemu. Nic, co 
ludzkie, nie może odebrać mocy głoszenia Ewangelii mądrości i mocy Jezusa ukrzy
żowanego i zmartwychwstałego. I myślę o tym, że zbliżający się Wielki Post Święte
go Roku powinien stać się dla nas okazją, abyśmy wpatrzeni razem w krzyż Chrystu
sa i dźwigając razem krzyż Chrystusa połączyli się w medytacji, która nas oczyszcza, 
otwiera nasze serca, wprowadza na drogę osobistej i wspólnej pokuty oraz nawróce
nia do jedności!

Duch Święty pragnie mówić naszymi ustami: Ojcze! Jest to wołanie o to, by 
Ojciec Niebieski zechciał przyjąć nasze pragnienia i wolę powrotu do jedności oraz 
zechciał ją  zamienić w pełni i całkowicie na rzeczywistość.

Ufam, że w okresie rozpamiętywania Jezusowej męki i Jezusowej śmierci, 
w okresie, kiedy Kościół podejmuje pokutną drogę powrotu do Ojca Niebieskiego, 
znajdziemy się razem, aby wspólnie -  powtarzam -  wpatrując się w krzyż Chrystusa
i dźwigając krzyż Chrystusa, iść krzyżową drogą ku mocy i mądrości zmartwych
wstałego Pana naszego ukrzyżowanego i uwielbionego Jezusa Chrystusa.

Niech Bóg pozwoli, abyśmy odpowiedzieli w pełni na dar i umieli wywiązać się 
z zadania, jakie On nam stawia.

Niech Bóg szczęści wszystkiemu, co prowadzi ku upragnionej jedności.
Amen.
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Kazanie na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego
-  OO. Dominikanie, Kraków, 20 stycznia 1985 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich zebranych, wyrażając wdzięczność za wszyst

ko, co chcą w Duchu Świętym uczynić dla wielkiego dzieła pojednania chrześcijan. 
Zwracam się z szacunkiem i miłością do braci przedstawiających Kościoły i wspól
noty chrześcijańskie, radując się z tego, że jesteśmy tutaj razem.

Przed dwudziestoma laty Sobór Watykański II uchwalił Dekret o ekumenizmie. 
Gdy minęło od tego czasu lat 19, w 1983 roku biskupi zebrali się na Synodzie Bis
kupów w Rzymie, obradując po pastersku nad wielkim zadaniem Kościoła, nad po
jednaniem i pokutą we współczesnym świecie. Wyniki swoich obrad przekazali Ojcu 
Świętemu, a On zgodnie ze zwyczajem ogłosił w dopiero co minionym Adwencie 
swoje apostolskie pismo poświęcone pojednaniu i pokucie.

Było mi dane uczestniczyć w Synodzie Biskupów i pragnę teraz przekazać tę 
część adhortacji apostolskiej, która dotyczy zadań Kościoła w odniesieniu do ekume
nizmu: pojednanie i pokuta na drodze do jedności.

Proszę pozwolić, że przytoczę prawie dosłownie teksty adhortacji apostolskiej, do 
których się całym sercem i umysłem przyznaję, odnajdując z radością w nich to 
właśnie, co biskupi w tej mierze przekazali Ojcu Świętemu.

W dziedzinie ekumenizmu Kościół rozwija przede wszystkim dialog ekumeniczny 
między Kościołami i wspólnotami kościelnymi, które odwołują się do wiary w Chry
stusa Syna Bożego i jedynego Odkupiciela. U podstaw tego dialogu z innymi Kościo
łami i wspólnotami kościelnymi, a także z innymi religiami, jako warunek jego 
wiarygodności i skuteczności winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowio
nego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest świadomy, że 
ze swojej natury jest sakramentem powszechnej komunii i miłości. Ale świadom jest 
także istniejących w swoim łonie napięć, mogących się stać czynnikami podziału.

To gorące, podyktowane troską wezwanie do dialogu, rzucone przez papieża 
Pawła VI z okazji Roku Świętego 1975, jest aktualne i w obecnym czasie. Aby 
przezwyciężyć konflikty i sprawić by zwykłe napięcia nie szkodziły jedności Kościo
ła, musimy wszyscy stanąć wobec słowa Bożego i odrzuciwszy własne, subiektywne 
zapatrywania szukać prawdy tam, gdzie ona się znajduje, to jest w samym słowie 
Bożym i w jego autentycznej interpretacji podawanej przez Magisterium Kościoła.

W tym świetle wysłuchanie wzajemnych opinii, szacunek, wstrzymanie się od 
jakichkolwiek pospiesznych sądów, cierpliwość, umiejętność ustrzeżenia się przed 
podporządkowywaniem wiary, która jednoczy, różnym poglądom, modzie, wyborom 
ideologicznym, które dzielą, stanowią przymioty dialogu, który wewnątrz Kościoła 
powinien być wytrwały, chętny i szczery. Jest rzeczą jasną, że dialog nie byłby i nie
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stałby się czynnikiem pojednania bez uwzględnienia i przyjęcia nauczycielskiej misji 
Kościoła.

1553 Kościół katolicki, czynnie zaangażowany w poszukiwanie własnej jedności we
wnętrznej, może skierować wezwanie do pojednania, tak jak to czynił od dawna, do 
innych Kościołów, z którymi nie jest w pełnej jedności, a nawet do innych religii, 
a także i do tych, którzy poszukują Boga szczerym sercem. Kościół katolicki we 
wszystkich swych warstwach angażuje się lojalnie w dialog ekumeniczny, bez łatwe
go optymizmu, ale i bez nieufności, bez wahania czy zwlekania. Podstawowymi 
zasadami, którymi stara się kierować w prowadzeniu tego dialogu są: z jednej strony 
przekonanie, że tylko ekumenizm duchowy, czyli oparty na wspólnej modlitwie i na 
wspólnej uległości Jedynemu Panu, pozwoli szczerze i poważnie odpowiedzieć na 
wymogi działalności ekumenicznej; z drugiej strony przekonanie, że pewien łatwy 
irenizm w dziedzinie doktryny, zwłaszcza dogmatycznej, mógłby doprowadzić do 
jakiejś formy powierzchownego i niestałego współżycia, a nie do jedności głębokiej
i trwałej, jakiej wszyscy pragniemy. Jedność ta nastąpi w godzinie zamierzonej przez 
Opatrzność Bożą.

Kościół katolicki wie jednak, że aby godzina ta nastąpiła, musi on być otwarty
i wrażliwy na dobra naprawdę chrześcijańskie, płynące ze wspólnej ojcowizny, które 
się znajdują u braci od nas odłączonych. Kościół wie także i to, że podstawą lojalne
go i konstruktywnego dialogu są: jasność sformułowań, wierność i trwanie przy 
wierze przekazanej i określonej w nieprzerwanej tradycji swego Magisterium. Pomi
mo zagrożenia, a nawet pewnego defetyzmu i nieuniknionej powolności, której nigdy 
się nie usunie drogą pospiesznych działań, Kościół katolicki wraz ze wszystkimi 
innymi braćmi chrześcijanami nie przestaje poszukiwać dróg jedności oraz starać się
0 nawiązanie szczerego dialogu także z wyznawcami innych religii. Oby ten dialog 
między religiami doprowadził do przezwyciężenia wszelkiej wrogości, nieufności, 
wzajemnego potępiania czy nawet wzajemnych zniewag. To stanowi wstępny waru
nek w spotkaniach przynajmniej w wierze w jednego Boga i w pewności życia 
wiecznego dla nieśmiertelnej duszy.

1554 Dałby Bóg, aby dialog ekumeniczny prowadził zwłaszcza do szczerego pojednania
wokół tego wszystkiego, co z Kościołami chrześcijańskimi jest nam już wspólne: 
wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, Zbawiciela
1 Pana, słuchanie słowa Bożego, zgłębianie Objawienia, sakrament chrztu św. Na 
tyle, na ile Kościół jest zdolny urzeczywistniać czynną zgodę, jedność w różnorod
ności w swoim własnym łonie, być świadkiem i pokornym sprawcą pojednania z in
nymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, staje się on według pełnej wymowy 
definicji św. Augustyna „światem pojednania”. Wówczas może on stać się znakiem 
pojednania w świecie i dla świata.

Taka jest też intencja naszego spotkania, taka jest też intencja tej Najświętszej 
Eucharystii, którą tutaj składam. Gorąco pragniemy, aby Bóg był uwielbiony przez 
jedność tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Gorąco także pragniemy, aby 
Chrystusowy Kościół stał się dla świata skutecznym znakiem pojednania i pokoju. 
Aby obronił w ten sposób zagrożoną ludzkość, ludzkość zagrożoną wojną, z jakich
kolwiek przyczyn płynącą. Aby na drodze do upragnionego pokoju w świecie nie
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było błędów, pomyłek i nieprawdy. Ta modlitwa o jedność chrześcijaństwa i o pokój 
na świecie zanoszona do Boga przez nas w naszym umiłowanym Krakowie odnosi 
się przecież i do całego wielkiego świata, i do tego naszego umiłowanego świata, 
naszej Ojczyzny Polski, naszych braci, wszystkich braci i wszystkich sióstr.

Zechciejmy teraz wspólnie wyznać naszą wiarę...

F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Kazanie Franciszka Kardynała Macharskiego, 
arcybiskupa metropolity krakowskiego, 

na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
bazylika OO. Dominikanów w Krakowie, 25 stycznia 1987 r.

Druk: PO 1987, nr 10, s. 11-12.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Całym sercem dołączam się do słów powitania, skierowanych do nas wszystkich 

i do mnie przed Mszą świętą. Dołączam mój szacunek, wyrazy mojej czci i moją 
życzliwość, serdeczność i wdzięczność dla tych, którzy stoją na czele swoich Kościo
łów i Wspólnot. Prawdziwie: Bóg wam zapłać za to, że chcecie abyśmy mogli wszy
scy razem chwalić Boga za ten wielki cud, że nas Bóg wprowadził, przełamując 
nasze lęki i opory, na wspaniałą drogę wiodącą ku jedności, a więc już drogę jednoś
ci. Prawdziwie „Alleluja”, żeśmy -  choć grzeszni i słabi -  przyjęli Tego, który jest 
światłem serc naszych. Dotknięci darem Ducha Świętego przyjęliśmy to dotknięcie 
jak otwarcie oczu, jak podniesienie i popchnięcie na drogę. Przyjmujemy dar mądroś
ci, który nam każe patrzeć na prawdę, a wpatrując się w Boga patrzeć na braci, na 
siostry, którzy też wpatrują się w Jezusa Chrystusa.

Przychodzi do nas dziś Jezus, w którego jesteśmy wpatrzeni, i jakby się lękał, że 
nie dość odczytamy kształt Jego postaci, mówi nam, że mamy być jak On sługami. 
Jezus, który jest Panem, jest sługą. To On, Jezus, niesie w sobie świętość najradykal- 
niejszą, całkowitą: Święty, po trzykroć Święty. Pozostając Panem, staje się sługą. 
A będąc sługą, mówi nam, że jest naszą drogą.

Tak było, kiedy się uniżył i przed Ostatnią Wieczerzą prawdziwie okazał, że nie 
tylko przyjął postać sługi, ale nim jest. Jest! I tak było wtedy, kiedy służenie przy
brało postać najpełniejszą, bo było służeniem aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. 
Zmartwychwstały nosi na sobie znaki twardej służby, tej służby, w której się wyrazi
ła miłość do Ojca i do człowieka.
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My idziemy na służbę. Idziemy na służbę światu, na służbę braciom i siostrom, 
tym, którzy wierzą, i tym, którzy nie wierzą. Idziemy na służbę. Jest tyle dzieł, do 
których trzeba przyłożyć rękę, jest tyle spraw, o których trzeba myśleć, jest tyle 
słów, które trzeba wypowiedzieć, jest tyle dróg, na które trzeba wstąpić. Ale tylko 
jedno jedyne zapewni sługom ludzi, że ani sami się nie zgubią, ani innych nie popro
wadzą fałszywymi drogami -  to jest świętość. O, przyjdź, prawdziwie Duchu Święty, 
przyjdź prawdziwie Duchu Jezusowy i swoim dotknięciem, dotknięciem prawicy 
Ojca, i dotknięciem poranionych rąk Jezusa, przemień nasze serca. Przemień je tak 
do głębi, aby wszystkie słowa, czyny i cały sposób życia tych, którzy chcą być 
sługami Boga i człowieka, były prawdziwie na służbie Tego, który będąc sługą 
powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

1556 Na tym miejscu dziś, jak za każdym razem, kiedy mi jest dane przyjąć zaszczyt-
%

ne, radosne i odpowiedzialne przewodniczenie w kończącej się oktawie Modlitw, 
w którym wierzący w Jezusa łączą się w wołaniu o dar jedności, moja myśl, tak jak 
myśl tylu z nas, kieruje się ku Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, także z wierności 
dla niego, że nam tyle lat przewodniczył w tych ekumenicznych spotkaniach. Teraz 
mu przyszło przewodniczyć Kościołowi katolickiemu na jego drodze ku jedności 
i stawać jak brat wśród braci wobec wszystkich, którzy są wpatrzeni w Jezusa, 
i jeszcze więcej, wobec wszystkich, którzy wierzą w Boga.

Pozwólcie bracia i siostry, że się nie powstrzymam i powtórzę tutaj słowa, które 
Jan Paweł II wypowiedział w dzień Bożego Narodzenia. Przenieśmy myśl do Betle
jem i do Asyżu, do Asyżu św. Franciszka, do Asyżu, gdzie Ojciec Święty potrafił 
zebrać tylu ludzi wierzących, i tylu ludzi miłujących człowieka i pragnących ocalić 
świat od tego, co mu grozi przez słabość i grzech. Słowa wypowiedziane w Boże 
Narodzenie prowadzą jak program do służby.

Słuchajcie i pojmijcie to wszystko -  mówił Papież -  Bóg, który wszystko ogarnia. 
Bóg, w którym wszyscy żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, wybrał ziemię na swoje 
mieszkanie, narodził się w Betlejem, serca ludzkie uczynił przestrzenią swego króles
twa. Czyż możemy to wszystko pomijać lub zniekształcać? Czyż wolno nam znisz
czyć mieszkanie Boga wśród ludzi? Czy nie trzeba zmienić do korzenia ludzkich 
planów władania ziemią? Bracia i siostry w każdej części ziemi, jeśli Bóg nas tak 
umiłował, że stał się człowiekiem z nami, jakże moglibyśmy nie kochać się nawza
jem, dzieląc się także z innymi tym, co każdy otrzymał w darze ku radości wszyst
kich? Tylko miłość, która staje się darem, może przemienić oblicze naszej planety, 
zwracając umysły i serca ku myślom braterstwa i pokoju. Chrystus domaga się od 
nas wzajemnej miłości. Takie jest orędzie Bożego Narodzenia gf kończył Papież -  
takie jest życzenie, z którym się zwracam do wszystkich z głębi serca.

Chrystus, który przyjął postać sługi, On święty, może nas nauczyć, jak służyć 
Bogu i ludziom. Niech dar światłości i mocy serc stanie się naszym. Prawdziwie -  
przyjdź światłości serc. Tak niech się stanie. Amen.
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Kazanie podczas Mszy św. na zakończenie Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan -  Kraków, Bazylika Ojców Dominikanów,

24 stycznia 1988 r.

Moi Bracia i Siostry! Raz jeszcze witam, raz jeszcze Was pozdrawiam uprzejmie 
i serdecznie, Bracia i Siostry chrześcijanie, którzy przybyliście tutaj ze swoimi 
zwierzchnościami, wśród Was zaś szczególnie ekscelencję biskupa Szymona i prezesa 
krakowskiej Rady Ekumenicznej.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Gorąco pragnę, aby ta wybrana wieczorna godzina dopiero co rozpoczętego roku, 

prawdziwie pełną była Bożej łaski. Wybrana godzina. Wybrana i znacząca. Jedna 
z tych, które w naszej świadomości i w sercu Boga znaczą. Jak tamta, dziesiąta 
godzina spotkania uczniów z Jezusem. Oby to była łaska Ducha Świętego przyjęta 
i ożywiająca. I zabrana z tej godziny dopiero co rozpoczętego roku w Kościół, 
w świat życia społecznego i rodzinnego w naszej Ojczyźnie.

Dopiero co zakończony rok niósł w sobie wydarzenie i zostawia je nam jako dar. 
Było nim znaczące, wiele znaczące spotkanie Polskiej Rady Ekumenicznej z Janem 
Pawłem II. Padło wtedy prawdziwie chrześcijańskie słowo. Prezes Rady Ekumenicz
nej mówił: „pocieszające jest to, iż się potrafimy wspólnie modlić, jedni za drugich 
i o jedność w rodzinie chrześcijańskiej, za naszą wspólną Ojczyznę. W szczególny 
sposób przeżywamy ten przedsmak jedności w czasie oktawy modlitw o jedność 
chrześcijan. W ciągu tego krótkiego okresu -  tak mówił prezes Rady Ekumenicznej
-  wspólnie modlimy się i z braterską miłością pielęgnujemy społeczność wierzących, 
słuchamy słowa Bożego, dzielimy się naszymi chrześcijańskimi doświadczeniami, 
odczuwamy i przeżywamy obecność żywego Chrystusa wśród nas. Chcielibyśmy, aby 
ta droga ku sobie była nadal kontynuowana i przynosiła owoce. A mamy jeszcze 
bardzo dużo spraw do uzgodnienia między sobą”.

A oto odpowiedź i wypowiedź biskupa Rzymu, papieża, jeszcze tak niedawno 
wśród nas obecnego jako metropolita krakowski. Ta wypowiedź przyniosła świadec
two radości papieża. „Cieszę się -  tak mówił -  że i w mojej Ojczyźnie, Polsce, 
dostrzegalne są znaki nowej świadomości w Kościele rzymskokatolickim i w innych 
bratnich Kościołach chrześcijańskich. Świadczy o tym prowadzona od wielu lat 
współpraca Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu i Polskiej Rady Ekumenicz
nej. Świadczy wiele cennych inicjatyw w Kościołach lokalnych. Na tym miejscu 
pragnę wyrazić moją wdzięczność -  mówił papież -  tym wszystkim, którzy przez 
minione posoborowe dwudziestolecie wytrwale pracowali, modlili się i cierpieli 
w naszej wspólnej Ojczyźnie na rzecz ukształtowania się bardziej ekumenicznych 
stosunków między chrześcijanami różnych wyznań, pasterzom, teologom oraz wier
nym ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Naszą modlitwą pragniemy
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objąć w pierwszym rzędzie Polską Radę Ekumeniczną, która obchodziła 40-lecie 
swojego istnienia. Dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia zachęcają do kontynu
owania dialogu, mimo trudności, które trzeba przezwyciężać na drodze ku pełniejszej 
wspólnocie. Niech Pan Kościoła wspiera swą łaską Radę i jej nowy zarząd w służbie 
zbliżenia między Kościołami chrześcijańskimi w Polsce”.

Te słowa, jedne i drugie, zostały jakby przypieczętowane wspaniałym darem 
metropolity Bazylego: krzyżem Chrystusa, krzyżem trudu śmierci i miłości, krzyżem 
zwycięstwa, zrobionym z polskich kamieni.

1559 Moi Bracia i Siostry! Nam, tutaj obecnym, nie jest dane wszystkim uczestniczyć
w dialogu teologicznym, tak koniecznym i tak decydującym. Nam wszystkim jednak 
dane jest, prawdziwie dane jest, mocą wieczemikowego Ducha Świętego, modlić się
0 jedność chrześcijan, modlić się w bratniej wspólnocie. Ta modlitwa w braterskiej 
wspólnocie nie przesłania nam bolesnej świadomości, że jesteśmy, bez względu na 
to z czyjej winy, przez ten podział chrześcijaństwa, zgorszeniem pomiędzy nami, 
zgorszeniem dla świata. My sięgamy do Wieczernika, Jezusowej modlitwy o jedność, 
w bolesnym poczuciu winy, i równocześnie -  jakież to wspaniałe -  w nadziei. Ta 
nadzieja, płynąca z miłości naszego Pana, Pana Kościoła, z miłości naszych braci
1 sióstr, potrafi uciszyć i uspokoić lęk, który musi nieść ze sobą poczucie winy, 
wtedy gdy człowiek nie wie, co z nią uczynić.

1560 Rok miniony był w Polsce Rokiem Eucharystycznym, obchodzonym przez Kościół
rzymskokatolicki. Jan Paweł II w Warszawie powiedział wśród braci chrześcijan na 
spotkaniu z Radą Ekumeniczną takie słowa: „W całym chrześcijaństwie pogłębia się 
obecnie przeświadczenie, że przyzywanie Ducha Świętego w Eucharystii, czyli tak 
zwana epikleza, jest wielką modlitwą o jedność chrześcijan i nieustannym apelem
0 zjednoczenie. Oby ten apel chcieli usłyszeć chrześcijanie, rozdzieleni jeszcze nie
stety w sprawowaniu Wieczerzy Pańskiej”.

1561 Rok zaś obecny przynosi światu i chrześcijaństwu wielką rocznicę. Przypada
milenium Chrztu Rusi. Ono nam pozwala, by podjąć myśl Ojca Świętego, zrozumieć 
wielkość tego jubileuszu. On bowiem w braterskiej modlitwie wszystkich chrześcijan 
zjednoczy nas w pamięci przed Panem o naszych braciach w tradycji wschodniej, 
spadkobiercach tysiącletniego dziedzictwa, godnego głębokiego szacunku. Niech
1 w Polsce nadchodzący jubileusz posłuży dalszemu zbliżeniu wszystkich chrześcijan 
tradycji i wschodniej, i zachodniej.

Wschód i Zachód. Dwa płuca, którymi chrześcijaństwo powinno równomiernie 
oddychać. Głęboki oddech Kościołów wschodnich niesie ze sobą jak bogactwo tlenu, 
nabożeństwo do Niepokalanej Przeczystej Maryi. Rok Maryjny, obchodzony przez 
Kościół rzymskokatolicki, może w tym wymiarze otworzyć jeszcze jedną możliwość 
spojrzenia oczami wiary i nasyconymi miłością Pana i braci na to, co jest ponad 
naszymi różnicami i podziałami.

Świętą modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego i sprawowaniem Eucharystii, która 
jest owocem i narzędziem jedności, bo jest owocem i narzędziem odkupienia, prag
niemy wnieść nasz, może wdowi, ale przecież całym sercem dany grosz, dar ku 
jedności, ku nowemu wielkiemu świadectwu o tych, którzy tak bardzo pragną być 
ze sobą razem w wierze i w miłości.
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Niech ta znacząca godzina dzisiejszego wieczoru zostanie zapisana w Bożym 
Sercu, mimo naszych słabości, mimo naszej niegodności.

Amen.

F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Kazanie podczas Mszy świętej 
na zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

-  Bazylika OO. Dominikanów, 28 stycznia 1990 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Tym ponowionym pozdrowieniem w Imię Pana przyłączam się do wyrazów życz

liwych, od których rozpoczęliśmy nasze spotkanie.
Wyrażam najżyczliwsze pozdrowienia i wyrazy wdzięczności, że jesteśmy razem, 

i składam je na ręce biskupa łódzkiego, Biskupa Szymona, na ręce Rady Ekumenicz
nej krakowskiej i jej Przewodniczącego, na ręce wszystkich tu obecnych braci i sióstr 
w Chrystusie, naszym Panu.

Ze względu na Niego jesteśmy razem, razem na drodze do tego, by być naprawdę 
razem! On nas miłosiernie i tak -  wśród niecierpliwości Bożych miłości -  tak cier
pliwie zaprasza znowu do swojego wieczernika.

Moc Ducha Świętego żyjącego i w słowie, i w sakramencie dziś otwarła dla nas 
drzwi wieczernika, w którym Apostołowie spotykali się z Chrystusem Zmartwych
wstałym, pełnym mocy, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem. Jest to już 
wieczernik Ducha Świętego. Żyjemy w epoce Ducha Świętego. Dość mamy światła, 
mądrości i miłości w naszych oczach, żebyśmy umieli dojrzeć, że jest Chrystus 
Zmartwychwstały, a moc Ducha Świętego wysłużona Jego męką, śmiercią i Jego 
uwielbieniem działa pomiędzy nami.

Przecież my to przeżywaliśmy każdego dnia w ciągu minionych miesięcy i ty
godni. Potężniejszy jest Bóg, potężniejszy jest Bóg miłujący człowieka mimo jego 
słabości i na przekór jego słabościom, i dlatego, że jest tak słaby i potrzebujący; 
potężniejszy jest Bóg niż wszystko to, czym człowiek potrafi zagrodzić Bogu drogę 
do serc ludzkich, do społeczeństw ludzkich. W tym potężnym wysiłku, na który 
składają się ofiary cierpień, trud myśli, wytrwałość i oparcie się wszystkim pokusom, 
na naszych oczach ręce braci i sióstr zaczynają tworzyć nowy ład. Bóg tak stworzył 
człowieka, aby on był wolny. Bóg tak ukierunkował serce człowieka, jego sumienie, 
by ono pragnęło sprawiedliwości i prawdy, i dobra, i równości. Z pewnością musi 
się wiele pokruszyć, musi wiele upaść z tego, co fałszywe, co jest przeciwko czło
wiekowi, co jest przeciwko Bogu. Ale ci, którzy uczestniczą w Bożej mocy, potrafią
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również być uczestnikami budowania, nowego budowania! Ma ono stworzyć wolność, 
dobro, sprawiedliwość i mądrość w nowych układach, wolnych od dziesiątków lat 
gniotącego ucisku.

1563 Chrystus nas zaprasza do wieczernika. Jesteśmy w drodze do tej jedności, która
-  Bóg to sprawi -  pozwoli nam razem uczestniczyć w tajemnicy wieczernika Wiel
kiego Czwartku w Najświętszej Eucharystii. Jesteśmy przecież w drodze! Żywe 
i głębokie jest w nas przeświadczenie, że na nią wprowadził nas Duch Święty, że 
ona jest z Niego i do Niego. Dość masz łaski Bożej -  słyszał św. Paweł, kiedy się 
skarżył na ucisk. Dość mamy łaski Bożej -  mówimy sobie -  abyśmy łączyli nasze 
serca, abyśmy łączyli nasze dłonie braterskie, siostrzane w modlitewny łańcuch. 
Modlitwa nie wyczerpuje energii ludzkich i Bożych, ona ją  tworzy! Pan daje siłę 
swojemu ludowi, Pan daje swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju, jedności.

Przyszedł do nas Pan, przed Nim jesteśmy, ukrzyżowany i zmartwychwstały, 
żyjący przez swój Kościół w świecie, znowu w braciach i siostrach swoich krzyżo
wany i ciemiężony -  i zmartwychwstający!

Niech się podnosi łan zboża powalonego niejednością i rozdziałem, niech się 
podnosi! Podnosi się on, kiedy się spotykają serca, kiedy się spotykają dłonie ludz
kie, kiedy się spotyka umysł wiarą oświecony, by się wspólnie troszczyć, by się 
wspólnie dziś modlić o jedność tak, jakby ona była oddzielona od nas nie dziesiątka
mi lat, ale jakby była na wyciągnięte w modlitwie wspólne dłonie.

Nie zmarnowaliśmy czasu pełnego Bożej łaski w ciągu minionego tygodnia. 
Wśród modlitw o jedność nie brakło także i serdecznej modlitwy, by pomiędzy 
naszymi Kościołami, gdzie trzeba, sprawiedliwość była przywracana na drodze Chry
stusowej, na drodze miłości, w poszanowaniu tego wszystkiego, co musi być stwo
rzone przez jedność, abyśmy sprawiedliwość czynili prawdziwie w miłości!

Otworzyły się drzwi wieczernika, kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów. Zosta
li posłani. Otwierają się drzwi naszych wieczerników, kiedy Duch Święty nas, umoc
nionych, wysyła, żebyśmy szli w przestrzeń naszych Kościołów i naszych środowisk, 
szli w przestrzeń naszych serc -  z rozesłaniem, które otrzymujemy z rąk Chrystusa 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. A jest to „posłannictwo jedności i posłannic
two pokoju”. Niech ten Tydzień otworzy się także na czas, który jest przed nami. 
Wracajmy do świętych wieczerników Pańskich, wracajmy do nich, wracajmy zawsze 
z taką tęsknotą, jaka była w żarliwości Jezusowego Serca. Niech Bóg miłosierny 
i wybaczający, przez Ducha Stwórcę da nam łaskę jedności i pokoju.

Wierzę w jednego Boga...
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Kazanie podczas Mszy św. na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego
-  Kraków, Bazylika OO. Dominikanów, 27 stycznia 1991 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Bracia, moje Siostry w Chrystusie Panu. Bracia, Siostry. Trzeba było żebyś

my w tym czasie byli razem, nawet gdyby nie przypadała ta wielka modlitwa o jed
ność Kościoła. Trzeba było żebyśmy byli razem wtedy, kiedy świat, nasz świat, nasz 
wspólny świat jest tak zagrożony. Przez miesiące, tygodnie zbierała się ta choroba 
niesprawiedliwości, przemocy, nieszanowania podstawowych praw ludzkich, nade 
wszystko prawa do życia, prawa do wolności, do samostanowienia. Przez miesiące 
i tygodnie coraz bardziej jakby niewidoczny stawał się człowiek -  to, co po Bogu 
najświętsze na ziemi w plątaninie polityki, gospodarki, różnic między kontynentami, 
blokami Północą i Południem. Człowiek, każdy człowiek, to świętość, to sacrum. 
Jesteśmy za tzw. ładem, sprawiedliwością, wolnością i godnością, ale jakżesz się nie 
przerazić, gdy po tylu strasznych lekcjach znowu wojna. A może powiedzieć w licz
bie mnogiej, wojny. A może powiedzieć że jedne już były, a miliony łudzi drżą 
przed różnymi formami wojny, także i tymi, które i myśmy przeszli w ostatnim 
dziesięcioleciu.

Nie ma człowieka tak słabego, nie ma tak słabej wspólnoty, żeby do Boga nie 
mogła podnieść głosu, który może być i jest w obliczu Pana potężny na wzór tego 
głosu Marii, do której chcemy dołączyć, Tej najwierniejszej i najpokorniejszej. Jej 
głos po dwóch tysiącach lat podjęty przez ludzi, którzy jednak miłują, wiedząc że 
są umiłowani.

Ta modlitwa, ta wielka i potężna modlitwa jest odpowiedzią na Boży dar pokoju. 
Na tę odpowiedź stać każdego z nas i nikt nie jest z tej odpowiedzi zwolniony. 
Pokój ludziom Bożego upodobania, pokój tym, których Bóg umiłował. Tym odpłacić 
Miłości za miłość, że się przyjmuje jakiś spokój w jakiejś cząstce za swój ból prze
bitego serca Jezusowego, ból Boga, z którym ludzie ostatecznie zrywają, gdy zrywają 
człowiek z człowiekiem. Tak trzeba myśleć gdy się widzi, słyszy, gdy się rozmawia
o wojnie, o wojnach, wtedy kiedy się słyszy o tym, a więc w jakiś sposób odpowia
dać i na tę rzeczywistość, której wokoło nas pełno. A trzeba powiedzieć że i blisko, 
bo wtedy kiedy łzy płyną na Północy i na Południu, wtedy kiedy organizuje się 
pomoc i wielkie kampanie -  i słusznie -  coraz lepiej widząc ból, krzywdę, śmierć, 
głód, pragnienie po obu stronach frontów, jakże wtedy nie pomyśleć, że ludzie potra
fią skomplikować do tego stopnia sprawy, wydawałoby się tak proste i oczywiste, 
że nie jest dla nich oczywistością, nie jest dla nich podstawowym zadaniem bronić 
nienarodzone dzieci przed słabością, przed słabością, nie mówię złością, przed sła
bością, przed zagubieniem, przed niezaradnością i sięganiem po to, po co sięgać nie 
wolno. Jakże nie odwoływać się do prostoty Służebnicy Pańskiej, która przyjęła
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ciężar, tajemniczy ciężar. Jakże nie odwoływać się do prostoty św. Franciszka, który 
nie zgubił ani jednej litery Ewangelii w przeróżnych ludzkich pomyślunkach, choćby 
i tych, które z dobrej woli płynąc potrafią tak owinąć sprawy, że tego biednego 
dziecka już nie widać, tylko wszystko inne o czym myślą dorośli, którzy potrafią 
z tego, z obrony życia na wielkich frontach, zrobić jak w grze jedną kartę więcej. 
Na tych małych frontach przebiegających także przez polskie rodziny, przez polskie 
serca i na tych wielkich pokój, życie, świętość są jedną z wielu kart trzymanych 
w rękach tych, którzy mogą, potrafią, powinni.

Kiedyś przed paroma laty na jednym ze zjazdów katolików niemieckich, kiedy 
w czasie Mszy św. na wielkim stadionie przyszedł czas i rozbrzmiał śpiew „Baranku 
Boży obdarz nas pokojem”, dziesiątki tysięcy młodych śpiewało bez końca „Baranku 
Boży obdarz nas pokojem”. Popsuli program w telewizji, wszelki rozkład czasu zni
szczyli, a każdy z nas, kto śpiewał razem z nimi troszkę chłodniej w tej modlitwie 
mógł pomyśleć także o tym -  prawda, młodzi powinni być najbliżej tego, co przede 
wszystkim strzeże życia i przyszłości, egzystencji pojedynczych ludzi i świata.

To prawda, ale przychodziła również i taka modlitwa -  Chryste spraw przez 
Ducha Świętego, aby oni pojęli, że nie wejdzie pokój w świat inaczej jak od Ciebie 
i przez Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą, będąc i Życiem.

Przez Ciebie, przez serce poszczególnych ludzi i każdego człowieka, serce, które 
uwierzy, obejmie prawdą, serce które przyjmie Boże drogi dobra, serce które umiłuje 
Boga i człowieka w tej nierozdzielnej jedności.

My też będziemy dzisiaj śpiewać „Baranku Boży...” porządnie według ładu 
i przepisów liturgicznych, ale tak jak przed tygodniem prosiłem, proszę nadal -  jest 
czas na to, żeby sięgnąć po ten hymn z V wieku, wezwanie jedno z najpotężniej
szych, to które bywa śpiewane w Wielki Piątek, „Święty Boże, Święty Mocny, Świę
ty Nieśmiertelny... od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie”.

1566 Moi bracia, moje siostry, czyż nie jest tak, że gdy możemy czynić coś wspólnie,
nie chcemy tego czynić osobno, chcemy razem w jednej i tej samej miłości Boga 
i miłości człowieka tak nieustannie wołać, tak nieustannie błagać, tak nie cofając się 
przed żadną ofiarą jak kiedyś Abraham wobec zagrożenia Sodomy i Gomory. Tak 
nieustannie błagając jak Mojżesz błagał, tak błagając jak błagał Chrystus w Ogrodzie 
Oliwnym, jak błagał wtedy, gdy na krzyżu umierał. Mocą Zmartwychwstałego, mocą 
daru Ducha Świętego, któregośmy otrzymali, wolno nam i potrafimy, więcej powin
niśmy tak wołać teraz blisko siebie stojąc razem i tak błagać w poczuciu tej jednoś
ci, której już nie zniszczymy, tej jedności, w której nam przychodzi bronić człowieka 
i prawa Bożego do człowieka.

Zwróćmy się teraz do Boga z wyznaniem naszej wiary.



Kazanie na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 851

F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Homilia podczas Mszy św. 
na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

-  Bazylika 0 0 . Dominikanów, 23 stycznia 1994 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Tak wam ogromnie, Bracia i Siostry, dziękuję za to, żeście wśród przeciwnej 

pogody zebrali się i jesteśmy razem. Myślę, że gdy to mówię, wyrażam tę wdzięcz
ność, jaką czujemy jedni wobec drugich za to nasze dzisiejsze spotkanie w imię 
Chrystusa i mocą Ducha Świętego. A jest to godzina, w której nawet najodważniejsi 
nie potrafią uciszyć głosów wyrażających lęk i trwogę. Jest to godzina ciężkiej pró
by, chciałoby się powiedzieć -  zła godzina.

Ale nie jesteśmy razem dlatego, że jest to czas Pana, ale czas zmagania. Powiodła 
się misja proroka Jonasza, powiodła się. Sam pokutujący, wzywający głosem Boga 
do pokuty, doprowadził swoich braci i siostry do tego progu, w którym człowiek 
wyznaje swoją nieprawość i otwiera swoje sumienie i serce na przyjęcie daru nawró
cenia. Ale był przecież patriarcha, który stał nad miastem, co się skazało na zagładę. 
I nie mogąc się wadzić z nieprawymi ludźmi i z nimi nawiązać rozmowy, z Nim się 
mocował, mocował się miłując swoich braci i siostry, a równocześnie uznając świę
tość, nieugiętą świętość Boga. I pewnie się nie znalazło ani dziesięciu, którzy by 
mieli serca skruszone i ściągnęli dar opamiętania, obronili swoją społeczność przed 
tym zbiorowym samobójstwem nieprawości. My jesteśmy w innej sytuacji. Oto jeden 
sprawiedliwy wziął na siebie grzechy wszystkich. Oto jeden sprawiedliwy, Syn Boży, 
który stał się człowiekiem; On stał się grzechem, aby nas uratować, sam nieustępli
wie święty i od grzechu wolny. To On jest tym sprawiedliwym, który będąc wcielo
nym miłosierdziem Bożym, nieustannie w naszym imieniu zmaga się trwającą mocą 
Jego krzyżowej Ofiary, zmaga się, aby się spełniły skutki zbawienia, które przyszło 
przez wcielenie i przez krzyż, przez wejście Boga człowieka w życie ludzkości. My 
jesteśmy w tej sytuacji, w której, wydaje się, bezsilną jest ludzka szlachetność i mi
łość okazywana braciom i siostrom na Bałkanach, i inicjatywy; i bezsilne, wydawało
by się, jest to wołanie, wołanie krwi i łez, ofiar nieprawości, ofiar nieprawości wśród 
których są także i jej sprawcy.

I w tym czasie jesteśmy razem -  Bóg zapłać za dobre słowa Księdza Prezesa -  
w którym już nie tylko nawołujemy się do tego, byśmy się razem modlili, ale jesteś
my; jesteśmy na modlitwie, tej, w której „razem” nie ma znaczenia tylko psycholo
gicznego, ale ma znaczenie w Bogu i w Jego tajemnicy, w tej świętej woli, która 
pragnie dla świata, dla ludzi, których Bóg umiłował, pokoju, dla Boga na ziemi 
chwały, którą jest żyjący człowiek, a dla Kościoła, który jest i sprawcą, i owocem 
Odkupienia -  jedności.
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1568 W tej chwili, kiedy bezowocne, płonne są chyba i zamiary, i wysiłki, i czyny
polityków, w tej chwili mamy odwagę stanąć przy Chrystusie, który spiera się ze 
sprawiedliwością i świętością Ojca Niebieskiego, spiera się, tak jakby to Sarajewo 
było Jego Ogrodem Oliwnym; spiera się o człowieka i spiera się równocześnie o Bo
ga, o jego obecność, bo żywy człowiek jest Jego chwałą. I odnajduje nas, także 
i tych, którzy cierpią, i tych, którzy innym cierpienie zadają, odnajduje nas w swojej 
Męce, w swojej Ogrojcowej godzinie i w swojej godzinie Golgoty. My jesteśmy przy 
Nim -  w Duchu Świętym jest to możliwe -  my jesteśmy przy Nim, jesteśmy w Nim, 
jesteśmy z Nim i przez Niego podnosimy głos ludzi słabych, grzesznych, winnych, 
także w różnych wymiarach winnych, wołając o miłosierdzie, o miłosierdzie Boga. 
Aby się spełniły nad ziemią tak nieszczęśliwą słowa o ludziach, których Bóg umiło
wał i którzy są w stanie odpowiedzieć swoją miłością, czcią i szacunkiem Bogu
i człowiekowi. Bogu i człowiekowi.

W tej właśnie godzinie, zwłaszcza dlatego, że jesteśmy tu i w Krakowie, chciał
bym się modlić i mówić słowami Jana Pawła II. Powiedział je przed dziesięcioma 
dniami. Powiedział je, jakby stąd mówił do całego świata. Na zakończenie wezwania 
do modlitwy, do nawrócenia serc i sumień przez pokutę, dodał takie słowa, nie po 
polsku, a my je podejmujemy:

W ubiegłym roku została dokonana beatyfikacja Siostry Faustyny Kowalskiej, 
którą Chrystus powołał do wielkiego apostolstwa miłosierdzia, w przeddzień drugiej 
wojny światowej. Siostra Faustyna była świadoma wagi przesłania powierzonego jej 
przez Chrystusa, ale nie mogła jeszcze wiedzieć jak szeroko się ono rozprzestrzeni 
po świecie już w kilka lat po jej śmierci. Cała ludzkość potrzebuje orędzia Miłosier
dzia Bożego. Potrzebuje go dzisiejszy świat, a szczególnie umęczona ziemia Bałka
nów. Orędzie Bożego Miłosierdzia jest zarazem potężnym wezwaniem do ufności: 
Jezu, ufam Tobie! Trudno znaleźć słowa bardziej wymowne od tych, które przekaza
ła nam Siostra Faustyna. Jezu, ufam Tobie -  oto nadzieja, która prowadzi w dniach 
wspólnej refleksji w żywej świadomości, że pokój na Bałkanach jest możliwy -  spes 
contra spem -  nic nie jest niemożliwe u Boga. Dlatego też jeszcze bardziej natarczy
wą i ufną staje się nasza modlitwa -  Jezu, ufam Tobie.

Niech nasze wyznanie wiary, będąc wyznaniem wiary, będzie także wyznaniem 
zawierzenia i miłości Boga.
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Kazanie podczas Mszy świętej 
na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

-  Bazylika OO. Dominikanów, 29 stycznia 1995 r.

Umiłowani Bracia i Siostry!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Trudno -  wchodząc do kościoła OO. Dominikanów w tę niedzielę, w której koń

czymy Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan, a równocześnie mamy świado
mość, że otwieramy całoroczną modlitwę -  trudno w tej chwili oprzeć się wewnętrz
nemu przejęciu, wzruszeniu, może nawet więcej -  jakiejś wewnętrznej trwodze: jakby 
słaby człowiek, słabi ludzie zostali postawieni przed zadaniem pilnym jak ogień 
i mieli ten ogień brać w swoje serce; jakby on wybrał sobie właśnie ludzkie serca 
na jedyne miejsce, w którym nie zagaśnie i w którym będzie płonął na Ziemi jak 
płonie w sercu Boga.

Dzisiaj przy modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty powiedział o swojej modlit
wie w intencji jedności chrześcijan i powiedział jak się łączy z tymi, którzy się 
modlą. Powiedział o kościele Dominikanów w Krakowie, do którego tak często przez 
lata całe na tę modlitwę przychodził. A to w zestawieniu z wydarzeniem pięćdziesię
ciolecia wyswobodzenia więźniów, pozostałych w obozie koncentracyjnym w Au
schwitz. I nie zostawił Jan Paweł II także i tego rocznicowego wydarzenia, a raczej 
tego, co ono w sobie kryje. Na dziś i na jutro zostawił słowo o zbrodniczości wszel
kiego antysemityzmu, i patrząc na wczoraj myślał o dziś i o jutrze. Ta zbrodnia była 
wynikiem najstraszniejszego zaślepienia umysłów, sumień i serc ludzkich. Zbrodnia 
obozów koncentracyjnych i łagrów.

Jakże mamy nie drżeć wewnętrznie czując, że nasze serca są za małe i za słabe, 
kiedy budzi się w nas świadomość, czasem odsuwana na bok, że to przecież chrześ
cijanie albo przynajmniej ludzie należący do narodów ochrzczonych, tego na zacho
dzie od nas i tych na wschodzie od nas, zagasili w sobie to światło prawdy. Te 
zbrodnie stały się wynikiem pierwszego przestępstwa, jakim było to, że się człowiek 
zamknął przed prawdą. Tak, dał się uwieść ojcu kłamstwa i przyjął za zasadę swoje
go życia kłamstwo w tym, kim jest człowiek i kim jest Bóg. I ta zbrodnia wobec 
człowieczeństwa wyprzedziła to, co przyszło potem. Ojciec kłamstwa przyszedł 
z fałszywym światłem, rzeczywiście oślepiającym światłem kłamstwa.

Przed nami jest ta święta godzina modlitwy i uczestnictwa w Chrystusowej ofie
rze, tej ofierze, którą Chrystus odkupił nas. Jakże w tej chwili nie modlić się:

Boże, okaż swoją moc, okaż światło swojej prawdy, przemów nią do nas tak, 
byśmy ją  usłyszeli, każdy człowiek i ci, co się do Ciebie przyznają, z wiarą w Cie
bie się wpatrując.
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Niech Twoje światło dotrze w głąb ludzkich umysłów. Niech je uleczy i przemie
ni. Niech dotrze w głąb ludzkich sumień i serc. Boże uniżony, ukorzony i ogołocony, 
Boże świętej kenozy -  od Nazaret i Betlejem, przez całe Jezusowe życie aż po mękę 
i śmierć -  okaż moc i siłę swojego zmartwychwstania. Uwolnij nas od wszystkiego, 
co zatrzymuje i fałszuje głos i blask Twojej prawdy. Boże świętej kenozy okaż się 
Bogiem świętej jedności, świętej wspólnoty z Tobą i z braćmi, świętej koinonii, 
świętej komunii. Boże, niech nas nie przeraża Twoja pozorna bezsilność i nasza 
grzeszna słabość. Daj, żebyśmy się przygarnęli do Ciebie instynktem wiary, który 
każe szukać ocalenia w Tobie, jak dziecko, które się tuli do policzka swojej matki, 
jak dziecko, które wie, że nigdy o nikim nie zapomnisz.

Pamiętaj, Jezu uniżony i ukorzony, że to ja  jestem przyczyną Twojej męki i Two
jej śmierci. Pamiętaj, to znaczy nie pozwól, by się ona w kimkolwiek zmarnowała, 
także i w całych społecznościach, ludach i narodach. Przygarnij do siebie. Spraw, 
byśmy wrócili, razem w Tobie odnaleźli jedność rozproszonych; zranieni, trafili 
w rany Twojej męki i śmierci, i w nich odnaleźli zdrowie wspólnoty, zdrowie jed
ności i uleczeni zostali z naszych grzechów i z naszych słabości. Przecież ten świat 
musi być uratowany. Przecież ta ludzkość, żyjąca dziś na Ziemi w nieustannym 
zagrożeniu, musi zostać uratowana!

Posłał nas Pan pomiędzy ludzi w świat i powiedział: wy jesteście dla tej ziemi 
sens nadającą solą. Powiedział Pan: wy jesteście światłem. Życie zgodne z prawem 
Boga zapisanym w naturze ludzkiej, z prawem Ewangelii -  to ono sprawia, że czło
wiek przyznaje się do Boga i równocześnie świadczy wśród braci i sióstr. Sól od 
Boga pochodzi i ona tylko sens nadaje. Tylko to światło prawdy, którą jest Chrystus, 
nie oślepia, ale łagodnie, choć z mocą prowadzi myśli, prowadzi serce, prowadzi 
sumienie człowieka.

1570 Nie chcemy w poszukiwaniu jedności wiary zapomnieć o tym, że nam wszystkim
chrześcijanom, dziś tak nieszczęśliwie jeszcze oddzielonym, potrzebne jest poszuki
wanie jedności w prawdzie, w prawdzie o Bogu i o człowieku, także o człowieku. 
Z owego pierwotnego kłamstwa i z tego, że człowiek w to kłamstwo uwierzył, biorą 
się te nieszczęścia, od raju po Auschwitz. Nie może tak być, by tyle było prawd
o człowieku ilu jest badaczy antropologii ludzkiej. Nie może tak być, by tyle było 
prawd o Bogu ilu jest ludzi, którzy o Nim myślą. Potrzebne nam jest uporczywe 
dążenie do tej trudnej jedności w podstawowych prawdach o człowieku. Inaczej jakże 
byśmy mówili: „pokój”, „pokój”, „świątynia pokoju”, „świątynia pokoju”, a nasze 
myśli rozbieżne byłyby w tym, kim jest człowiek, jaka jest jego godność, i w tym, 
co stanowi o czci i o szacunku dla świętości życia, od poczęcia aż po naturalną 
śmierć ludzką.

Obyśmy w drodze ku jedności nie zapomnieli o tym, że także i ta prawda, wspól
na prawda od Boga pochodząca, prawda o człowieku sprawia, że jeszcze zanim się 
zrealizuje cel naszej wędrówki ku jedności, jesteśmy uczestnikami Prawdy, która 
może wyswobodzić człowieka i ochronić go przed nienawiścią, przemocą, gwałtem, 
wyrastającymi z kłamstwa, tego kłamstwa i tej fałszywej światłości, pod którą się 
podszywał anioł, który miał światło roznosić.
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Moi Bracia i moje Siostry. Z prawdziwym drżeniem zbliżymy się poprzez nasze 
wspólne modlitwy ku ołtarzowi, który jest krzyżem Chrystusa. „W ranach Twoich 
ukryj nas, Panie”, w ranach Twoich, w męce i ukorzeniu Twoim jest nasza wspólno
ta z Tobą i z braćmi. Taka jest nasza niezłomna nadzieja, nadzieja chrześcijan razem 
wpatrzonych w Jezusa. Amen.

F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Homilia podczas Mszy świętej 
kończącej Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan

-  Bazylika OO. Dominikanów, 28 stycznia 1996 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Bracia i Siostry moje! Chcę powtórzyć słowa, które codziennie brzmiały 

w minionych ośmiu dniach, te słowa z Księgi Apokalipsy: „Oto Pan mówi: «oto 
stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną»”.

Chcemy być ludźmi roztropnymi i to, co ludzki błąd i ludzki grzech podzielił, 
a podzielił skałę, odbudowywać w oparciu o moc Słowa Bożego, w którym jest moc, 
miłująca wszechmoc Boga i wszelka mądrość. Powtarzaliśmy sobie i będziemy pow
tarzać to, co Pan mówi do swoich Kościołów, mimo że upłynęło dziewiętnaście 
wieków, i że tak różne są sytuacje, w jakich znajdują się w różnych miejscach świa
ta różne Kościoły.

Te słowa były skierowane do środowiska opływającego w świeżo co zdobyte 
bogactwa. To środowisko zaufało temu bogactwu. I ta powszechna, cywilizacyjna 
niejako ufność udzieliła się także chrześcijanom. Ale jeżeli bogactwo jest na wyciąg
nięcie ręki, sięgającej po przycisk w telewizorze, i na jedno spojrzenie, i pokazuje 
się w różnorodności pociągających reklam, wtedy nie tylko dzieci nie rozróżniają 
rzeczywistości od obrazu w telewizorze, ale marzeniu o bogactwie i fatamorganie 
bogactwa ulegają i dorośli. A przecież przychodzi Chrystus Pan z usilnością -  „Oto 
stoję u drzwi i kołaczę” -  nie rezygnuje i wzywa do nawrócenia. Bo trzeba się 
nawrócić, żeby usłyszeć, trzeba się nawrócić, żeby zapraszającym gestem otworzyć
serca i środowiska oraz bramy kultury i cywilizacji, i nauki. Tej cywilizacji opartej 
na sobie.

Po dziewiętnastu wiekach Chrystus Pan apeluje do tego, co jest równocześnie 
pragnieniem ludzkim, które może uznać, i do szlachetności ducha ludzkiego, który 
wreszcie rozezna, że nie można się zadowolić plewami, za rzeczywistość brać ma
rzeń. Chrystus Pan bogatym i ubogim mówi: kupcie sobie u Mnie złoto najwyższej
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próby. Będzie to próba ducha. Ono daje bogactwo i jedynie ono. Bogactwo ducha, 
którego będzie dość, aby obdzielić z miłością wszystkich potrzebujących tam, gdzie 
bieda, i tam, gdzie kwitnie przemysł, jak w Leodycei.

1572 Chrystus mówi o szatach, takich szatach, które będą wyrażały niewinność, czys
tość i wolność od grzechu. I Chrystus mówi tam, gdzie jest przemysł farmaceutycz
ny, gdzie ludzie wyciągają ręce po lekarstwa, produkują je i sprzedają, mówi o lekar
stwie, które otworzy oczy. To lekarstwo, które może dać i daje nieustannie miłosier
ny Bóg. „Oto stoję u drzwi i kołaczę”. Z taką usilnością powtarza te słowa i mocą 
Ducha Świętego one brzmią, brzmią w naszych uszach.

Przecież to jest miłość, która się doprasza przyjęcia. To jest miłość nie kochana. 
To jest miłość przyjmowana z obojętnością. Któryż to raz w naszym własnym życiu, 
któryż to raz w naszym pokoleniu, w coraz to trudniejszej sytuacji obojętności i sła
bości korzeni chrześcijańskich w naszym zwyczajnym życiu we wszystkich jego 
dziedzinach, któryż to raz słychać te słowa? Myśmy się zdecydowali, każdy z osobna 
i razem, przyznać do winy za to, że Pan stoi u drzwi, swoich drzwi, i swojego dzie
dzictwa, jakby na nowo wydziedziczany albo przez wyrzeczenie się Go, albo przez 
przemilczenie.

Moi Bracia i Siostry! To jest godzina wielka, bo my chcemy wracać razem do 
wiernej nam nadziei, którą jest Chrystus, bo chcemy razem słabości i winy wyzna
wać, i błagać o zmiłowanie, abyśmy przyjęli łaskę upragnionej jedności. Niech te 
słowa Chrystusowe: „Oto stoję u drzwi i kołaczę”, niech te słowa wzywające, ale 
przecież upominające, zostaną na resztę roku tym, czym były przez osiem dni. Niech 
będą przewodnikiem. Niech nas budzą. Niech nas budzą do modlitwy. Mów Panie 
i działaj. To, co zamyka Tydzień Modlitw, otwiera dwunastomiesięczny czas modlit
wy. Przyjdź, Panie, mów i zechciej wejść do serc naszych i do wspólnot naszych, 
do których Cię, upokorzeni naszą słabością, zapraszamy.

Wyznajmy teraz naszą pełną ufności wiarę.

F R A N C I S Z E K  K A R D Y N A Ł  M A C H A R S K I ,  a b p ,  m e t r o p o l i t a  k r a k o w s k i

Homilia na zakończenie Oktawy modlitw o jedność chrześcijan
-  Kraków, Bazylika OO. Dominikanów, 26 stycznia 1997 r.

Bracia i Siostry,
1573 z przejęciem staję wśród Was, a więc w Kościele, w którym służąc Słowu Boga

i sprawując święte Sakramenty -  czyny Chrystusa, wyznajemy i głosimy miłosierdzie 
Pana -  czyniąc je. A świadomi -  dziś bardziej niż wczoraj -  jak jesteśmy słabi 
i niedość wierni Duchowi -  Miłości, wołamy o zmiłowanie Boga. Żeby nie była
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przeze mnie próżna łaska jedności Kościoła, o którą dla nas Chrystus modlił się do 
Ojca „aby stanowili jedno, zespolili się w jedno” (J 17, 20-23). Modlił się, zanim 
siebie samego ofiarował na Krzyżu: „za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, 
aby i oni byli uświęceni w prawdzie (J 17, 19).

Im lepiej poznaję, jak się spierają we mnie różne postawy jak w przypowieści
o ojcu i dwu synach, tym bardziej stanowczo patrzę na Chrystusa. W Nim najbliżej 
do miłosiernej miłości Ojca, wiernej i nieustępliwej dobroci, pełnej tkliwości i czu
łości, cierpliwej i łaskawej. Chrystus Zmartwychwstały to Pan Ukrzyżowany -  wy
brał On drogę przez Krzyż, sam doznał w Swoim Zmartwychwstaniu radykalnej 
miłości Ojca potężniejszej niż śmierć, i Sam stał się jej źródłem i jej wzorem, 
natchnieniem i wezwaniem. Nawrócenie na pojednanie z Ojcem Niebieskim i braćmi 
jest przecież czynem miłości, skierowanym k u  C h r y s t u s o w i .  Gdy pojedna
nie nastąpi -  i gdy się do niego zmierza drogą prawdy i sprawiedliwości, to będzie 
godzina niewyobrażalnego miłosierdzia ludzi wobec Chrystusa. On mówi (może już 
dziś?): M n i e ś c i e  u c z y n i l i !  (por. Mt 25, 34-40).

Od Ojca Świętego Jana Pawła II przyjmuję słowa wypowiedziane w Warszawie 
przed 6  laty: „Europa jest podzielona między katolicyzm, prawosławie i protestan
tyzm. Jeśli coś ma przybliżyć rozłączone konary chrześcijańskiego drzewa w Euro
pie, to nade wszystko wspólna służba człowiekowi w wymiarze paschalnej tajemnicy 
Chrystusa. | | . |  Przyzywanie Ducha Świętego w Eucharystii jest wielką modlitwą
o jedność chrześcijan i nieustannym apelem o zjednoczenie. Oby apel ten chcieli 
usłyszeć chrześcijanie rozdzieleni jeszcze niestety w sprawowaniu Wieczerzy Pań
skiej”.

A L F O N S  N O S S O L ,  b i s k u p  o p o l s k i

Odezwa na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 1986
-  Opole, 18 stycznia 1986 r.

Drodzy Współwyznawcy Jezusa Chrystusa -  „Kamienia węgielnego” jedności 
braterskiej i pokoju w świecie!

1. „Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru 1574 
Powszechnego -  czytamy w Dekrecie o ekumenizmie -  jest wzmożenie wysiłków dla 
przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan. Bo przecież Chrystus Pan zało
żył jeden jedyny Kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które 
wobec ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy 
wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi 
podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. Ten brak jedności jawnie
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sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi naj
świętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (nr 1). Zaś 
„Relacja końcowa” ostatniego nadzwyczajnego Synodu Biskupów podkreśla m.in., 
że opierając się na eklezjologii „komunii” (wspólnoty), Kościół katolicki w czasie 
Soboru Watykańskiego II podjął w pełni swoją odpowiedzialność ekumeniczną. Dziś 
po dwudziestu latach możemy stwierdzić, że ekumenizm wpisał się głęboko i na stałe 
w świadomość Kościoła. My biskupi pragniemy gorąco, aby niepełna „komunia” 
z Kościołami i Wspólnotami niekatolickimi, która już istnieje, przy pomocy łaski 
Bożej, doszła do „komunii” pełnej.

1575 Dialog ekumeniczny winien być prowadzony w różny sposób na różnych szcze
blach Kościoła, czy to przez Kościół Powszechny, czy to przez Kościoły partykular
ne, czy wreszcie przez konkretne lokalne wspólnoty wiernych. Dialog powinien być 
duchowy i teologiczny; ruch ekumeniczny winien być w szczególny sposób ożywiany 
przez wzajemną modlitwę. Dialog jest autentyczny i owocny, jeśli przedstawia praw
dę z miłością i wiernością względem Kościoła. W ten sposób dialog ekumeniczny 
sprawia, że Kościół jaśniej ukazuje się jako sakrament jedności. „Komunia” między 
katolikami i innymi chrześcijanami, jakkolwiek niepełna, wzywa przecież wszystkich 
do współpracy w wielu dziedzinach i tak czyni w jakiś sposób możliwym wspólne 
świadectwo o zbawczej miłości Boga do świata potrzebującego zbawienia” (nr 7).

1576 2. Dobrze jest przypomnieć sobie powyższe słowa zaraz na początku tegorocznego
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wzajemna bowiem modlitwa rzeczywiście 
„w szczególny sposób” ożywia naszą chrześcijańską dążność do jedności. Dążność 
ta polega nie tylko na wzajemnym poznaniu się, które w zasadzie zawsze zwykło 
zbliżać, ale także na radosnym czynieniu prawdy w miłości, w połączeniu z wiernoś
cią względem Kościoła, tegoż właśnie jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego.

1577 3 . Hasło tych dni powszechnej modlitwy całego chrześcijaństwa stanowią tym
razem dlatego słowa Chrystusa, zapisane w Dziejach Apostolskich: „Będziecie moimi 
świadkami” (Dz 1, 8 ). Być świadkami samego Chrystusa to właśnie -  głosić Ewan
gelię przede wszystkim własnym życiem, istnieć i działać w oparciu o jego nowe 
przykazanie (J 13, 34), przykazanie miłości, która obejmuje wszystkich i nie wyklu
cza żadnego człowieka.

1578 4. Choć w tym względzie liczy się oczywiście indywidualne świadectwo każdego
chrześcijanina, znaczenie szczególne posiada jednak w dzisiejszym świecie wspólne 
świadectwo wszystkich chrześcijan „o zbawczej miłości Boga do świata potrzebujące
go zbawienia”.

Skoro grzechem należy nazwać współczesne podziały, przeciwstawne bloki, zwal
czające się ideologie i walkę klas, jest nim zapewne tym bardziej podzielenie Koś
cioła, rozdarcie „całodzianej szaty” Jezusa. To takie smutne, bo nawet krzyżujący 
Chrystusa na Kalwarii pogańscy siepacze nie odważyli się tej szaty podrzeć, lecz 
rzucili o nią los (por. J 19, 24). Dopiero my chrześcijanie, obmyci wodą chrztu 
świętego, my nosiciele imienia Chrystusowego, uczyniliśmy to. Nasze grzechy i brak 
konsekwencji postawy świadków Chrystusa leżą przeto u podstaw konfesyjnych 
podziałów Kościoła. Czas więc opamiętać się i szczerze żałować za swoje grzechy. 
Musimy wszyscy na nowo stać się prawdziwymi świadkami naszego Pana i Zbawcy,
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by świat cały uwierzył jego orędziu, otwierając szeroko serce na ocalającą i zbawczą 
miłość.

5. Obok tych wewnętrznych racji skłania nas, wszystkich wyznawców Chrystusa, 
w tej chwili do konsekwentnego oraz wspólnego świadectwa chrześcijańskiego także 
nagląca racja zewnętrzna. Naszemu Kościołowi przypada bowiem żyć we wciąż 
wzmagającej się diasporze sekularystycznej oraz ideologicznej. Odsakralnienie i ze
świecczenie, jak też niebezpieczne napięcia ideologiczne świata zdają się stale potę
gować. A wraz z nimi zarysowuje się na horyzoncie złowieszcze widmo cywilizacji 
śmierci, podczas gdy ratunkiem dla naszego świata może dzisiaj być wyłącznie cywi
lizacja miłości i zrodzony przez nią lub raczej budowany w jej ramach prawdziwy 
pokój.

Módlmy się przeto w tych dniach gorąco o zjednoczenie wszystkich chrześcijan,
o widzialną jedność Kościoła Chrystusowego. Chciejmy serio na drodze wspólnego 
świadectwa chrześcijańskiego pójść jako lud Boży, skupiony wokół Chrystusa 
a wsparty mocą Ducha Świętego, do wspólnego Boga Ojca.

Opole, dnia 18 stycznia 1986 roku.
Wasz biskup Alfons Nossol

A L F O N S  N O S S O L ,  b i s k u p  o p o l s k i

Odezwa na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 1987
-  Opole, 12 stycznia 1987 r.

Drodzy Współwyznawcy Jezusa Chrystusa -  Emanuela, „Boga z nami”!
1. Ze względu na tegoroczny tydzień wzmożonej modlitwy o jedność Chrystuso

wego Kościoła powinniśmy właściwie jeszcze dodać: Jezusa Chrystusa -  „Boga 
w nas”, jako że modły te mają wszakże w naszym kraju stać pod znakiem II Kon
gresu Eucharystycznego. A przez „Wielką tajemnicę wiary”, względnie w niej -  Syn 
Boży jest także eucharystycznie w nas obecny.

„Zjednoczeni w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem”: -  to hasło rozpoczyna
jącego się dzisiaj Tygodnia Modlitw o Jedność. Jest ono oparte na tekście 2 Listu 
do Koryntian (5, 17-6,4a). Podzielonym chrześcijanom św. Paweł przypomina głębo
ką prawdę teologiczną, że Bóg „dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grze
chu” (2 Kor 5, 21), i że pojednał nas ze sobą przez Chrystusa. Staliśmy się nowym 
stworzeniem dzięki krwi Chrystusa. W Nim odnajdujemy radość, odkupienie, łaskę, 
wyzwolenie, zmartwychwstanie i nadzieję na pełnię życia.

1579

1580
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1581 2. Podczas gdy świadomość tej właśnie nadziei daje wszystkim chrześcijanom już
chrzest, to jej niejako realnym urzeczywistnieniem jest Eucharystia -  sakrament 
jedności Kościoła. Kiedy na przestrzeni całego bieżącego roku kierujemy nasze serca 
i umysły przede wszystkim na Eucharystię, wiemy, że uczestniczenie w niej obdaro
wuje nas radością zupełnie szczególnego spotkania z ukrzyżowanym i zmartwych
wstałym Panem. Radość tę mąci jednak bolesny fakt, że podziały chrześcijan sięgnę
ły aż do ołtarza Pańskiego. Choć Kościoły chrześcijańskie zgodnie uznają Eucharys
tię za ustanowiony przez Chrystusa sakrament zjednoczenia z Nim oraz zjednoczenia 
wierzących i sprawują ten sakrament w imię posłuszeństwa nakazowi Pana „To 
czyńcie na moją pamiątkę”, to różnią się wszakże w rozumieniu tajemnicy Eucharys
tii i w konsekwencji sprawują ją  oddzielnie. Wielostronny dialog teologiczny Kościo
ła nie pomija bowiem również rozmów na temat owej „Wielkiej tajemnicy wiary”. 
Ważne są w tym względzie szczególnie dwa nasze dokumenty: Wieczerza Pańska 
(1978) oraz Chrzest, Eucharystia i Urząd (BEM -  1982), ponieważ zbliżenia te 
skonkretyzowały naszą doktrynę. Stało się to możliwe m.in. przez odkrycie biblijnego 
znaczenia terminu „pamiątka” (po grecku anamneza), która uobecnia w Eucharystii 
tajemnicę krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Większość Kościołów chrześcijań
skich uznaje dziś, że „Uczta Eucharystyczna jest sakramentem Ciała i Krwi Chrystu
sa, sakramentem Jego rzeczywistej obecności” (BEM, Eucharystia, nr 13).

Należy też zauważyć, że każda „celebracja eucharystyczna z natury swej zawiera 
głoszenie słowa Bożego” (BEM, Eucharystia, nr 13). Mimo że nie możemy jeszcze 
wspólnie przystępować do stołu Pańskiego, istnieje między nami swoista komunia 
słowa Bożego. Dziękując Panu za istniejącą już między nami wspólnotę, chciejmy 
Go prosić o rychłe przybliżenie chwili, gdy będziemy mogli się spotkać przy jednym 
stole Wieczerzy Pańskiej i w ten sposób stać się sługami pojednania między ludźmi 
i świadkami radości zmartwychwstania” (Dok. Wieczerza Pańska, nr 41).

1582 3 . Nasza wspólna modlitwa chrześcijańska winna być niesiona ze świadomością,
że to właśnie Duch Święty działający w tajemnicy Eucharystii jest ostatecznym 
sprawcą jedności, bowiem podziały istniejące między chrześcijanami może przezwy
ciężyć tylko On. W Dniu Zielonych Świąt, kiedy zstąpił na Apostołów, przemienił 
ich w zdecydowanych i zjednoczonych ze sobą świadków Chrystusa: „jeden Duch 
i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32).

W kanonie każdej Mszy św., obok słów Chrystusa mówiących o ustanowieniu 
Eucharystii, rozbrzmiewa również modlitwa Kościoła o zesłanie Ducha Świętego 
nazywana epiklezą. Modlący się Kościół, który tworzą wszyscy zgromadzeni na 
Eucharystię, prosi Ojca, aby zesłał Ducha Świętego na dary złożone na ołtarzu 
i przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa. Błaga o to, „aby Duch Święty zjednoczył 
nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa” (II modlitwa eucharystycz
na). W ten sposób w modlitwie epiklezy eucharystycznej przedłuża się arcykapłańska 
modlitwa Chrystusa o jedność wszystkich wierzących: „aby wszyscy stanowili jedno, 
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17, 21).

W całym chrześcijaństwie pogłębia się obecnie przeświadczenie, że przyzywanie 
Ducha Świętego w Eucharystii jest wielką modlitwą o jedność chrześcijan i nieustan
nym „apelem o zjednoczenie”. Jedność jest darem Boga, o który trzeba Go ustawicz-
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nie błagać, aby urzeczywistniał się coraz pełniej w całym życiu Kościoła. W III 
modlitwie eucharystycznej prosimy Boga z wiarą: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem, 
Krwią Syna Twego i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną 
duszą w Chrystusie”. Moc Ducha tworzy jedność wierzącej wspólnoty. W łączności 
z „Modlitwą Pańską”, następującą tuż po modlitwie eucharystycznej, modlitwa
0 zstąpienie Ducha Świętego jest najbardziej ekumenicznym błaganiem modlącego 
się Kościoła. „Kościół jako wspólnota Nowego Przymierza z ufnością przyzywa 
Ducha, aby uświęcił go i odnowił, wprowadził do wszelkiej sprawiedliwości, prawdy
1 jedności oraz aby uzdolnił go do spełniania jego misji w świecie” (BEM, Eucharys
tia, nr 17). Poprzez przyzywanie Ducha Świętego w każdorazowym sprawowaniu 
Eucharystii uobecnia się w sposób sakramentalny także tajemnica Zielonych Świąt. 
Boży dar jedności staje się ustawicznym zadaniem dla ludzi. Ostatecznie bowiem 
tylko Kościół w sobie pojednany będzie dla wszystkich wiarygodnym „sakramentem 
jedności i pokoju w świecie” i jako taki pomoże przezwyciężyć niebezpieczne przeja
wy „bytowania ku śmierci” na rzecz prawdziwej „cywilizacji miłości”, o którą Ojciec 
Święty stale woła, a w ostatniej encyklice „O Duchu Świętym w życiu Kościoła 
i świata” jej powstanie przypisuje wyraźnie działaniu Bożego Ducha (Dominum et 
Vivificantem, nr 57, 67).

Niech tenże Duch Boży przemieni nasze serca, zjednoczy je jeszcze bardziej 
z Chrystusem i pozwoli nam wszystkim być jedną wielką Rodziną Bożą, rodziną 
Jego sióstr i braci, czyniących prawdziwy pokój na świecie.

Opole, dnia 12 stycznia 1987 roku.
Wasz biskup Alfons Nos sol

A L F O N S  N O S S O L ,  b i s k u p  o p o l s k i

Wezwanie do modlitwy o jedność chrześcijan
-  Opole, 8 stycznia 1990 r.

Drogie Siostry, Bracia drodzy;
Kochani Współwyznawcy Jezusa Chrystusa!
Każdego roku w dniach 18-25 stycznia wielu chrześcijan należących do różnych 

Kościołów i wspólnot ożywia duch modlitwy o jedność w wierze. Temat tegoroczne
go Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi: „Zjednoczeni w modlitwie Chry
stusa «Aby wszyscy stanowili jedno [...] żeby świat uwierzył»”. Słowa te z 17 rozdz. 
Ewangelii św. Jana należą do arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa, klasycznego 
tekstu, który zawsze inspirował do modlitwy o jedność chrześcijan. Wybór tego

1583
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tekstu jako hasła tegorocznej modlitwy niejako z góry pragnie pomóc włączyć nasze 
prośby i błagania do modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa o jedność dla Jego 
uczniów. Jedność Chrystusa z Ojcem, którą sprawia Duch Święty, stanowi źródło 
i podstawę tej jedności, o którą modlimy się także my, wierzący w Chrystusa.

Jedność w wierze jest darem, którego nam udziela Chrystus Pan przez swego 
Ducha. Po części już dziś możemy radować się tym darem. Jesteśmy zjednoczeni 
jednym sakramentem chrztu św. udzielonym nam w wierze w Trójjedynego Boga. 
Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego w szczególny sposób znaczy naszą 
drogę życia. Kościół rzymskokatolicki, jak i wszystkie Kościoły zrzeszone w Świato
wej Radzie Kościołów, jednoczy wyznanie wiary w Trójcę Przenajświętszą. Wspólny 
nam wszystkim i wzajemnie uznawany sakrament chrztu św. jest wyrazem prawdzi
wie już istniejącej, choć tylko częściowej, jedności Kościołów chrześcijańskich. Jeśli 
w tych dniach prosić będziemy „aby wszyscy stanowili jedno (J 17, 21), to jest to 
prośba, by zniknęły wszystkie istniejące podziały, by podzieleni chrześcijanie mogli 
zjednoczyć się w pełni wiary, w twórczej, integralnej odpowiedzi na inspirację Boże
go Ducha, w którym modlił się Chrystus Pan.

Z j e d n o c z e n i  w  m o d l i t w i e  C h r y s t u s a
1584 Modlitwa o jedność nie stanowi odosobnionego, jednego z wielu obowiązków

chrześcijan. Jedność całej rodziny ludzkiej w Bogu była szczególnym zadaniem 
całego zbawczego dzieła Chrystusa, mającego przywrócić utraconą wskutek grzechu 
pierwotną jedność człowieka i całej natury z Bogiem. Św. Jan może lepiej niż my 
dzisiaj dostrzegał w jedności nie tyle jedną z opcji, ale widział w niej integralną 
część chrześcijańskiej wiary. Jezusowa modlitwa o zachowanie uczniów w jedności, 
umieszczona tuż przed opisem męki Pańskiej, nabiera cech tekstu centralnego. Liczne 
określenia nadawane tej modlitwie podkreślają różne aspekty. Nazywa się ten tekst 
„modlitwą o jedność”, ponieważ ta prośba uwydatnia się najbardziej (17, 21. 23), 
„modlitwą o uświęcenie”, ponieważ Jezus prosi w niej, żeby Bóg uświęcił Jego 
uczniów w prawdzie, uświęcił swoim słowem (17, 17), „modlitwą ostatniej woli 
Jezusa” lub „testamentem Jezusa”, ponieważ Jezus wyraża w niej swoje najgłębsze 
pragnienie i nadzieję, „modlitwą Arcykapłańską”, gdyż Jezus występuje jako Najwyż
szy Kapłan dla swoich uczniów, jak i dla tych, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą
(17, 19-20).

W nadchodzących dniach powinniśmy uczynić modlitwę Chrystusową naszą włas
ną. Mamy w tym celu włączyć nasze intencje do modlitwy Chrystusa modląc się 
razem z Nim, czy też raczej otworzyć własne serca, by Chrystusowy Duch modlił 
się w nas. Jezusowa wspólnota z Ojcem w Duchu Świętym stanowi źródło naszej 
wspólnoty z Chrystusem i źródło naszej wspólnoty ze wszystkimi siostrami i braćmi 
w wierze. Ci, którzy modlą się słowami Chrystusa i w Jego imieniu (14, 12-14), 
będą dokonywać dzieł, których On dokonał (14,12), będą także wprowadzać jedność, 
której On pragnął dla swego Kościoła.
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„ A b y  w s z y s c y  s t a n o w i l i  j e d n o ”
Człowiek współczesny dzięki możliwościom szybkiego przekazu informacji i my

śli, dzięki możliwościom komunikacyjnym, a także poprzez wspólne dla całej ludz
kości zagrożenia bytu, chociażby w sferze ekologii, coraz wyraźniej świadom jest 
jedności świata. Uwrażliwienie na jedność, której konieczność człowiek odczuwa i za 
którą głęboko tęskni, sprawia, że tym boleśniej bywa przeżywany każdy fakt podzia
łu, zarówno historycznie zastanego ze skutkami po dziś, jak też każdego nowego. 
W polityce naszego kontynentu, w świadomości europejskiej, coraz mocniejsze są 
tendencje do przezwyciężania podziałów. Dzielące nas mury nie tylko same murszeją, 
ale rozbierają je ludzie mieszkający po obu ich stronach. Przecięte kolczaste druty 
są wyraźnym dowodem, jak sztuczne i czasowe mogą być granice między ludźmi.

W dziedzinie życia religijnego i kościelnego także coraz bardziej jesteśmy świa
domi tego wszystkiego, co nas łączy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dla wielu było 
nie do pomyślenia to, co dziś jest faktem: prawie powszechnie uznaje się autonomię 
i wartość religii jako takiej, a ekumeniczne zbliżenie Kościołów chrześcijańskich nie 
ogranicza się już tylko do wymiany myśli teologicznej, ale coraz częściej staje się 
praktyczną współpracą, wzajemną pomocą i służbą.

Chrystus modlił się do Ojca „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we 
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno”. Jedność, która istnieje między 
Niebieskim Ojcem a Jego Synem, ma być wzorem i podstawą wszelkiej jedności 
w wierze. Tym, który ostatecznie jednoczy Ojca z Synem, jest Duch Święty. On jest 
zasadą jedności w Trójcy Świętej i zasadą naszej wzajemnej więzi przez wiarę 
w Chrystusa. Duch Święty jest tym jednoczącym, który swoją mocą obejmuje 
wszystko, obejmuje tajemnicę Boga i istnienie świata, obejmuje ludzi wszystkich 
światopoglądów i także nas, których znakiem jedności jest przyjęty w wierze chrzest 
św. i przynależność do jednego Chrystusowego Kościoła, jak i jego widzialnych 
struktur.

Dostrzeżenie roli Ducha w świecie i w Kościołach pozwala stwierdzić, że praw
dziwe, rzeczywiste podziały mają miejsce tam, gdzie istnieje sprzeciw wobec Ducha, 
gdzie wątpi się w Jego moc i odrzuca Jego dary. Kiedy człowiek sprzeciwia się 
Duchowi, nie szanuje Jego darów, wtedy też burzy Bożą rzeczywistość i wprowadza 
chaos. Im bardziej stajemy się dostępni dla Chrystusowego Ducha, tym więcej może
my zrobić na rzecz jedności świata i chrześcijaństwa. Im bardziej doświadczymy Go 
we własnym życiu, tym pewniej odnajdziemy Go również w życiu i działaniu innych 
ludzi wierzących.

„ A b y  ś w i a t  u w i e r z y ł ”
Bóg mógłby uczynić cud, aby podzieleni chrześcijanie odnaleźli utraconą jedność 

i zjednoczyli się w jednym także widzialnym Kościele. Kto takiego cudu oczekuje, 
sławi wprawdzie dobroć i wszechmoc Boga, ale musi równocześnie uświadomić 
sobie, że dzieje zbawienia toczą się w naszym świecie najczęściej w inny sposób. 
Wszechmocny Bóg oczekuje ludzkich decyzji, posługuje się ludzkim współudziałem 
w realizacji swoich planów, w tym także w przywracaniu jedności w Chrystusowym 
Kościele.
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Po owocach świat poznaje czyśmy uczniami Chrystusa i na ile Jego Duch w nas 
mieszka i nami kieruje. Kościoły chrześcijańskie zagrożone dzisiaj głównie przez 
„praktyczny ateizm” wielu swoich członków potrzebują odnowy. Dopiero głęboko 
religijne i zgodne z treścią Ewangelii życie może rodzić wiarę u ludzi obojętnych lub 
obcych chrześcijaństwu. Współczesny klimat sprzyjający niwelowaniu wszelkich 
podziałów w świecie rodzi nową szansę dla naszych Kościołów. Dzisiejszemu światu, 
Europie i Polsce, potrzebna jest nowa ewangelizacja, w nowy sposób trzeba ukazać 
stare chrześcijańskie wartości, w nowy sposób zajaśnieć musi naszym oczom Chrys
tus, abyśmy działając w Jego Duchu mogli tworzyć nową rzeczywistość: świat wol
ności, demokracji i tolerancji, świat poszanowania praw każdej mniejszości i jednost
ki, poszanowania wszelkich uczuć religijnych i światopoglądowych. Znosząc trudy 
ekonomicznego kryzysu nie możemy tęsknić tylko za ekonomicznym zjednoczeniem 
Europy. Zgodnie z myślą papieża Jana Pawła II Europie potrzebny jest powrót do 
kultury opartej na chrześcijańskiej wierze i do wiary, która staje się kulturą: chodzi 
więc o szczere przeżywanie naszej wiary na co dzień.

Znacznej części świata objawia się dziś możliwość wolności. Nasza wolność 
w Chrystusie nie może stać się kolejnym zgorszeniem dla naszych wierzących i nie
wierzących braci. Sercem każdej odnowy religijnej jest wewnętrzna odnowa każdego 
z nas. Świat dzisiejszy i jutrzejszy będzie wówczas wierzył, jeśli doświadczy ze 
strony chrześcijan wielkiego pragnienia pełni prawdy, poznania, życia i darów Ducha. 
Także w Kościele, jeśli nie będziemy uwrażliwieni na pełnię, uniwersalność, po
wszechność, czyli prawdziwą katolickość, jeśli akcentować będziemy jedną tradycję, 
nie dostrzegając i nie ceniąc innych, może nie dojść w wymiarze doczesności do 
tego, o co modlił się Chrystus.

Drodzy Bracia i Siostry!
1587 Waszej modlitwie w ramach tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego pragniemy

polecić w sposób szczególny dwie sprawy:
Kościół rzymskokatolicki w Polsce podjął prace przygotowawcze do II Synodu 

plenarnego. Wśród wielu komisji powołanych na etapie przygotowawczym jedna 
z nich -  Komisja IV -  zajmuje się problematyką ekumeniczną. Jej zadaniem jest 
wypracowanie projektu odpowiedniego dokumentu, który by służył ożywieniu zaanga
żowania katolików w działalność ekumeniczną. Pracę tej Komisji polecamy Waszej 
modlitwie i zachęcamy jednocześnie do większej wrażliwości na problematykę eku
meniczną w codziennych kontaktach z Braćmi innych Kościołów chrześcijańskich. Ta 
wrażliwość potrzebna jest, byśmy mogli stawać się coraz bardziej wiarygodnymi 
świadkami Jezusa Chrystusa, który z jedności wszystkich chrześcijan uczynił warunek 
skuteczności ewangelizacji: „Aby stanowili jedno, [...] aby świat uwierzył” (J 17, 21).

W ostatnich tygodniach z radością dowiedzieliśmy się wszyscy, że otwarły się 
nowe możliwości dla legalnego działania Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie. 
W tej nowej sytuacji potrzebna jest nasza modlitwa o to, by zgodnie z życzeniem 
Ojca Świętego, stosunki między grekokatolikami i prawosławnymi na Ukrainie 
i u nas układały się w duchu wzajemnego wybaczenia i prawdziwego ekumenizmu. 
By oba te Kościoły mogły w wolności i sprawiedliwości dążyć do jedności w Chrys
tusie.
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Pamiętajmy, że dopiero w sobie pojednany Kościół będzie mógł stać się dla 
wszystkich ludzi dobrej woli wiarygodnym sakramentem jedności całej ludzkości 
i pokoju w naszym świecie. Niech przeto szczera modlitwa o jedność chrześcijan 
pozwoli nam wszystkim, zwłaszcza w tych dniach, do tego walnie się przyczynić. 
Zjednoczeni w modlitwie Chrystusa wołajmy w mocy Bożego Ducha: Ojcze spraw, 
aby wszyscy stanowili jedno, żeby świat uwierzył!

A L F O N S  N O S S O L ,  b i s k u p  o p o l s k i

Choć chrześcijanie wierzą inaczej, nie wierzą w Innego.
List pasterski na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 1995

-  8 stycznia 1995 r.

Druk: „Biuletyn KAI”, 14 stycznia 1995, s. 20-21.

Drodzy Współwyznawcy Jezusa Chrystusa -  Fundamentu wewnętrznej jedności 
wszystkich ludzi!

Każdego roku liczne Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie organizują w dniach 
18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność. Bez żadnej przesady można stwierdzić, 
że wspólna modlitwa w coraz większym stopniu umacnia i pogłębia wewnątrzchrześ- 
cijańskie więzi. Katolicy, prawosławni, protestanci i anglikanie modlą się, żeby 
jedność w Chrystusie ujawniała się wśród nich coraz wyraźniej. To powszechne 
modlitewne pragnienie budzi uzasadnione nadzieje. Choć przez wiele lat winę za 
podziały w Kościele dostrzegano tylko po jednej stronie i modlono się o nawrócenie 
tych „innych”, tak obecnie przynajmniej niektóre Kościoły odważnie próbują krytycz
nie spojrzeć na swoją przeszłość. Wspólnie też modlą się o prawdziwą pełną jedność
-  taką, która była testamentalnym pragnieniem Chrystusa.

I. KOINONIA: WSPÓLNOTA W BOGU I MIĘDZY NAMI

lj  Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan i Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej 
Rady Kościołów ustaliły, że hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan będzie „Koinonia: wspólnota w Bogu i między nami”. Temat ten został 
sformułowany w oparciu o tekst z Ewangelii św. Jana 15, 1-17, gdzie Ewangelista 
podaje przypowieść o krzewie winnym i latoroślach. W tej alegorii Chrystus Pan sam 
określa naszą wspólnotę z Nim oraz z Jego i naszym Ojcem.
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Greckie słowo „koinonia” znaczeniowo związane z łacińskim określeniem „com- 
munio” tłumaczone bywa jako „wspólnota”, „współuczestnictwo”. Należy ono do 
często spotykanych terminów biblijnych, powszechnie funkcjonuje też jako dobro 
wspólne w prawie wszystkich Kościołach chrześcijańskich. W swej treści wskazuje 
ono na tajemnicę życia trzech Osób Trójcy Świętej, które są odrębne, a zarazem 
całkowicie złączone w jednym życiu Bożym. Teologia wyjaśniając, iż wzajemne 
przenikanie się życia jest tym, co łączy Osoby Trójcy Świętej, używa słowa „com
munio”. W ten sposób usiłuje choć w części wyrazić niezgłębioną tajemnicę Boga
chrześcijan.

Wspólnota Ojca, Syna i Ducha Świętego otwarła się na zewnątrz, otwarła się ku 
człowiekowi, w misterium stworzenia i odkupienia. Syn Boży, który narodził się 
w Betlejem, a po swojej śmierci zasiadł po prawicy Ojca, pokazał, iż Bosko-ludzka 
jedność sięga tak daleko, że ludzka natura może być wyniesiona do świętej wspólno
ty życia Boskich Osób.

1590 2. Chrześcijanie poprzez łaskę wiary mają jednak nie tylko wspólnotę z Trójjedy-
nym Bogiem, ale na jej podstawie również wspólnotę między sobą. Ponieważ 
w Chrystusie zostaliśmy obdarowani Bożym życiem, stąd nasze chrześcijańskie życie 
we wspólnocie Ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół, również nazwane jest „com
munio”. Św. Jan dostrzega ten podwójny związek, kiedy pisze: „Oznajmiamy wam, 
cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo (communio) z nami. 
A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z jego Synem Jezusem 
Chrystusem” (1 J 1-3). Myśl o Kościele jako o wspólnocie i współuczestnictwie jest 
głęboko zakotwiczona w licznych innych wypowiedziach Biblii. Także św. Paweł 
pisze o współuczestnictwie w tej samej wierze (Ef 4, 13), o współudziale w szerze
niu Ewangelii (Flp 1, 5), o darze jedności w Duchu Świętym (2 Kor 13, 13),
0 udziale w cierpieniach Chrystusa (Flp 3, 10), o powołaniu do wspólnoty z uwiel
bionym Chrystusem (1 Kor 1, 10), o uczestnictwie w Ciele i Krwi Chrystusa (1 Kor
10, 16-21).

1591 3 . Obrazowo nasze zjednoczenie z Chrystusem, a przez Niego z Bogiem Ojcem
oraz braćmi i siostrami w wierze, wyraża jednak przede wszystkim alegoria o win
nym krzewie i latoroślach (J 15, 1-17). Ona też dlatego stała się Źródłem rozważań 
dla tegorocznego Tygodnia Modlitw. Przypowieść o winnym krzewie nawiązuje do 
tematyki często spotykanej w Starym i Nowym Testamencie. Symbolika wina to 
przecież symbolika dóbr mesjańskich. Obraz winnego krzewu i latorośli ukazuje 
życie w zjednoczeniu z Chrystusem. Zasada życia jest ta sama, gdyż ten sam ożyw
czy sok płynie w krzewie winnym -  Chrystusie, co w wszczepionych weń latoro
ślach. Wszczepioną przez wiarę latoroślą są zarówno pojedynczy chrześcijanie, jak
1 poszczególne Kościoły czy Wspólnoty chrześcijańskie. Istotna jest przy tym uwaga 
Ewangelisty: brak jedności z Chrystusem, utrata więzów z Nim, grozi bezowocnością 
i uschnięciem: „beze Mnie nic uczynić nie możecie” (15, 5).
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M W S P Ó L N O T A  P O Z N A N I A  I  M I Ł O Ś C I

| |  W kontekście alegorii o krzewie winnym św. Jan mówi o przyjacielskiej 
wspólnocie z Chrystusem przez coraz doskonalsze i głębsze poznanie Boga: „Już was 
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przy
jaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15, 
15). Poznajemy Boga przez rozum, ale jeszcze więcej przez serce. Doświadczenie 
uczy, iż nie sposób poznać Boga jako Najwyższej Wartości, usłyszeć Jego woli, nie 
mając w sobie wyrobionego etosu czci, szacunku i pokory w stosunku do każdej 
wartości, nie mając czystego serca, wrażliwego na każdy rodzaj dobra, prawdy 
i piękna. Przykłady codziennego życia, jakże często nacechowane bezsensem, nihiliz
mem i obojętnością, wyraźnie świadczą, że poznanie Boga, zrozumienie i przyjęcie 
Ewangelii jest uwarunkowane etycznie.

2. Wszczepieni w Chrystusa i poznawszy Jego orędzie -  nawet jeśli należymy do 
różnych wyznań chrześcijańskich -  zobowiązani jesteśmy do wzajemnej otwartości 
i miłości. Z nich bowiem rodzi się dialog -  szczere, wspólne poszukiwanie prawdy. 
W dobie obecnej to właśnie w dialogach teologicznych Kościoły widzą jedną z naj
skuteczniejszych metod ekumenicznego poznania, zrozumienia i pojednania. Chociaż 
przez wieki byliśmy przyzwyczajeni podkreślać to, co poszczególne wyznania dzieli 
i różni między sobą, to jednak dziś po latach intensywnie prowadzonych dialogów 
doktrynalnych między różnymi Kościołami chrześcijańskimi dostrzegamy, że zazwy
czaj więcej nas łączy niż przypuszczano. Różnice nie zawsze muszą być wyrazem 
błędu jednej czy drugiej strony. Często tylko w odmienny sposób ujmuje się tę samą 
prawdę lub też akcentuje inne elementy. Zresztą już soborowy Dekret o ekumenizmie 
zauważył, że odmienne sformułowania teologiczne na Wschodzie i na Zachodzie 
nierzadko raczej wzajemnie się uzupełniają niż przeciwstawiają (nr 17). Wśród prak
tycznych wskazań Sobór Watykański II, od zakończenia którego minie w tym roku 
30 lat, sformułował zasadę, że „katolicy winni z radością uznać i ocenić dobra na
prawdę chrześcijańskie płynące ze wspólnej ojcowizny, które znajdują się u braci od 
nas odłączonych. Słuszną i zbawienną jest rzeczą uznać Chrystusowe bogactwo 
i cnotliwe postępowanie w życiu drugich, którzy dają świadectwo Chrystusowi cza
sem aż do przelania krwi” (DE 4).

3. W tym kontekście nie można też zapomnieć o bogactwie, jakie do Kościoła 
rzymskokatolickiego wniósł ukształtowany na dawnych polskich ziemiach kresowych 
Kościół greckokatolicki. Przygotowuje się on obecnie do obchodów czterechsetnej 
rocznicy unii z Rzymem (1996). To również dzięki niemu naszemu łacińskiemu 
obrządkowi nie była właśnie obca wielka tradycja Kościołów wschodnich wraz z ich 
bogactwem duchowego i liturgicznego życia. Pragnę z tej okazji wyrazić moją radość 
i wdzięczność wobec duchownych i świeckich, którzy na terenie naszej diecezji 
z wielkim poświęceniem przyczynili się do tego, iż tradycja ta nie zaginęła w trud
nych minionych latach. Jestem przekonany, że będzie ona dalej poszerzać naszą 
religijną, wyznaniową i obrzędową wrażliwość.

Wspomnieć też pragnę najliczniejszy na terenie diecezji Kościół, którym są chrze
ścijanie wyznania ewangelicko-augsburskiego. Łączy nas z nimi ten sam chrzest
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i wspólnota słowa Bożego. Wsłuchiwanie się w słowo Boże jednoczy nas z Chrystu
sem i umacnia darami Jego Ducha. Nie brakuje też między nami braterskiej miłości, 
co przynosi dobre owoce na płaszczyźnie modlitwy, pomocy charytatywnej i w co
dziennych kontaktach.

I I I .  W S P Ó L N O T A  C Z Y N Ó W  W I A R Y

1595 l. „Dialog ekumeniczny i cała działalność na rzecz jedności chrześcijan jest
jednym z podstawowych zadań Kościoła w perspektywie roku 2000” powiedział 
Ojciec Święty Jan Paweł II na konsystorzu kardynałów 13 czerwca ubiegłego roku. 
Wbrew opiniom mówiącym o zastoju w tej dziedzinie, ekumenizm zachowuje w pełni 
swój dynamizm. Świadczy o tym wyraźnie także nowy Katechizm Kościoła Katolic
kiego, którego tłumaczenie w języku polskim ukaże się w najbliższym czasie. W sto
sunku do sióstr i braci należących do innych Kościołów Katechizm ów wzywa do 
szacunku i miłości. Wobec wszczepionych w ten sam Krzew Winny katolik nie może 
bowiem pozostać na poziomie tolerancji. Ewangelia i katolickie zasady ekumenizmu 
stawiają wymagania wyższe.

Wspólnota w Bogu i między nami jest ostatecznie darem łaski Chrystusa Pana. 
W dużej jednak mierze zależy też ona od naszej dobrej woli i współpracy z łaską. 
Jest to także nieodzowny warunek wspólnego dzieła „nowej ewangelizacji”.

2. Diecezję opolską czeka druga peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochow
skiej. Ma to być przede wszystkim czas wewnętrznej odnowy i modlitwy. Maryja 
jako Służebnica Pańska może nas bowiem najskuteczniej nauczyć drogi pokornego 
wsłuchiwania się w słowo Boże i usługiwania Chrystusowi w cichości. Z tego powo
du maryjna droga pokory i służby jest też dla wszystkich Kościołów drogą prowadzą
cą ku wspólnocie w Bogu i ku zjednoczeniu. Wpatrzeni w wizerunek Matki naszego 
Pana, prośmy zatem o pełną wspólnotę w wierze, miłości i w zjednoczeniu z Chrys
tusem. Usiłujmy zrobić wszystko, cokolwiek On nam powie (por. J 2, 5). Jego zaś 
najgłębszym pragnieniem jest „aby wszyscy stanowili jedno [...] aby świat uwierzył” 
(J 17, 21 ). Tylko w sobie pojednany Kościół Chrystusowy może bowiem dzisiaj być 
wiarygodny i stać się prawdziwym „sakramentem” jedności ludzkości i pokoju 
w świecie. Módlmy się zatem o to do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Opole, dnia 8 stycznia 1995 roku.
Wasz biskup Alfons Nossol
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List pasterski na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
-  6 stycznia 1996 r.

Ukochani Współwyznawcy Jezusa Chrystusa,
od wielu lat w dniach 18-25 stycznia pragnienie pełnej jedności gromadzi katoli

ków i chrześcijan innych wyznań na wspólnej modlitwie. Przedmiotem refleksji 
tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wybrano List do Kościołów 
w Laodycei (Ap 3,14-22), ostatni z siedmiu listów Apokalipsy św. Jana przygotowu
jących wczesnochrześcijańskie Kościoły na powtórne przyjście Chrystusa. W Liście 
tym „Świadek wierny i prawdomówny”, jakim jest Chrystus Pan, zwraca się do 
chrześcijan w Laodycei: „Znam twoje czyny, że ani zimny ani gorący nie jesteś. 
Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę 
cię wyrzcić z mych ust” (3, 15-16). Zadowolonych z życia i samych siebie, cieszą
cych się pewną stabilizacją a obojętnych na sprawy wiary, Chrystus wzywa do poku
ty. Nawrócenie, odnowa, wierność i gorliwość są w stanie ubogacić człowieka praw
dziwymi, to znaczy z wiary płynącymi dobrami. Ponieważ czas jest krótki, stąd 
Apokalipsa mówi, że Pan Jezus sam domaga się od nas otwarcia drzwi: „Oto stoję 
u drzwi i kołaczę” (3, 20). Słowa te stały się hasłem tegorocznego Tygodnia Mo
dlitw. Jezus Chrystus kołacze również do drzwi naszych serc, do drzwi naszych 
Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, wzywając nas do pełnej jedności z Nim 
i między sobą.

„Nie lękajcie się ...”
Papież Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu podjął wołanie Chrystusa 

i z gorącą prośbą zwrócił się do nas: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi! [...] Pozwólcie zatem -  proszę Was, błagam Was z pokorą i ufnością
-  pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia -  tak, życia 
wiecznego”. Z podobną gorącą zachętą, a zarazem głęboką pokorą Ojciec Święty 
kieruje do nas słowa wydanej w minionym roku Encykliki Ut unum sint -  Aby byli 
jedno (1995). Ekumeniczna encyklika jest pierwszym tak wysokiej rangi dokumentem 
w Kościele. Papież podkreśla w niej nieodwołalność zaangażowania się Kościoła 
katolickiego w sprawę pojednania chrześcijan. W ekumenizmie dostrzega głos Ducha 
Pańskiego i „znak czasu” (nr 3). Wyraźnie stwierdza, że ekumenizm jako ruch na 
rzecz jedności chrześcijan nie jest jakimś tylko „dodatkiem”, uzupełnieniem tradycyj
nego działania Kościoła, ale przeciwnie, „należy on w sposób organiczny do całości 
jego życia i działania; w konsekwencji winien tę całość przenikać i z niej wyrastać 
jak owoc ze zdrowego drzewa, które osiąga pełnię życia” (nr 19).

Do działalności ekumenicznej Papież wzywa przy tym nie tylko katolików: 
„Ośmielam się przemówić do Was wierni Kościoła katolickiego i do Was Bracia

1596
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i Siostry z innych Kościołów i wspólnot kościelnych słowami Apostoła Pawła: „jedno 
myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami” -  2 Kor 
13,11 (nr 103). Obecne okoliczności wydają się Papieżowi wystarczająco poważnym 
wyzwaniem, by chrześcijanie zechcieli „obalić mury podziałów i nieufności”, by 
zechcieli „przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie Ewan
gelii Zbawienia” (nr 2). Świat podzielony wieloma różnymi płaszczyznami potrzebuje 
jedności chrześcijan.

■

Ekumenia poprzez spotkania
1598 W Encyklice Ut unum sint Jan Paweł II odwołuje się do swoich częstych piel

grzymek, które nieodłącznie związane bywają z ekumenicznymi spotkaniami. Te iście 
apostolskie wspomnienia z podróży promieniują atmosferą serdeczności także w sto
sunku do tych, którzy nie są członkami Kościoła katolickiego, a zarazem obrazują 
tęsknotę za pełną jednością Kościoła Chrystusowego. Pielgrzymujący z kraju do kraju 
Papież stara się przekonać, iż ekumenizm rodzi się i realizuje nie tyle przez postęp 
w zmianie pozycji doktrynalnych, ale poprzez autentyczne spotkania. Opuszczając 
tak często Watykan, Ojciec Święty pragnie być współtwórcą ekumenii realizującej 
się w spotkaniach z żywymi ludźmi. Regularne wsłuchiwanie się w głos tych, którzy 
wierzą w Tego samego, a jednak inaczej, i rozmowy z nimi, świadczą, że ze strony 
Papieża nie mamy do czynienia już tylko z ekumenicznymi gestami, ale z nowym 
sposobem wprowadzania ekumenizmu w życie.

W tym kontekście z uznaniem należy spojrzeć również na organizowanie nowo
rocznych międzywyznaniowych spotkań młodzieży przez ekumeniczny ośrodek 
w Taizć. Tegoroczne spotkanie we Wrocławiu, jak i poprzednie w innych miastach 
Europy, dowodzą, iż chrześcijan z różnych Kościołów łączy już bardzo wiele. Żywe 
jest też wyrażane w medytacjach i modlitwach pragnienie pełnej jedności.

Jedność w modlitwie
1599 Encyklika Ut unum sint zbiera to wszystko, co od czasu Soboru Watykańskiego II

zostało powiedziane w odniesieniu do tematyki ekumenizmu. Na ekumenicznej dro
dze do jedności stanowczy prymat przypisuje Papież wspólnej modlitwie. „Gdy 
chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się 
bliższy. Długa historia chrześcijan, znaczona wielorakim rozbiciem, wydaje się jakby 
układać na nowo, dążąc do Źródła swej jedności, którym jest Jezus Chrystus” 
(nr 22). We wspólnocie modlitwy Chrystus poprzez Ducha Pocieszyciela jest rzeczy
wiście obecny: modli się „w nas”, „z nami” i „za nas”. Papież jest przekonany: „jeśli 
chrześcijanie, mimo podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz bardziej we wspólnej 
modlitwie, [...] głębiej sobie uświadomią, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich 
dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy. Jeśli będą spotykali się coraz częściej 
i coraz wytrwałej modlili do Chrystusa, będą mieli odwagę podjąć całą bolesną 
i ludzką rzeczywistość podziałów, odnajdując się w tej wspólnocie Kościoła, którą 
Chrystus stale tworzy w Duchu Świętym ponad wszelkimi słabościami i organicze- 
niami ludzkimi” (nr 22). Dla Jana Pawła II priorytet modlitwy nieodłącznie związany
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jest z potrzebą wzajemnego poznania, prowadzenia dialogów doktrynalnych, a przede 
wszystkim z praktycznymi formami współpracy międzywyznaniowej.

*

Świadectwa jedności
Chrystus Pan nauczał: „Nie każdy, który mi mówi «Panie, Panie», wejdzie do 

królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” 
(Mt 7, 21). Stąd ekumeniczna encyklika stwierdza, iż sprawdzianem szczerości 
i spójności intencji oraz deklarowanych zasad jest ich realizacja w konkretnym życiu. 
Życie społeczne i kulturalne stwarza bowiem rozległe możliwości współpracy eku
menicznej. „Coraz częściej chrześcijanie stają w jednym szeregu, by bronić ludzkiej 
godności, szerzyć dobro i pokój, wcielać zasady Ewangelii w życiu społecznym, 
uobecniać chrześcijańskiego ducha w nauce i sztuce. Coraz częściej współdziałają, 
gdy trzeba zaspokajać potrzeby i leczyć rany naszej epoki: głód, klęski żywiołowe, 
niesprawiedliwość społeczną” (nr 74). Ta współpraca, która jest świadectwem składa
nym wobec świata w imię Pana, świadczy o tym, jaki stopień komunii już między 
nami istnieje. Stwarza ona też klimat do wzajemnego lepszego poznania i intensyfi
kuje dążenie do pełniejszej jedności.

Nasz lokalny Kościół opolskiej diecezji pragnie odczytać hasło tegorocznego 
Tygodnia Modlitw „Oto stoję u drzwi i kołaczę” także jako wezwanie do dalszego 
poznania i zgłębiania treści zawartych w Encyklice Ut unum sint. Zamiarowi temu 
służyć będą: wiosenna sesja Synodu, wykłady organizowane w soboty Wielkiego 
Postu w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz międzynarodowe 
sympozjum ekumeniczne, które odbędzie się w maju br. w Kamieniu Śląskim. Przy
wołujmy więc w modlitwie Ducha Świętego, aby Jego moc wspomagała nasze wysił
ki. Niech On uwrażliwia nas na głos Chrystusa kołatającego do drzwi naszych serc 
i Kościołów. Niech On sprawi, by wspólne świadectwo chrześcijan dawało początek 
odnowionej wierze i miłości oraz utwierdzało nadzieję na również „zewnętrznie” 
jeden Kościół wszystkich wyznawców Chrystusa. Błagajmy o to natarczywie we 
wszystkich naszych parafiach, zwłaszcza podczas całego tegorocznego Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W ten bowiem sposób wesprzemy najlepiej trud 
wielkiego Orędownika „świętej sprawy jedności” -  Piotra naszych czasów Jana 
Pawła II.

Opole, dnia 6 stycznia 1996 roku.

Wasz biskup Alfons Nos sol

Proszę o odczytanie niniejszego Listu w niedzielę 14 stycznia br. „Świętej sprawie jedności” 
służy oczywiście zapraszanie duchownych i wiernych innych Kościołów chrześcijańskich do 
aktywnego uczestnictwa w organizowanych w tym czasie specjalnych nabożeństwach ekume
nicznych. Przy okazji proszę Was wszystkich, drodzy Księża, o koniecznie bliższe zapoznanie 
się z Encykliką Ut unum sint i jej pastoralne wykorzystanie.

1600
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A L F O N S  N O S S O L ,  b i s k u p  o p o l s k i

List pasterski na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
18-25 stycznia 1997 r.

Drodzy Współwyznawcy naszego Pana Jezusa Chrystusa -  „ludzkiego Oblicza 
Boga”!

1601 Chrześcijanie krajów skandynawskich przygotowując teksty dla tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zwrócili uwagę na niezwykłą aktualność 
i potrzebę otwarcia się na wezwanie zawarte w drugim Liście św. Pawła do Koryn
tian: „W imię Chrystusa | | | |  pojednajcie się z Bogiem” (5, 20). Wybór tego tekstu 
jako hasła i refleksja nad nim w Tygodniu Modlitw ma pogłębić pragnienie jedności 
Kościołów chrześcijańskich, które -  wprawdzie jeszcze rozdzielone -  wspólnie jed
nak już wkrótce celebrować będą drugie tysiąclecie narodzenia Pana.

Jezus Chrystus naszym Pojednaniem
1602 Już w Starym Testamencie Bóg jednał się z ludźmi, przebaczając im winy i oka

zując miłosierdzie. Także wszystkie obrzędy ekspiacyjne, wchodzące w skład kultu 
żydowskiego, miały doprowadzić do pojednania się człowieka z Bogiem. Pojednanie 
doskonałe i ostateczne dokonało się jednak dopiero przez Jezusa Chrystusa -  Pośred
nika między Bogiem a ludźmi (1 Tm 2, 5). Z Jego przyjściem na świat nastaje nowy 
czas zbawienia. On bowiem umarł za nasze grzechy, wprowadzając pokój przez krew 
swego krzyża, niszcząc mur rozdzielenia między Bogiem i ludzkością (por. Ef 2, 14). 
Pojednanie z Bogiem jest naszym odkupieniem; oznacza zarówno złożenie zadość
uczynienia Bogu przez Jezusa Chrystusa, jak i przebaczenie przez Boga ludziom ich 
grzechów oraz przyjęcie człowieka do pierwotnej przyjaźni i łaski przybranego sy
nostwa Bożego. Jak zaznacza Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 604), Bóg wyda
jąc swego Syna za nasze grzechy, ukazał, że Jego zamysł wobec ludzi jest zamysłem 
życzliwej miłości, która poprzedza wszelką zasługę z naszej strony. W tym przejawia 
się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał swe
go Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1 J 4, 10). Wielka miłość Boża, 
jaką Bóg nas umiłował (Ef 2, 4), ukazuje się w tajemnicy pojednania dokonanej 
przez krzyż. Wraz z wiarą chrześcijańską przyjęliśmy tę tajemnicę i trwamy w niej.

Współczesnym chrześcijanom żyjącym w społecznościach, gdzie wielu ludzi 
tragicznie doświadcza zewnętrznych i wewnętrznych podziałów, potrzeba tej usta
wicznie pogłębianej świadomości wspaniałego daru pojednania z Bogiem w Jezusie 
Chrystusie, by sami stali się krzewicielami pojednania wśród tych, którzy wzdychają 
za pojednaniem z Bogiem i wewnętrzną harmonią, za pojednaniem zwaśnionych 
narodów i Kościołów.
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Pojednanie -  dar Boga i źródło nowego życia
Wezwanie do pojednania jest też tematem II Europejskiego Zgromadzenia Ekume

nicznego, które w dniach 23-29 czerwca tego roku będzie miało miejsce w mieście 
Graz w Austrii. Pierwsze takie Zgromadzenie odbyło się przed siedmiu laty w Bazy
lei pod hasłem „Pokój i sprawiedliwość dla całego stworzenia”. Zwrócono wówczas 
uwagę na potrzebę przezwyciężenia wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, na po
trzebę pokoju gwarantującego wolność człowieka i szanującego prawa natury. Tema
tyka spotkania, które ma się odbyć, streszcza się w haśle: „Pojednanie -  dar Boga 
i źródło nowego życia”. Ma ono pogłębić rozważane wcześniej problemy. Pojednanie 
Boga ze stworzeniem przez Jezusa Chrystusa jest bowiem fundamentem nadziei 
i źródłem siły, byśmy sami potrafili tworzyć atmosferę pojednania w relacjach mię
dzyludzkich i międzykościelnych.

Skutki wielu wydarzeń, które w historii zaszły na naszym kontynencie, wymagają 
pojednania: pojednania ludzi z Bogiem -  w następstwie nieliczenia się z przykazania
mi Bożymi i z Ewangelią, pojednania Kościołów ze sobą -  po tak licznych rozła
mach i podziałach, pojednania między narodami -  po tak wielu konfrontacjach, 
wojnach, ludobójstwach i aktach niesprawiedliwości społecznej, wreszcie -  pojedna
nia z naturą, która przecież posiada swe własne prawo do życia.

Nie można też przejść obojętnie wobec aktualnie powstałych bolesnych faktów. 
Dzisiejsza Europa po upadku reżimów totalitarnych nie jest już wprawdzie przedzie
lona polityczną „żelazną kurtyną”, ale ta nie została do końca zerwana w umysłach 
i sercach wielu jej mieszkańców. Tworzy się nowy wielki podział na biednych i bo
gatych, który często idzie w parze z podziałem na bezrobotnych i mających pracę. 
Parlament Europy informuje o 50 milionach biednych ludzi w krajach Unii Europej
skiej. A ilu ich jest w Środkowej i Wschodniej Europie i poza nią?

Ekumeniczne spotkanie w Grazu, organizowane przez przedstawicieli Kościoła 
rzymskokatolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich, ma uświadomić nam po
trzebę wielopłaszczyznowego pojednania. Bo jeśli nawet ostatnie przemiany w Euro
pie Środkowej i Wschodniej są generalnie odbierane jako możliwość lepszej przy
szłości, większej możliwości decydowania o swoim losie, to niemniej rodzą one 
także obawy, strach i konflikty. Ludzie cieszą się ponowną możliwością pielęgnowa
nia własnych narodowych i lokalnych tradycji, w tym także tradycji religijnych, ale 
fałszywie rozumiany patriotyzm często przeradza się w szowinizm i brak tolerancji. 
Prawie codziennie dochodzą do nas informacje, że w wielu krajach nacjonalistyczne 
uprzedzenia są źródłem destrukcyjnych sił, doprowadzają one do regionalnych i et
nicznych nieporozumień, nienawiści obcokrajowców i wojen domowych. Jako chrześ
cijanie musimy zatem dostrzec potrzebę jednania. Ona jest naprawdę darem Bożym 
i źródłem nowego życia.

Eucharystia -  sakrament pojednania
Pojednanie człowieka z Bogiem i bliźnimi najpełniej realizuje się w sakramencie 

Eucharystii. Dla katolików i prawosławnych możliwość sprawowania wspólnej Wie
czerzy Pańskiej jest ukoronowaniem dialogu ekumenicznego. Oczekując tego dnia, 
Ojciec Święty w encyklice Ut unum sint stwierdza, że chociaż nie jest jeszcze możli-

1603
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we wspólne sprawowanie tej samej liturgii eucharystycznej, mimo to gorąco pragnie
my odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystusa i to pragnienie już staje się 
wspólnym uwielbieniem i wspólną modlitwą błagalną. Razem zwracamy się do Ojca 
i czynimy to coraz bardziej „jednym sercem”. Czasem wydaje się, że bliska jest już 
chwila, kiedy będzie można ostatecznie przypieczętować tę „realną, choć jeszcze 
niedoskonałą” komunię (nr 45).

Wielkość eucharystycznego pojednania przybliży nam też XLVI Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny, który z udziałem Ojca Świętego rozpocznie się 31 maja b.r. 
we Wrocławiu. Zaproszeni będą również przedstawiciele niekatolickich Kościołów 
z Polski i zagranicy. To wielkie święto może być zaczynem ekumenicznego nawróce
nia i oczekiwanego pojednania Kościołów, bo jak we wspomnianej encyklice pisze 
papież: „Prawie wszyscy, chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym 
Kościołem Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego 
świata, aby ten świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na 
chwałę Bożą” (nr 7). Dlatego też Kościół katolicki z nadzieją podejmuje dzieło 
ekumeniczne jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia oświeconego wiarą i kiero
wanego miłością (tamże nr 8).

Drogie Siostry i Bracia, módlmy się w tym czasie usilnie, by dar pojednania 
z Bogiem udzielony wszystkim chrześcijanom na mocy sakramentu chrztu świętego 
owocował świadectwem pokoju w nas samych i we wszystkich Kościołach chrześci
jańskich. Oby też rychło nadszedł dzień, kiedy wyznając ustami tę samą wiarę, wszy
scy razem będziemy mogli sprawować świętą Eucharystię Pana. Ona wzmacnia serca 
wszystkich chrześcijan tak bardzo potrzebną nadzieją, która widzi dalej, miłością, 
która widzi głębiej, oraz wiarą, która widzi inaczej.

Złączony z Wami wszystkimi w tych zasadniczych postawach chrześcijańskich 
pozdrawia Was gorąco

Wasz biskup Alfons Nos sol

A L F O N S  N O S S O L ,  biskup opolski

*

Niech Duch Święty wspiera nas w dziele jednania wszystkich chrześcijan. 
List pasterski na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia 1998 r.

Drodzy Współwyznawcy naszego wspólnego Pana Jezusa Chrystusa!
1605 Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu wkroczyliśmy w kolejny etap bezpośredniego

przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jest on szczególnie
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poświęcony Duchowi Świętemu i Jego uświęcającej mocy pośród uczniów Chrystu
sa. Dlatego pragniemy w tegorocznej modlitwie ekumenicznej zwrócić się z żarli
wym błaganiem do Ducha Świętego, prosząc Go o łaskę z j e d n o c z e n i a  
c h r z e ś c i j a n  (por. TMA 34). Chrystus bowiem wzywa wszystkich swoich 
uczniów do jedności, „toteż [...] wierzący w Niego [...], nie mogą pozostać podzie
leni” (UUS 1), gdyż „grzech naszego podziału jest bardzo ciężki” (OL 17) -  uczy 
Jan Paweł II.

Chrześcijanie przygotowujący teksty do tegorocznego Tygodnia Powszechnej Mo
dlitwy o Jedność Chrześcijan zwrócili uwagę na niezwykłą potrzebę otwarcia się na 
dary Bożego Ducha, który jednoczy to, co podzielone, oraz to, co rozproszone prze
obraża i gromadzi w jedno. Stąd też motywem przewodnim wspólnej modlitwy 
chrześcijan stały się słowa wyjęte z listu św. Pawła do Rzymian: D u c h  Ś w i ę 
t y  w s p i e r a  n a s  w s ł a b o ś c i  n a s z e j  (por. Rz 8, 26).

Ekumeniczne zaangażowanie chrześcijan musi być wpisane w egzystencję Kościo
ła i związane z ciągłą wewnętrzną przemianą jego członków, gdyż „z nowości ducha, 
z zaparcia samego siebie i z nieskrępowanego wylania miłości rodzą się i dojrzewają 
pragnienia jedności” (DE 7).

Modlitwa znakiem jednania
Integralnym elementem wewnętrznej przemiany jest modlitwa. W pojęciu chrześ

cijańskim stanowi doniosły, jeśli nie wręcz podstawowy sposób pozytywnego oddzia
ływania na sprawę odbudowania utraconej jedności. Wiąże się to z żywą świadomoś
cią, że tak jak zło i grzech, podważające jedność Kościoła, są dziełem człowieka, tak 
jej odbudowa i pełny powrót do życia chrześcijańskiego mogą zostać dokonane 
jedynie przez Ducha Świętego, który „jest zasadą jedności Kościoła” (DE 2). Jan 
Paweł II podkreśla, że „na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanow
czy prymat w s p ó l n e j  m o d l i t w i e  -  modlitewnemu zjednoczeniu wo
kół samego Chrystusa. Jeśli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć 
się coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświadomią,
o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy. 
Jeśli będą się spotykali coraz częściej i coraz wytrwałej modlili do Chrystusa, będą 
mieli odwagę podjąć całą bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów, odnajdując się 
w tej wspólnocie Kościoła, którą Chrystus stale tworzy w Duchu Świętym ponad 
wszystkimi słabościami i ograniczeniami ludzkimi” (UUS 22).

Modlitwa jest wyrazem ludzkiej wiary i osobową odpowiedzią na wezwanie Boga 
działającego w historii. Jest też znakiem wspólnoty, jaka nawiązana zostaje między 
Bogiem a człowiekiem, a także pomiędzy ludźmi. Modlitwa nie jest więc tylko 
czysto indywidualną sprawą chrześcijanina. Nie jest tylko życzeniem bądź prośbą 
kierowaną do Boga, ale wyraża wewnętrzne przeżycia człowieka. Jest znakiem bez
pośredniej obecności Boga w ludzkich dziejach i osobistą odpowiedzią człowieka na 
Boże działanie. Dzięki modlitwie odbudowywana jest ciągle wspólnota człowieka 
z Bogiem. Modlitwa jest także czynnikiem łączącym ludzi w jednej wierze, dzięki 
której wielość głosów przeobrażona zostaje w jeden i włączona w wieczną hymnolo-
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gię i doksologię. Modlitwa, na którą stać każdego z nas, to po prostu „oddział inten
sywnej terapii jednania”.

Chrześcijańska misja jednania
1607 Chrystus umarł za nasze grzechy, wprowadzając pokój przez krew swego krzyża,

niszcząc mur rozdzielenia między Bogiem a ludzkością. Bóg powierza całej wspólno
cie wierzących zadanie głoszenia tej prawdy i zleca każdemu z chrześcijan świadcze
nie o niej własnym życiem. Jest to bowiem posługa jednania, która wpisana jest 
w istotę misterium Bożego działania na przestrzeni ludzkich dziejów. Pojednanie 
doskonałe i ostateczne dokonało się przez Paschę Chrystusa -  Pośrednika między 
Bogiem a ludźmi (1 Tm 2, 5). Z Jego przyjściem na świat nastaje nowy czas zba
wienia. On bowiem zniszczył mur wrogości między Bogiem a ludzkością (por. Ef 
2, 14). Współczesnym chrześcijanom, którzy nieraz tragicznie doświadczani są skut
kami wewnętrznych i zewnętrznych podziałów, potrzeba ustawicznego pogłębiania 
świadomości daru wspólnoty z Bogiem w Chrystusie i w Duchu Świętym, by sami 
stali się krzewicielami jednania wśród tych, którzy tęsknią za wewnętrzną harmonią, 
za pojednaniem zwaśnionych narodów i Kościołów.

Każdy chrześcijanin otrzymuje misję uczestnictwa w posłudze jednania świata 
z Bogiem przez „słowo jednania”, które Bóg wkłada w nasze usta: Przez nas sam 
Bóg kieruje w istocie do was wezwanie (por. 2 Kor 5, 20). Prawdą jest jednak, że 
grzesznik usprawiedliwiony przez Boga nie może przyjść i złożyć swej ofiary na 
ołtarzu, jeśli nie pójdzie wpierw pojednać się z bratem (por. Mt 5, 23). Nasza wiara 
w ostateczne pojednanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie przynagla nas, abyśmy byli 
sługami jednania tam, gdzie człowiek i świat, w którym żyje, rozdzierany jest przez 
konflikty.

Potrzeba wspólnego świadectwa
1608 Niewątpliwym owocem Ducha na drodze chrześcijańskiego jednania było wro

cławskie spotkanie ekumeniczne z 31 maja 1997 r., któremu przewodniczył Piel
grzym wszech czasów i największy Ekumenista XX wieku, Ojciec Święty Jan Pa
weł II. Z całym przekonaniem nawoływał: „Tu, na tym miejscu, pragnę powiedzieć: 
nie wystarcza tolerancja! Nie wystarcza wzajemna akceptacja. Jezus Chrystus, Ten, 
który jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, oczekując 
wspólnego świadectwa. Siostry i Bracia, z tym orędziem do was przychodzę. Proszę
0 wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi. W Imię Chrystusa pro
szę! [...] W Imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie świadectwo”. Czyż wobec 
takiego wołania Piotra naszych czasów możemy przejść obojętnie?

Świadectwem tęsknoty za pełną eklezjalną jednością oraz zatroskania o oblicze 
Kościoła XXI wieku było też czerwcowe II Europejskie Spotkanie Ekumeniczne 
w Grazu, które zgromadziło około 11000 uczestników: zwierzchników Kościołów
1 Wspólnot chrześcijańskich, teologów, a zwłaszcza ludzi młodych. Była to wielka 
manifestacja chrześcijańskiej solidarności. W Orędziu z Grazu, skierowanym do 
całego chrześcijańskiego świata, czytamy: do Grazu „przybyliśmy z nadzieją, że jeśli 
wola pojednania będzie nami kierować w codziennym naszym życiu, w życiu na-
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szych Kościołów i naszego kontynentu, to przyczynimy się do jedności Kościoła
i ludzkości”.

Ważnym wydarzeniem było wreszcie ekumeniczne spotkanie młodych chrześcijan 
w naszej opolskiej katedrze w pierwszą niedzielę Adwentu. Przybyli oni, aby wspól
nie złożyć świadectwo wiary w jednego Pana oraz przyzywać mocy Bożego Ducha, 
wypraszając dar jedności dła zewnętrznie podzielonego jeszcze Kościoła. Wyrażam 
im za to moją serdeczną wdzięczność.

Drogie Siostry, Bracia drodzy, modlitwa i wspólna teologiczna refleksja nad 
tajemnicą Kościoła „jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego” odkrywa na 
nowo to, co pierwotne -  wspólne, a tym samym zgodne z Bożym zamysłem. Pozwa
la też uświadomić sobie to wszystko, co nas jeszcze dzieli i co osłabia światło życia 
Bożego w nas. Módlmy się więc usilnie w czasie licznych ekumenicznych spotkań, 
abyśmy w rok 2000 wkroczyć mogli bardziej pojednani.

Łączę się z Wami wszystkimi modlitewnie w chrześcijańskim przyzywaniu Boże
go daru pojednania.

Wasz biskup Alfons Nossol

Was wszystkich, drodzy Współbracia -  Księży naszej diecezji, proszę usilnie o czynne 
i egzemplaryczne włączenie się w tę ważną modlitwę całego chrześcijaństwa. Zapraszajcie też 
do niej chrześcijan z innych Kościołów, by w ten sposób stawała się także naszym wspólnym 
świadectwem wobec świata. A niniejszy list proszę odczytać z ambon w niedzielę 11 lub 18 
lutego br. Na okres zaś ferii zimowych w szkołach życzę Wam zasłużonego wytchnienia po 
trudzie kolędowej wizyty duszpasterskiej.

Szczęść Wam Boże.

ALFONS NOSSOL, biskup opolski

Wezwanie do modlitwy w intencji obrad plenarnej Międzynarodowej Komisji 
dla dialogu pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i ewangelickim

w Opolu w dniach 27 lutego -  3 marca 1989 r.

Druk: PO 1989, nr 10, s. 11-12.

Drodzy Diecezjanie, kochani Współwyznawcy naszego wspólnego Pana i Zbawcy!
Już jutro (27 II) rozpoczynają się w naszym Diecezjalnym Instytucie Teologiczno- 

-Pastoralnym -  Filii KUL w Opolu zapowiedziane w liście pasterskim Episkopatu
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na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, jak też w diecezjalnym liście 
pasterskim na obecny okres pokuty i przygotowania paschalnego wspomniane powy
żej ważne obrady. Pomiędzy naszymi obydwoma Kościołami jest prowadzony oficjal
ny dialog teologiczny od 1967 roku. Obecnie trwa jego trzecia faza, podczas której 
osiągnięto m.in. daleko idącą zgodność w nauce o usprawiedliwieniu, która dzisiaj 
wcale już nie musi nas dzielić w wierze w naszego wspólnego Zbawiciela i Pojed
nawcy -  Jezusa Chrystusa. Na spotkaniu z Przedstawicielami Polskiej Rady Ekume
nicznej w czasie II pielgrzymki apostolskiej do Ojczyzny (1983) wspomniał Papież 
m.in. „chociaż wciąż jeszcze wierzymy inaczej, nie wierzymy przecież w Innego”! 
Zaś w czasie III swej pielgrzymki (1987) podkreślił na podobnym spotkaniu w stoli
cy, iż w duchu wierności nauce Soboru Watykańskiego II „jest rzeczą ważną, by 
wszyscy chrześcijanie w Polsce włączyli się w realizację słów testamentu Jezusa 
Chrystusa: „Aby wszyscy stanowili jedno [...] aby świat uwierzył” (J 17, 21). W ro
ku ekumenicznego zaangażowania pasterzy Kościoła i teologów potrzebne jest też 
włączenie się wszystkich wiernych chrześcijan przez modlitwę i postawę braterskiej 
miłości. Duch ekumenizmu powinien przeniknąć całe życie Kościoła... Działalność 
ekumeniczna należy (bowiem) do pastoralnych priorytetów Kościoła i w pracy tej nie 
powinno zabraknąć żadnego z chrześcijan. Niechaj Duch Święty da nam wszystkim 
na tej drodze wiele zapału i wytrwałej odwagi”.

1610 Oto teraz nadeszła po temu sposobna chwila szczególnie dla całej wspólnoty ludu
Bożego diecezji opolskiej; chciejcie, proszę, wszyscy z niej skwapliwie skorzystać. 
Na Wasze wsparcie modlitewne, drodzy Bracia i Siostry, w tych dniach bardzo 
liczymy!

We wtorek 28 lutego zostanie odprawiona Eucharystia w katedrze opolskiej
0 godz. 1830 z udziałem wszystkich członków Międzynarodowych Komisji, zaś we 
czwartek 2 marca będzie miało miejsce nabożeństwo spowiednio-komunijne w pięk
nym kościele parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku o godz. 1800, również 
z udziałem członków naszej Komisji. Podczas gdy nabożeństwu w Opolu przewodni
czył będzie metropolita krakowski Franciszek Macharski, wiceprzewodniczący Konfe
rencji Episkopatu Polskiego, w Kluczborku uczyni to zwierzchnik Kościoła ewange
licko-augsburskiego w Polsce ks. bp Janusz Narzyński. Do modlitewnego udziału 
w obu nabożeństwach zapraszam serdecznie i gorąco wszystkich Duchownych
1 Wiernych świeckich obu Kościołów, zwłaszcza zaś duszpasterskiego rejonu opol
skiego i kluczborskiego.

Przy okazji przypominam, że Kościół ewangelicko-augsburski liczy w Polsce ok. 
90 tysięcy wiernych i posiada 6 diecezji. Spośród tych wiernych na terenie naszej 
diecezji opolskiej żyje ok. 6 tysięcy, zorganizowanych duszpastersko w 14 parafiach.

Ogarnijcie, proszę, Waszymi modlitwami szczególnie w tych dniach także ich 
wszystkich, byśmy mogli dawać światu wspólne prawdziwe chrześcijańskie świadec
two, budując duchowo jeden niepodzielny święty Kościół Chrystusowy -  wspólnotę 
ludu Bożego.

Szczęść Wam Boże!
t  Alfons Nossol Biskup Opolski
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A L F O N S  N O S S O L ,  b i s k u p  o p o l s k i

Słowo pasterskie w związku z sesją plenarną 
Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej do Spraw Jedności

-  Opole, 12 sierpnia 1998 r.

Drodzy Współwyznawcy naszego wspólnego Pana i Zbawcy!
W dniach od 28 sierpnia do 3 września br., w diecezjalnym Centrum Kultury

i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim, 
odbędzie się sesja plenarna Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej do Spraw Jednoś
ci. Spotkanie to stanowi doniosłe wydarzenie dla całej górnośląskiej metropolii, 
zwłaszcza dla naszego Kościoła lokalnego oraz dla całego Kościoła powszechnego. 
Jest znakiem otwartości Kościołów i ich tęsknoty za przywróceniem widzialnej jed
ności w Kościele Chrystusowym. W obliczu Wielkiego Jubileuszu, który chrześcija
nie chcą przeżywać bardziej pojednani, takie spotkanie ma szczególny wydźwięk. 
Wyraża bowiem solidarność chrześcijan, przynależących do różnych Kościołów, 
w realizacji Testamentu Pana Kościoła: aby wszyscy stanowili jedno; [JjJ aby świat 
uwierzył (J 17, 21).

Dzisiejszy świat, tak bardzo poraniony skutkami niewiary, potrzebuje chrześcijań
skiego świadectwa. Ojciec Święty Jan Paweł II 31 maja 1997 r. we Wrocławiu, 
w czasie spotkania ekumenicznego, przypomniał nam z całą mocą, że dziś już nie 
wystarcza tolerancja! Nie wystarcza wzajemna akceptacja. Jezus Chrystus, Ten, który 
jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, oczekując wspól
nego świadectwa. [...] Proszę więc o wspólne świadectwo składane przed światem 
Chrystusowi. W imię Chrystusa proszę! [...] W Imię Jezusa proszę o wspólne chrześ
cijańskie świadectwo.

Pragniemy, aby nasza sesja, na którą przybędą reprezentanci Kościoła luterańskie- 
go i Kościoła rzymskokatolickiego niemalże wszystkich kontynentów, wpisała się, 
jako czytelne świadectwo chrześcijan, w dzieło budowania jedności Kościoła i wspól
noty ludzkiej w Jezusie Chrystusie. On bowiem, stając się człowiekiem, jednym 
z nas, jako nasz Brat wskazał nam drogę do wspólnoty z Ojcem, która jest przecież 
naszym wspólnym celem. Szczególnym znakiem tej drogi, znaczącej „historię Boga 
w ludzkich dziejach”, jest dialog.

Jesteśmy wezwani do dialogu
Chrześcijaństwo w swoich najgłębszych pokładach jest religią dialogu. W dialog 

ten, stanowiący symbiozę elementu boskiego i ludzkiego, zaangażowany jest sam 
Bóg. Dzięki niemu chrześcijanie uczą się „razem” wzrastać w misterium Chrystusa
i Jego Kościoła. Stanowi też możliwość poznawania siebie nawzajem oraz wspólnego 
wnikania w głębię prawd chrześcijańskiego Objawienia. Nie chodzi tu jednak tylko
o czysto teoretyczne poznanie, ale o takie, które wciąga życiowo w obręb poznawa
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nej rzeczywistości, otwiera nowe perspektywy, uwrażliwia na określony sposób po
stępowania i kształtowania życia. Stwarza to szansę spotkania się w wierze i odnaj
dywania tego, co łączy, a w konsekwencji wspólnego dawania świadectwa Ewangelii. 
Postawa „dialogiczna” odpowiada naturze osoby i jej godności (UUS 28). Dialog 
ekumeniczny stanowi więc „narzędzie” prawdziwego zbliżenia na rzecz wspólnej 
posługi dla Ewangelii oraz ściślejszej współpracy w przekształcaniu mentalności 
codziennego życia wspólnot. W dalszej konsekwencji służy jedności w wyznawaniu 
wiary wewnątrz jednego, widzialnego Kościoła. Dialog leży na jedynej drodze do 
samospełnienia człowieka: zarówno poszczególnych osób, jak też każdej wspólnoty. 
Chociaż w pojęciu „dialog” zdaje się na pierwszy plan wysuwać moment poznawczy 
(dialogos), każdy dialog ma również wymiar całościowy, egzystencjalny. Angażuje 
cały ludzki podmiot; dialog między wspólnotami angażuje w sposób szczególny 
podmiotowość każdej z nich. Dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w ja
kiś sposób wymianą darów (UUS 28). Jest więc dialog czymś o wiele więcej, niż 
tylko rozmową, ma bowiem prowadzić do prawdziwie osobowego spotkania. W cza
sie przemówienia na Anioł Pański, w niedzielę 2 sierpnia br., Ojciec Święty dialog 
określił wręcz jako metodę i styl porozumiewania się w współczesnym świecie.

Owoce wspólnego trudu ! wspólnych nadziei
Oficjalny dialog teologiczny między Kościołem luterańskim a Kościołem rzymsko

katolickim prowadzony jest od roku 1967. Przygotowania rozpoczęły się tuż po 
Soborze Watykańskim II. Pierwszą fazę dialogu (1967-1972) zwieńczył dokument 
zatytułowany Ewangelia i Kościół, zwany powszechnie „Raportem z Malty”. W dru
giej fazie (1973-1984) wypracowano aż sześć dokumentów, dotyczących m.in. miste
rium Eucharystii, papieskiego prymatu oraz modeli, form i etapów prowadzących do 
pełnej, widzialnej wspólnoty kościelnej.

Owocem trzeciej fazy dialogu jest jeden z najważniejszych dokumentów, zatytuło
wany Kościół a usprawiedliwienie. Kościół w świetle nauki o usprawiedliwieniu. 
Stanowi on zwieńczenie dotychczasowej, wspólnej drogi, jej trudów, a przede 
wszystkim nadziei. Dokument ten przyczynił się do opracowania wspólnej, luterań- 
sko-katolickiej Deklaracji o usprawiedliwieniu. Z wielką radością podkreślamy, że 
ów najistotniejszy articulus stantis et cadentis Ecclesiae, tzn. prawda stanowiąca
0 byciu i egzystencji Kościoła -  jak usprawiedliwienie określiła Reformacja -  już 
nie powinna nas dzielić.

Dziś Kościoły rzymskokatolicki i luterański usiłują wspólnie spojrzeć na tajemni
cę wspólnoty ludu Bożego w świetle nauki o usprawiedliwieniu, przez które uzysku
jemy zbawienie. Chodzi zwłaszcza o tak ważne tematy jak: Eucharystia, apostolskość 
Kościoła, posługiwanie i urząd w Kościele, aspekty etyczne wspólnego chrześcijań
skiego życia i świadectwa.

Z nadzieją podejmujemy ekumeniczny trud, gdyż coraz bardziej świadomi jesteś
my tego, że stanowi on imperatyw chrześcijańskiego sumienia oświeconego wiarą
1 kierowanego miłością (UUS 8).



Słowo pasterskie w związku z sesją plenarną ... 881

W s p ó l n i e  p r z y z y w a m y  „ D u c h a  j e d n o ś c i ”
Dialog -  jak przypomina Jan Paweł II -  nie może się rozwijać wyłącznie w wy

miarze horyzontalnym, ograniczając się do spotkania, wymiany myśli czy nawet 
wymiany darów [...]. Dialog przechodzi także i przede wszystkim w wymiar werty
kalny, zwracając się ku temu, który jako Odkupiciel świata i Pan dziejów jest na
szym pojednaniem (UUS 35).

Kościół jest wspólnotą przyzywającą. W modlitwie, przyzywaniu Kościoła zako
rzenia się i z niej czerpie moc to wszystko, co Sobór określa jako „dialog”. We 
wspólnocie modlitwy Chrystus jest rzeczywiście obecny: modli się „w nas”, „z nami”
i „za nas”. On przewodzi sam naszej modlitwie w tym Duchu Pocieszycielu, którego 
przyobiecał i dał Kościołowi, kiedy go ustanowił w jego pierwotnej jedności (UUS 
22). Gdy w modlitwie jednoczą się bracia, między którymi nie ma jeszcze doskonałej 
komunii, staje się ona najskuteczniejszym środkiem uproszenia łaski jedności oraz 
wyrazem siostrzano-braterskich więzi (por. UUS 21).

Poprzez wspólną modlitwę chrześcijan sam Chrystus zostaje zaproszony do wspól
noty modlących się. Zostaje też zaproszony Duch Święty, który otwiera wierzących 
na dary Ojca i Syna. Nieodzowne jest więc przyzywanie mocy Trójjedynego Boga, 
gdyż pojednanie oznacza zwrócenie się do Boga oraz nawzajem ku sobie i podjęcie 
decyzji, aby w nowości życia kroczyć śladami Chrystusa i kształtować je na wzór 
jedności trynitamej. Widzialna jedność jest bowiem darem Boga. Dla nas chrześcijan 
modlitwa, znak zjednoczenia z Bogiem i między sobą, stanowi wręcz „oddział inten
sywnej terapii jednania”.

Tego daru i my chcemy wspólnie przyzywać, zjednoczeni w ekumenicznej modlit
wie, którą sprawować będziemy w opolskiej katedrze dnia 2 września br. o godzinie 
1730, na zakończenie naszych obrad. Udział w niej wezmą: nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Józef Kowalczyk, biskupi metropolii górnośląskiej i biskupi luterańscy 
z całej Polski.

Was wszystkich, drodzy Współbracia Kapłani i wszyscy Wierni, przynależący 
zarówno do Kościoła katolickiego jak i ewangelicko-augsburskiego, usilnie proszę
o modlitewne wsparcie, zwłaszcza na czas naszych obrad. Serdecznie Was też zapra
szam do opolskiej katedry na wspólną, ekumeniczną modlitwę, byśmy mogli dawać 
światu prawdziwie chrześcijańskie świadectwo, budując w ten sposób jeden, niepo
dzielny w swej istocie, święty Kościół Chrystusowy.

Bratersko Was wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże!

Opole, 12 sierpnia 1998 roku.
Wasz biskup Alfons Nossol
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✓

Jedność jest w ostateczności darem Ducha Świętego. 
Słowo na zakończenie Nabożeństwa Ekumenicznego -  Siedlce,

Kościół Św. Teresy, 17 stycznia 1998 r.

Drodzy Bracia w Chrystusie -  zgromadzeni w Duchu Świętym na tym nabożeń
stwie ekumenicznym,
Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia 
zebrani na wspólnej modlitwie o jedność!

1616 Jestem przekonany w wierze, że Chrystus Pan, który jest pośrodku nas modlących
się słowami Jego modlitwy „aby byli jedno” -  ten Chrystus „W tej właśnie chwili 
rozradował się w Duchu Świętym i mówi: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je malucz
kim. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie»” (Łk 10, 21).

Takie było upodobanie Ojca Niebieskiego, aby nas zgromadzić tu w Kościele Św. 
Teresy, której fotograficzne ujęcie jako młodego dziewczęcia młodzi wydobyli pod
czas XII Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu w sierpniu ubiegłego roku.

„Poznanie miłości Bożej, którego Ojciec miłosierdzia udziela przez Jezusa Chrys
tusa w Duchu Świętym, jest darem ofiarowanym maluczkim i prostym, aby poznali
i głosili tajemnice Królestwa, zakryte przed mądrymi i roztropnymi” (List Apostolski 
Jana Pawła II -  Divini amores scientia 1997, n. 1). Prosimy, aby Ojciec tchnął w nas 
swojego Ducha, aby dał nam serce nowe, aby odebrał nam serce kamienne, a dał nam 
serce z ciała, aby w takiej pokornej postawie Bóg mógł objawić się nam jako praw
dziwie maluczkim i sprawić przez swego Ducha, który „przenika wszystko, nawet 
głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10), abyśmy jako Jego wybrani potrafili mówić
0 „darach Bożych [...] nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez 
Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha” (1 Kor 2, 12).

Wiemy wszyscy dobrze, że nie można lekceważyć rozbieżności doktrynalnych ani 
uprzedzeń z przeszłości, ale jesteśmy, my tu zgromadzeni w Duchu Świętym, przeko
nani, że nasze „zaangażowanie ekumeniczne musi opierać się na nawróceniu serca
1 na modlitwie, które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia pamięci histo
rycznej” (UUS 2).

1617 W obliczu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 trzeba modlić się, aby Duch Święty
nie tylko świat, ale i nas, wyznawców Chrystusa w tym świecie żyjących, przekonał
o grzechu, który oddzielił nas od Ducha Chrystusa i Jego Ewangelii i od siebie, 
stając się przyczyną antyświadectwa i zgorszenia.

Trzeba dziękować Bogu, że tyle dokonano na drodze jedności, tyle dialogu, tyle 
spotkań, tyle modlitwy. Ale do szczególnej refleksji nad naszą modlitwą o jedność 
pobudzają nas słowa: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. 
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za



Jedność jest w ostateczności darem Ducha Świętego 883

nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha (wie), że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” 
(Rz 8, 26-27).

Jakżeż trzeba widzieć w Duchu Świętym naszą ludzką słabość, sięga ona aż tak 
głęboko, że z pokorą trzeba by wołać: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale 
czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7, 9). Dlatego modlitwa o jedność winna być 
tak gorąca, tak intensywna, że nie byłaby tylko zwykłą prośbą, ale jakby wzdycha
niem głębi duszy w bolesnych jękach i wtedy będzie jakby wejściem w te „błagania 
Ducha, których nie można wyrazić słowami”. Trzeba, zwłaszcza w tej dziedzinie, 
takiej modlitwy, aby Duch Święty modlił się w nas i mówił przez nas. Zrozumiemy 
też coraz lepiej i głębiej, że osiągnięcie tego celu, jakim jest jedność chrześcijan, nie 
może być owocem wyłącznie naszych ludzkich wysiłków, choć są one nieodzowne. 
„Jedność jest w ostateczności darem Ducha Świętego” (TMA 34).

W tym Roku, poświęconym Duchowi Świętemu -  „sam Duch niech przyczynia 
się za nami w błaganiach” o jedność.

Tę naszą wspólną modlitwę, słowa homilii Biskupa Abla i to moje przesłanie 
wraz z braterskimi pozdrowieniami kieruję do Kościołów, które reprezentujecie.

Pozdrawiam przeto Ciebie, Biskupie Ablu i Twoją Diecezję Lubelsko-Chełmską 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Pozdrawiam też Ciebie, Czcigodny Bracie Jens Aage Bjorke i Twój Kościół 
Ewangelicko-Augsburski w Kopenhadze, którego jesteś Pastorem. Dziękujemy Ci za 
podjęte dzieło na rzecz potrzebujących pomocy, które pragniemy wspierać.

Pozdrawiam Ciebie, Bracie Robercie Kubiak i Twój Zbór „Agape” Kościoła 
Zielonoświątkowego, którego jesteś Pastorem oraz Ciebie Bracie Krzysztofie Czyżew
ski wraz ze wspólnotą parafii Żeliszew Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, 
którego jesteś Proboszczem.

Bogu też wspólnie polecamy naszych starszych Braci w wierze -  Żydów. Dziś 
bowiem Kościół obchodzi Dzień Judaizmu. Amen.
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Wielki Jubileusz 2000-lecia przynagla nas ku jedności. 
Nawiedzenie relikwii Bł. Męczenników Podlaskich,

Krzyża Pratulińskiego i Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej 
podczas Misji Ewangelizacyjnych 2000 -  Jabłeczna, 2 września 1997 r.

Drodzy Bracia Kapłani 
z Wikariuszem Biskupim z Białej Podlaskiej, 
z Księdzem Infułatem z Parczewa na czele,
Drodzy Księża z naszej Diecezji pochodzący, ale pracujący na misjach w Bra
zylii,
Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia,
Drodzy Słuchacze Katolickiego Radia Podlasia,
którzy łączycie się w tej modlitwie, która oby stała się także modlitwą ekume
niczną dla całej naszej Diecezji Siedleckiej!

1619 l. Obok tej nielicznej wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego żyje tu życiem
wiary, nadziei i miłości bardzo liczna wspólnota prawosławna, którą, chociaż jej 
członkowie są tu może nieobecni, pragniemy ją  serdecznie pozdrowić i włączyć do 
naszej modlitwy prosząc Boga, aby owoce łask, których, jak ufamy, Bóg nam udzie
li, spłynęły także na tę czcigodną Wspólnotę Prawosławną.

Dzisiejsza nasza Uroczystość, właśnie tu, powinna nas wszystkich, zwłaszcza nas, 
którzy przeżywamy Misje Ewangelizacyjne i nawiedzenie Świętych Znaków, pobu
dzić do refleksji, pełnej pokory i równocześnie szacunku dla tych braci prawosław
nych. Winniśmy bowiem zawsze, tak jak nas tego uczy zwłaszcza Sobór Watykań
ski II, widzieć to wszystko, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. W tej Waszej sy
tuacji powinniście przede wszystkim przyjąć głęboko i przemyśleć, i przemodlić 
słowa św. Jakuba zawarte w I czytaniu: „Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia 
moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia 
waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość” (Jk 1, 2). Nie chodzi jednak w tym wypad
ku o „wytrwałość”, która byłaby tylko pewną formą uporu. To byłoby czymś słabym, 
opartym jedynie na naszych ludzkich siłach, które jak wiemy dobrze wobec różnych 
doświadczeń, zwłaszcza w próbie wiary, mogłoby okazać się zbyt kruche i niedosta
teczne. Dlatego w dalszym ciągu św. Jakub nam mówi: „Wytrwałość zaś winna być 
dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując 
braków” (Jk 1, 4).

Tak, wytrwałość w wierze katolickiej winna być dziełem doskonałym. My wiemy, 
że chodzi tu św. Jakubowi Apostołowi o ewangeliczną doskonałość, którą przed nami 
stawia Pan Jezus: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz nie
bieski” (Mt 5, 48). A ta doskonałość na miarę Ojca w niebie -  to jest miłość Boga
i drugiego człowieka, a zwłaszcza braci, z którymi łączy nas nie tylko ten sam
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chrzest, ale i inne sakramenty, a także ważnie sprawowana w ich kościele Eucharys
tia -  sakrament miłości, którą abyśmy mogli z łaski Bożej kiedyś wspólnie celebro
wać. Wytrwałość w wierze winna być także dziełem doskonałym, jak mówi św. 
Jakub Apostoł, w tym sensie, byśmy byli „nienaganni”. Ten wyraz „nienaganni” ma 
w ustach św. Jakuba Apostoła wydźwięk moralny, etyczny. Idzie o to, aby ta niena- 
ganność okazała się w jedności wyznawanej wiary z postępowaniem, z całym życiem 
moralnym. Życie moralne bowiem sprawia, że wiara „staje się dziełem doskonałym”, 
staje się wyznaniem nie tylko wobec Boga, ale i wobec ludzi, staje się świadectwem. 
Dziś nie potrzeba deklaracji wiary, ale świadectwa wiary.

2. „Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość” (Rz
5, 3) -  te słowa trzeba też rozumieć w kontekście Świętych Relikwii naszych Błogo
sławionych Męczenników, które dziś przyjmuje ta Wspólnota parafialna wraz z Krzy
żem Pratulińskim i Matką Bożą Leśniańską, którą czczą także nasi Prawosławni 
Bracia w wierze.

Wiara Wincentego Lewoniuka i XII Jego Towarzyszy była wystawiona na wielką 
próbę. Opisał tę próbę Władysław Reymont w znanej nam książce Z Ziemi Chełm
skiej. Główną próbą, na jaką wystawiona była ich wiara, to była wiara w jeden 
Święty, Powszechny i Apostolski Kościół, który przecież Chrystus buduje na Piotrze
-  na Skale. Tak, próbą dla Ludu Podlasia była jedność Kościoła i jedność z Piotrem. 
Ci pobożni wieśniacy z nauki Katechizmu, z Pisma św., zwłaszcza Nowego Testa
mentu, którego wiele ważnych tekstów znali na pamięć -  wiedzieli, że w Piśmie św. 
Nowego Testamentu postać Piotra zajmuje miejsce szczególne. W pierwszej części 
Dziejów Apostolskich pojawia się on w roli głowy i rzecznika kolegium apostolskie
go określonego jako „Piotr razem z Jedenastoma” (Dz 2, 14; por. także 2, 37; 5, 29).

Oni wiedzieli dobrze, że rola powierzona Piotrowi opiera się na słowach samego 
Chrystusa Pana. Bowiem na pytanie skierowane do Apostołów pod Cezareą Filipową: 
„A za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 
16, 13) to przede wszystkim Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga 
Żywego” (Mt 16, 14). I czyż wypowiedź Pana Jezusa nie precyzuje pasterskiej misji 
Piotra i Jego następców: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17). 
Tak, to nie na podstawie ludzkiej wiedzy Piotr wyznaje wiarę w Chrystusa, Syna 
Bożego, ale z Objawienia, które pochodzi od Ojca.

Święty Łukasz Ewangelista podkreśla, że Jezus poleca Piotrowi, by umacniał 
braci w wierze, ale zarazem każe mu uznać swoją ludzką słabość i potrzebę nawró
cenia (por. Łk 22, 31-32). I znowu właśnie na tle ludzkiej słabości Piotra w pełni 
ujawnia się fakt, że jego szczególna posługa w Kościele jest całkowicie dziełem 
łaski. Chrystus Pan -  Mistrz i Nauczyciel -  zdaje się troszczyć szczególnie o nawró
cenie Piotra, aby go przygotować do zadań, które zamierza mu powierzyć w swoim 
Kościele. Pan jest wobec Piotra bardzo wymagający. Właśnie ta słabość Piotra uka
zuje, iż Kościół opiera się na nieskończonej potędze łaski (por. Mt 16, 17; 2 Kor 12, 
7-10), na Bożym Miłosierdziu i to Boże Miłosierdzie, którego Piotr jest znakiem, 
mówi nam, że Bóg w swoim miłosierdziu mimo wszystko może nawrócić serca ku 
jedności. Piotr -  także Piotr naszych czasów -  pełniąc posługę miłosierdzia jest
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pierwszym pośród sług jedności. Właśnie jako Piotr wiem doskonale, że konieczne 
jest realizowanie przez nas wszystkich modlitwy Chrystusa „aby byli jedno”. Wydaje 
się, że ci nasi Męczennicy mieli doskonałe wyczucie takiej właśnie posługi Piotrowej 
w Kościele i jej chcieli bronić.

1621 „Aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,
21). Zbliża się rok 2000 -  jakże ten Jubileusz powinien nas przynaglać do tej jednoś
ci, „żeby świat uwierzył”, że Chrystus został posłany dla zbawienia świata i odkupie
nia człowieka. W tej perspektywie trzeba też widzieć naszych Błogosławionych 
Męczenników. Papież Jan Paweł II w Tertio millennio adheniente pisze: „Kościół 
pierwszych tysiącleci zrodził się z krwi męczenników. [...] U kresu drugiego tysiącle
cia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników. Prześladowania ludzi wierzących
-  kapłanów, zakonników i świeckich -  zaowocowały wielkim posiewem męczenni
ków w różnych częściach świata. Świadectwo dawane Chrystusowi aż do przelania 
krwi stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosławnych, angli- 
kanów i protestantów, co podkreślił już Paweł VI w homilii wygłoszonej z okazji 
kanonizacji męczenników ugandyjskich. [...] W naszym stuleciu wrócili męczennicy. 
A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby «nieznani żołnierze» wielkiej sprawy 
Bożej. Jeśli to możliwe, ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele 
[...] Trzeba, ażeby Kościoły lokalne, zbierając konieczną dokumentację, uczyniły 
wszystko dla zachowania pamięci tych, którzy ponieśli męczeństwo. Będzie to miało 
niewątpliwie charakter i wymowę ekumeniczną. Chyba najbardziej przekonujący jest 
ten ekumenizm świętych, męczenników. Communio sanctorum mówi głośniej aniżeli 
podziały. Martyrologium pierwszych wieków stanowiło podstawę kultu świętych. 
Głosząc i wielbiąc świętość swoich synów i córek, Kościół oddawał najwyższą cześć 
Bogu samemu. Czcił w męczennikach Chrystusa, który obdarzył ich łaską męczeń
stwa i świętości. Z czasem rozwinęła się praktyka kanonizacji, która do dziś trwa 
w Kościele katolickim i w Kościołach prawosławnych. Kanonizacje i beatyfikacje 
bardzo się pomnożyły w dzisiejszych czasach. Świadczą one o żywotności Kościołów 
lokalnych, których jest dziś na świecie o wiele więcej aniżeli w pierwszych wiekach
i w pierwszym tysiącleciu. Największym hołdem dla Chrystusa ze strony wszystkich 
Kościołów na progu trzeciego tysiąclecia będzie ukazanie przemożnej obecności 
Odkupiciela w owocach wiary, nadziei i miłości złożonych przez ludzi tylu języków
i ras, którzy poszli za Chrystusem różnymi drogami chrześcijańskiego powołania” 
(TMA 37). Rzeczywiście prawda o świętych obcowaniu, zwłaszcza prawda o świę
tych męczennikach w szczególności, mówi głośniej o jednym Kościele, aniżeli wszel
kie podziały.

1622 3. Jest wśród nas Krzyż, z którym Błogosławieni Męczennicy z Pratulina wyszli
przed Kościół wobec wrogiego wojska carskiego. Czyż i w tym geście tych wieśnia
ków nie trzeba widzieć jakiejś głębokiej treści? Wskazując na Krzyż bronili jedności 
Kościoła. I my dziś tu i wszędzie, gdziekolwiek ten krzyż przybywa, patrzymy na 
Niego jako na znak miłości i jedności. Dziś, gdy często usiłuje się zhańbić, często 
bluźnierczo, Krzyż Chrystusa -  zarówno my jak i ci Bracia Prawosławni -  winniśmy 
z szacunkiem czcić ten święty znak wiary naszej. Im bardziej wspólnie odczytywać 
będziemy głęboką treść Krzyża, kontemplować miłość „aż do końca”, która objawia
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się w Krzyżu i im bardziej uchwycimy się Krzyża i dojrzewać będziemy w miłości, 
która z niego płynie, to w końcu w ramionach Krzyża będziemy mogli objąć siebie 
nawzajem w miłości. W tym też duchu należy rozumieć słowa Piotra naszych cza
sów, że Kościół w obliczu Jubileuszu Roku 2000 winien oddychać obydwoma płuca
mi -  Wschodu i Zachodu.

Ten sam wyraz „ku jedności” chciejmy także widzieć w wizerunku Matki Bożej 
Leśniańskiej. Wystarczy tu chyba przytoczyć słowa Listu Apostolskiego z okazji 
Tysiąclecia Chrztu Rusi: „[...] możemy powiedzieć, że wobec Matki Chrystusa czuje
my się prawdziwie braćmi i siostrami w obrębie tego Ludu mesjańskiego, który jest 
powołany, aby być jedną Bożą Rodziną na ziemi”.

Oto takie myśli nasuwają się nam z okazji Misji Ewangelizacyjnych i Świętych 
Znaków tu w Jabłecznej. Dlatego wszyscy dzisiaj chcemy się włączyć w modlitwę 
Chrystusa Pana, którą usłyszeliśmy dziś w Ewangelii: „Ojcze Święty zachowaj ich 
w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17, 22).

Amen.

K A Z I M I E R Z  R O M A N I U K ,  b i s k u p  w a r s z a w s k o - p r a s k i

Dokument najbardziej ekumeniczny, czyli Encyklika Ut unum sint

Ogłoszona 25 maja ubiegłego roku Encyklika Ut unum sint uchodzi za dokument 
najbardziej ekumeniczny ze wszystkich analogicznych enuncjacji Stolicy Apostolskiej, 
co pozostaje niewątpliwie w bezpośrednim związku ze zbliżającą się rocznicą 
2000-lecia chrześcijaństwa. Pierwsze zdanie encykliki brzmi:

Ut unum sint! Wezwanie do jedności chrześcijan, rzucone tak stanowczo i z mocą pono
wione przez Sobór Watykański I I ,  rozbrzmiewa coraz donioślej w sercach wierzących, 
szczególnie wobec zbliżającego się Roku 2000 (pkt 1).

W samym zakończeniu zaś czytamy słowa:

Zwracając się niedawno do biskupów, duchowieństwa i wiernych Kościoła [...] pragnąłem 
wskazać drogę, jaką mają zmierzać -  ku Wielkiemu Jubileuszowi [...] Uznałem, że w na
szej epoce ekumenicznej łaski należy koniecznie przypomnieć podstawowe przekonanie [...] 
W świetle uzyskanych [...] postępów na drodze do pełnej komunii wszystkich ochrzczo
nych” (pkt 100).
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Treściowo encyklika dzieli się na trzy części o następujących tytułach: Zaangażo
wanie ekumeniczne Kościoła katolickiego (cz. I); Owoce dialogu (cz. II); Quanta est 
nobis via -  czyli o drodze, która pozostaje nam jeszcze do przebycia (cz. III).

Encykliki papieskie -  zresztą jak każdy inny tekst -  można zarówno czytać jak
i referować na różne sposoby. W przedłożeniu niniejszym postanowiliśmy wynotować 
sprawy, które przy lekturze encykliki robią szczególne wrażenie i poruszają najbar
dziej. Oto ich -  rzecz jasna niekompletna -  lista:

-  potrzeba większego i absolutnie powszechnego zaangażowania się wszystkich 
wiernych w szeroko pojęty dialog ekumeniczny,

-  potrzeba przejścia od wspólnej modlitwy i dialogu do współpracy praktycznej 
na płaszczyznach: duszpasterskiej, kulturowej i społecznej,

-  szczególna troska o podtrzymanie kontaktów ekumenicznych z prawosławiem, 
czyli z kościołem siostrzanym,

-  sprawy nas dzielące, a zwłaszcza problem prymatu Biskupa Rzymskiego,
-  marzenie o wspólnej Eucharystii.

1. Powszechność zaangażowania w dialog ekumeniczny 
1624 z  encykliki wynika, że według Ojca Świętego w dialogu ekumenicznym ciągle

jeszcze nie uczestniczą wszyscy wierni, co należy uznać za jeden z najpoważniej
szych mankamentów tego dialogu. Na spotkania ekumeniczne przychodzą co roku ci 
sami ludzie w liczbie na pewno nie zadowalającej, prawie nie ma wśród nich przed
stawicieli młodzieży nie mówiąc już o dzieciach. Nie angażują się w dialog ekume
niczny większe wspólnoty zakonne, seminaria duchowne, wydziały teologiczne. Dia
log ekumeniczny jeszcze ciągle nam wszystkim nie leży na sercu aż tak bardzo jak 
Ojcu Świętemu. Robi wrażenie to wołanie Ojca Świętego o upowszechnienie dialogu 
ekumenicznego. Oto kilka cytatów z encykliki. Jako pierwszy wypada tu przytoczyć 
apel skierowany do biskupów. Ojciec Święty woła:

Wzywam zatem mych Braci w Biskupstwie, aby na wszelkie sposoby popierali to dążenie. 
Dwa Kodeksy Prawa Kanonicznego zaliczają do obowiązków Biskupa umacnianie jedności 
wszystkich chrześcijan: mają oni wspomagać wszelkie działania i inicjatywy służące temu 
celowi, kierując się świadomością, że Kościół jest do tego zobowiązany przez wolę samego 
Chrystusa. Troska o jedność wchodzi w zakres misji biskupiej i jest powinnością wynikają
cą bezpośrednio z wierności Chrystusowi, Pasterzowi Kościoła (pkt 101).

Apel to ciepły, co prawda, ale arcypoważny, odwołujący się do najgłębszego 
poczucia biskupiej odpowiedzialności za skutki duszpasterskiej posługi. Ale zaraz 
następuje wezwanie skierowane do wszystkich wiernych, choć pod koniec znów 
wraca się do ich pasterzy:

Jednakże wszyscy wierni, idąc za wezwaniem Ducha Bożego, mają czynić co jest w ich 
mocy, aby więzy komunii między wszystkimi chrześcijanami umacniały się i aby wzrastała 
współpraca uczniów Chrystusa: o odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, 
zarówno wierni, jak i ich pasterze, każdy według własnych sił (pkt 101).
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Znacznie wcześniej czytamy:

Sobór święty zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozeznając znaki 
czasu, pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym (pkt 8).

Owo nawoływanie do powszechności uczestniczenia w dialogu ekumenicznym 
zostało wzmocnione bardzo znamiennym przypomnieniem ciążącej na nas wszystkich 
odpowiedzialności za swoistą integralność Ciała Chrystusa. Ojciec Święty pisze:

W przeddzień ofiary krzyżowej sam Jezus modli się do Ojca za swoich uczniów i za 
wszystkich wierzących w Niego, żeby byli jedno, to znaczy żeby byli jedną żywą wspólno
tą. Wynika stąd nie tylko obowiązek dążenia do jedności, ale także odpowiedzialność 
wobec Boga i wobec Jego zamysłu, spoczywająca na tych, którzy przez chrzest stają się 
ciałem Chrystusa (pkt 6).

Nieco dalej:

Kościół katolicki z nadzieją podejmuje dzieło ekumeniczne jako imperatyw chrześcijańskie
go sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością (pkt 8).
„Imperatyw chrześcijańskiego sumienia’* -  piękna, nowa formuła odnosząca się z całą 

pewnością do wszystkich wiernych.

Jeżeli zaś nie stać kogoś na bardziej czynne zaangażowanie się w działanie eku
meniczne, to z pewnością żaden chrześcijanin nie może się czuć zwolniony od mo
dlitewnej troski o jedność. Papież pisze:

Modlitwa o jedność nie jest jednak zastrzeżona wyłącznie dla tych, którzy w swoim życiu 
stykają się z przejawami podziału między chrześcijanami. W tym wewnętrznym i osobistym 
dialogu, jaki każdy z nas powinien prowadzić z Panem na modlitwie, musi znaleźć wyraz 
także troska o jedność (pkt 27).

I jeszcze jedno.

Ponadto dzięki modlitwie dążenie do jedności nie pozostaje wyłącznie sprawą wąskiego 
grona specjalistów, ale ogarnia wszystkich ochrzczonych. Wszyscy, niezależnie od swojej 
roli w Kościele i formacji kulturalnej, mogą w pewien sposób uczestniczyć aktywnie w tym 
dążeniu (pkt 70).

2 .  O d  w s p ó l n o t y  m o d l i t w y  d o  w s p ó l n o t y  p r a k t y c z n e j
Temat modlitwy pojawia się statystycznie chyba najczęściej w całej encyklice.

O roli, jaką modlitwa powinna odgrywać w dialogu ekumenicznym Ojciec Święty tak 
mówi:

Modlitwa powinna być zawsze wyrazem tego niepokoju, który jest tęsknotą za jednością, 
a więc jedną z koniecznych form miłości, jaką żywimy do Chrystusa i do Ojca bogatego 
w miłosierdzie. Modlitwa powinna mieć pierwszeństwo na tej drodze ku nowemu tysiącle
ciu, którą podejmujemy wraz z innymi chrześcijanami (pkt 102).

1625



890 Bp Kazimierz Romaniuk

Albo już w pierwszej części encykliki, nawiązując do soborowego dekretu o eku
menizmie:

Sobór nazywa modlitwę duszą całego ruchu ekumenicznego, gdy jednoczą się w niej bra
cia, między którymi nie ma jeszcze doskonałej komunii (pkt 21).

Lub wreszcie:

Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisywać stanowczo prymat wspólnej mo
dlitwie -  modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chrystusa. Jeśli chrześcijanie, pomimo 
podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystu
sa, głębiej sobie uświadamiać, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu 
z tym, co ich łączy, jeśli będą się spotykali coraz częściej i coraz wytrwałej modlili do 
Chrystusa, będą mieli odwagę podjąć całą bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów, odnaj
dując się w tej wspólnocie Kościoła, którą Chrystus stale tworzy w Duchu Świętym ponad 
wszystkimi słabościami i ograniczeniami ludzkimi (pkt 22).

Nie umniejszając ani przez moment takiej właśnie roli modlitwy Ojciec Święty 
pisze jednak w zakończeniu pierwszej części encykliki:

Celem kontaktów między chrześcijanami nie jest tylko wzajemne poznanie się, wspólna 
modlitwa i dialog. Przewidują one i domagają się podjęcia już od tej chwili wszelkiej 
możliwej współpracy praktycznej na różnych płaszczyznach: duszpasterskiej, kulturowej, 
społecznej, a także w dawaniu świadectwa orędziu ewangelicznemu.

Współpraca wszystkich chrześcijan w żywy sposób wyraża to zespolenie, które 
ich wzajem łączy, i w pełniejszym świetle stawia oblicze Chrystusa Sługi. Taka 
współpraca, oparta na wspólnej wierze, jest objawieniem samego Chrystusa.

Co więcej, współpraca ekumeniczna jest prawdziwą szkołą ekumenizmu, jest 
czynnym dążeniem do jedności. Jedność działania prowadzi do pełnej jedności wiary: 
„Dzięki tej wspólnocie wszyscy wierzący w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć, jak 
można nawzajem lepiej się poznać i wyżej cenić oraz utorować drogę do jedności 
chrześcijan” (pkt 4).

Lub nieco dalej:

Sprawdzianem szczerości i spójności intencji i deklarowanych zasad jest ich realizacja 
w konkretnym życiu (pkt 74).

Tak więc Ojciec Święty zdaje się stwierdzać, że nadszedł już czas, by naszym 
ekumenicznym modlitwom zaczęły towarzyszyć praktyczne działania. Są też wskaza
ne -  jak widać -  tereny, na których mogłoby dojść do podejmowania wspólnych 
inicjatyw: duszpasterstwo, sfera kultury i różne akcje socjalne. Nie ma wątpliwości, 
że w tym względzie wszystko jeszcze pozostaje do zrobienia. Do szczegółów postara
my się wrócić nieco później. Już teraz jednak warto podjąć decyzję uwzględniania 
w naszych corocznych programach duszpasterskich przynajmniej niektórych współ- 
działań ekumenicznych.
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3 .  K o n t a k t y  e k u m e n i c z n e  z  p r a w o s ł a w i e m
Szczególnie dużo miejsca poświęca encyklika potrzebie nie tylko podtrzymywania, 

lecz także wyraźniejszego zdynamizowania kontaktów ekumenicznych z prawosła
wiem, głównie ze względu na jego bliskość doktrynalną wobec Kościoła katolickiego. 
Oto, co czytamy na ten temat w encyklice:

Przez stulecia żyliśmy jako Kościoły siostrzane, sprawując razem Sobory ekumeniczne, 
które broniły depozytu wiary przed wszelkimi zniekształceniami. Dzisiaj, po długim okresie 
podziału i wzajemnego niezrozumienia, Bóg pozwala nam odkryć na nowo, że jesteśmy 
Kościołami siostrzanymi, mimo przeszkód, jakie wyrosły między nami w przeszłości. Jeżeli 
dzisiaj, u progu trzeciego tysiąclecia, pragniemy ponownie ustanowić pełną komunię, po
winniśmy dążyć do stworzenia takiej właśnie rzeczywistości i do niej musimy się odwoły
wać (pkt 57).

A nieco wcześniej:

Tradycyjne określenie „Kościoły siostrzane” powinno nieustannie nam towarzyszyć na tej 
drodze (pkt 56).

I potem jeszcze dokładniej o tej samej bliskości:

Na mocy sukcesji apostolskiej kapłaństwo i Eucharystia łączą nas jeszcze głębiej; uczestni
cząc w darach, jakich Bóg udziela swemu Kościołowi, trwamy w komunii z Ojcem przez 
Syna w Duchu Świętym. [...] W każdym kościele lokalnym urzeczywistnia się ta tajemnica 
Bożej miłości. Czyż nie stąd właśnie wzięło początek tradycyjne i jakże piękne miano 
Kościołów lokalnych, którym chętnie określały się nawzajem Kościoły siostrzane? (por. 
Dekr. Unitatis redintegratio, 14) (pkt 57).

4 .  P r o b l e m  p r y m a t u  w ł a d z y  B i s k u p a  R z y m s k i e g o
Chyba po raz pierwszy w sposób tak wyraźny Stolica Apostolska stwierdza, że 

kwestia prymatu władzy Biskupa Rzymu została poddana nowym studiom. Czytamy 
w encyklice:

Jest jednak faktem znamiennym i pocieszającym, że kwestia prymatu Biskupa Rzymu stała 
się obecnie przedmiotem studiów, już podjętych lub planowanych, podobnie jak znamienne
i pocieszające jest to, iż kwestia ta pojawia się jako zasadniczy temat nie tylko w dialo
gach teologicznych, które Kościół katolicki prowadzi z innymi Kościołami i Wspólnotami 
kościelnymi, ale również na szerszym forum całego ruchu ekumenicznego. Niedawno 
uczestnicy piątego światowego zgromadzenia Komisji „Wiara i Ustrój”, powołanej przez 
Ekumeniczną Radę Kościołów, które odbyło się w Santiago di Compostella, zalecili, aby 
„ponownie przestudiowała ona kwestię powszechnej posługi chrześcijańskiej jedności”. Po 
stuleciach gwałtownych polemik inne Kościoły i Wspólnoty kościelne coraz uważniej 
przyglądają się w nowym świetle tej posłudze jedności (pkt 89).

I nieco dalej o nowo podejmowanych próbach innego spojrzenia na problem 
prymatu Biskupa Rzymu:
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Jest to ogromne zadanie, od którego nie możemy się uchylić i którego nie mogę wykonać 
samodzielnie. Czy zatem realna, choć niedoskonała komunia, istniejąca między nami, nie 
mogłaby nakłonić kościelnych zwierzchników i ich teologów do nawiązania ze mną brater
skiego i cierpliwego dialogu na ten temat, w którym moglibyśmy wzajemnie wysłuchać 
swoich racji, wystrzegając się jałowych polemik i mając na uwadze jedynie wolę Chrystusa 
wobec Jego Kościoła (pkt 96).

Jak zaś bardzo zależy Ojcu Świętemu na przeprowadzeniu tego rodzaju studiów, 
to wynika z następującej wypowiedzi:

Przekonanie Kościoła katolickiego, iż zgodnie z tradycją apostolską i z wiarą Ojców zacho
wał on w posłudze Biskupa Rzymu widzialny znak i gwarancję jedności, stanowi trudność 
dla większości pozostałych chrześcijan, których pamięć jest obciążona bolesnymi wspom
nieniami. Wraz z mym Poprzednikiem Pawłem VI proszę o przebaczenie za wszystko, za 
co jesteśmy odpowiedzialni (pkt 89).

Aż dramatycznie brzmi następująca wypowiedź Ojca Świętego:

Jako Biskup Rzymu dobrze wiem -  i stwierdzani to po raz kolejny w niniejszej encyklice
-  że pełna i widzialna komunia wszystkich Wspólnot, w których mocą wierności Boga 
zamieszkuje Jego Duch, jest gorącym pragnieniem Chrystusa. Jestem przekonany, że pono
szę w tej dziedzinie szczególną odpowiedzialność, która polega przede wszystkim na do
strzeganiu ekumenicznych dążeń większości chrześcijańskich Wspólnot i na wsłuchiwaniu 
się w kierowaną do mnie prośbę, abym znalazł taką formę sprawowania prymatu, która 
nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację 
(pkt 95).

Znamienne jest przy tym bardzo mocne i wielokrotne wyakcentowanie służebnej 
roli Biskupa Rzymu w stosunku do innych kościołów chrześcijańskich. Sprawowanie 
swojej władzy Ojciec Święty nazywa kilka razy „posługą jedności”.

Autorytet związany z tą posługą -  wyjaśnia Ojciec Święty -  jest całkowicie oddany zamy
słowi Bożego miłosierdzia i w tej perspektywie należy zawsze na niego patrzeć. W niej 
też zrozumiała staje się władza właściwa dla tej posługi (pkt 92).

Czytamy też w encyklice taką oto wypowiedź:

Misja Biskupa Rzymu w gronie wszystkich Pasterzy polega właśnie na tym, że ma ona 
„czuwać” (episkopem) niczym strażnik, aby dzięki Pasterzom we wszystkich Kościołach 
partykularnych słyszano prawdziwy głos Chrystusa -  Pasterza. W ten sposób w każdym 
z powierzonych im Kościołów partykularnych urzeczywistnia się jeden, święty, katolicki
i apostolski Kościół. Wszystkie Kościoły trwają w pełnej i widzialnej komunii, bo wszyscy 
Pasterze są w jedności z Piotrem, a tym samym w jedności Chrystusa (pkt 94).
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5 .  W s p ó l n a  E u c h a r y s t i a  j a k o  u k o r o n o w a n i e  d i a l o g u  e k u m e n i c z n e g o
Ojciec Święty stwierdza, nie bez ubolewania, że

nie jest jeszcze możliwe wspólne sprawowanie tej samej liturgii eucharystycznej. Mimo to 
gorąco pragniemy odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystusa i to pragnienie już staje 
się wspólnym uwielbieniem i wspólną modlitwą błagalną. Razem zwracamy się do Ojca
i czynimy to coraz bardziej „jednym sercem”. Czasem wydaje się, że bliska jest już chwila, 
kiedy będzie można ostatecznie przypieczętować tę „realną, choć jeszcze niedoskonałą” 
komunię. Czy sto lat temu byłoby to w ogóle do pomyślenia? (pkt 45).

I są wyliczone przynajmniej niektóre jakby etapy na drodze przebytej już do tego 
upragnionego celu. Tak więc encyklika przypomina, że

w pewnych szczególnych przypadkach duchowni katoliccy mogą udzielać Sakramentu 
Eucharystii, Pokuty i Namaszczenia chorych innym chrześcijanom, którzy nie są w pełnej 
komunii z Kościołem katolickim, ale gorąco pragną je przyjąć, dobrowolnie o nie proszą
i przejawiają wiarę, jaką Kościół katolicki wyznaje w tych sakramentach. Na zasadzie 
wzajemności również katolicy mogą -  w określonych przypadkach i szczególnych okolicz
nościach -  prosić o te same sakramenty duchownych tych Kościołów, w których są one 
ważne (pkt 46).

Ale nieco dalej:

Możemy się teraz zapytać, jak długa droga dzieli nas jeszcze od tego błogosławionego 
dnia, w którym urzeczywistni się pełna jedność w wierze i będziemy mogli zgodnie spra
wować świętą Eucharystię Pana (pkt 77).

f

W jednym z końcowych fragmentów encykliki czytamy:

Od tej podstawowej, ale cząstkowej jedności należy teraz przejść do niezbędnej i wystar
czającej jedności widzialnej, wpisanej w konkretną rzeczywistość, aby Kościoły naprawdę 
stały się znakiem owej pełnej komunii w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Koś
ciele, która wyrazi się we wspólnym sprawowaniu Eucharystii (pkt 78).

6 .  D r o g a  j e s z c z e  d o  p r z e b y c i a
A oto główne etapy na drodze do tak bardzo upragnionego zjednoczenia. Pięć 

takich etapów, czyli wielkich problemów do wspólnego przedyskutowania wymienia 
encyklika. Czytamy pod numerem 79:

Już teraz można wskazać zagadnienia, jakie należy pogłębić, aby osiągnąć prawdziwą 
zgodność wiary: 1) Relacje między Pismem Świętym, najwyższym autorytetem w sprawach 
wiary, a świętą Tradycją -  nieodzowną interpretacją słowa Bożego; 2) Eucharystia, sakra
ment Ciała i Krwi Chrystusa, ofiara uwielbienia składana Ojcu, pamiątka ofiary i rzeczy
wista obecność Chrystusa, uświęcające wylanie Ducha Świętego; 3) Święcenia -  pojmowa
ne jako sakrament -  do potrójnej posługi episkopatu, prezbiteratu i diakonatu; 4) Magiste
rium Kościoła, powierzone Papieżowi i Biskupom w komunii z nim, rozumiane jako spra
wowana w imię Chrystusa władza i odpowiedzialność za nauczanie i zachowanie wiary;

1628
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5) Maryja Dziewica, Matka Boża i Ikona Kościoła, duchowa Matka, która wstawia się za 
uczniów Chrystusa i całą ludzkość.

Wiadomo, że dyskusje nad niektórymi z tych kluczowych zagadnień są już po
ważnie zaawansowane, do omawiania innych trzeba będzie dopiero przystąpić.

7 .  N a s z e  z a d a n i a  e k u m e n i c z n e
1630 a) Wydaje się, że trzeba nam w Polsce popracować solidnie przede wszystkim

nad zmianą dotychczasowego sposobu odnoszenia się do dialogu ekumenicznego. 
Dotyczy to zarówno duchownych jak i świeckich. Wszyscy musimy sobie wziąć 
bardziej do serca te oto słowa Ojca Świętego:

Ekumenizm, ruch na rzecz jedności chrześcijan, nie jest jakimś tylko „dodatkiem”, uzupeł
nieniem tradycyjnego działania Kościoła. Przeciwnie, należy on w sposób organiczny do 
całości jego życia i działania, i w konsekwencji winien tę całość przenikać i z niej wyras
tać jak owoc ze zdrowego i kwitnącego drzewa, które osiąga pełnię życia (pkt 20).

Nie żyjemy więc całością życia Kościoła, jeśli nic nie wnosimy -  przynajmniej 
modlitwą -  do dialogu ekumenicznego. Kościół jest bowiem nazywany w encyklice 
„nierozłącznym sakramentem jedności” (pkt 5), a „dialog nie tylko został podjęty, 
ale stał się już wyraźną potrzebą i jednym z priorytetów Kościoła” (pkt 31).

Nade wszystko jednak trzeba nam modlić się o to, żeby ekumenizm stał się także 
naszą osobistą sprawą, bo

bezwład, obojętność i niedostateczne wzajemne poznanie się -  mówi encyklika -  pogarszają 
jeszcze tę sytuację. Dlatego zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu 
serc i na modlitwie, która doprowadzi także do niezbędnego oczyszczenia pamięci histo
rycznej (pkt 2).

Jakże tu zresztą można było zachować się inaczej, skoro Ojciec Święty tak mówi:

Biskup Rzymu osobiście powinien włączyć się gorliwie w modlitwę Chrystusa o nawróce
nie, które jest niezbędnie potrzebne „Piotrowi”, aby mógł on służyć braciom. Serdecznie 
proszę, aby modlitwę tę podjęli wierni Kościoła katolickiego i wszyscy chrześcijanie. Niech 
wszyscy modlą się wraz ze mną o to nawrócenie (pkt 4 ).

Zostały też wyliczone nieco dalej przynajmniej niektóre elementy tej smutnej 
rzeczywistości, od której mamy się odwrócić raz na zawsze:

świadomość istnienia pewnych podziałów, które ranią braterską miłość, przejawów nieumie
jętności przebaczenia, pychy i antyewangelicznego, nieprzejednanego potępienia „innych”, 
pogardy płynącej z chorobliwej pewności siebie (pkt 15).

Nieco dalej Papież wyjaśnia dlaczego tak bardzo zachęca nas do modlitwy o to 
ekumeniczne nawrócenie:
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Prawie wszyscy jednak chociaż w różny sposób tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem 
Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, aby ten 
świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą (pkt 7).

Nie jedyne to zresztą uzasadnienie troski o jedność Kościoła. Nieco dalej natrafia
my na jakże oryginalne stwierdzenia:

Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności i właśnie w jedności wyraża się cała 
głębia Jego agape [...] Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności; pragnąć jedności 
znaczy pragnąć Kościoła (pkt 9).

b) Przechodząc zaś do konkretów warto by się chyba zastanowić, czy nie powin
niśmy dołożyć więcej starań -  mimo piętrzących się trudności -  aby pomnażać i zdy
namizować nasze kontakty z Kościołem prawosławnym, któremu w encyklice poświę
ca się tyle uwagi.

Czy nie powinniśmy na przykład zbliżyć się bardziej do siebie na gruncie jakże 
podobnej w obu Kościołach pobożności maryjnej?

Czy nie można by -  przynajmniej spróbować -  zorganizować od czasu do czasu 
wspólnej pielgrzymki do któregoś bardziej znanego sanktuarium maryjnego?

Łączy nas też, jak wiadomo, taki sam w obydwu kościołach kult zmarłych. Czy 
nie można by bardziej upowszechnić, rodzącej się z trudem tu i ówdzie, praktyki 
wspólnych procesji zadusznych?

A może również można by odprawiać wspólnie poświęcenia pól, pojazdów, nowo 
otwieranych instytucji, gmachów użyteczności publicznej. O tym po prostu jakoś nie 
pamiętało się dotychczas, a wszystko to miałoby wartość nie tylko symbolu, choć 
przede wszystkim ważnego symbolu ekumenicznego.

c) Może dałoby się zorganizować -  przynajmniej co niektóre -  nie tylko z pra
wosławnymi -  wspólne akcje charytatywne. Wiadomo, że gdy zachodzi potrzeba, 
śpieszymy z pomocą wszystkim, bez względu na wyznanie, ale gdybyśmy to czynili 
razem, akcja nabierałaby przy okazji wymowy ekumenicznej.

d) Czy nie powinniśmy próbować wytrwałej wypowiadać się wspólnie w takich 
sprawach publicznych jak przyszła konstytucja, obrona praw człowieka, szeroko 
pojęte dobro rodziny, wychowanie dzieci i młodzieży itp.?

e) Kolejny rok pracy duszpasterskiej ma upływać w Polsce pod hasłem powrotu 
do Biblii. Trzeba nam koniecznie wyjść z tym hasłem do wiernych większości Koś
ciołów protestanckich, o których tak oto wypowiada się encyklika:

Bracia ci żywią miłość i cześć dla Pisma Świętego. „Przyzywając Ducha Świętego doszu
kują się w Piśmie Świętym Boga jako przemawiającego do nich w Chrystusie, zapowiedzia
nym przez Proroków, wcielonym dla nas w Słowie Bożym. Kontemplują w Piśmie świętym 
życie Chrystusa i to, czego Boski Mistrz nauczał i dokonał dla zbawienia ludzi, zwłaszcza 
tajemnice Jego śmierci i zmartwychwstania [...]; przyznają świętym Księgom Boską powa
gę” (pkt 66).

1 6 3 1
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Jeśli nie tygodnie, to przynajmniej niedziele, soboty albo choć godziny biblijne 
powinniśmy organizować razem, korzystając z wcale nie błahych doświadczeń takich 
organizacji protestanckich, jak na przykład Zjednoczone Towarzystwo Biblijne.

1635 f) Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby wykorzystać do działań ekumenicz
nych tę wielką szansę, jaką stanowią dla nas przygotowania do obchodów, a potem 
także same obchody Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Wiadomo 
przecież, jak bardzo Ojciec Święty pragnie nadać tym obchodom charakter ekume
niczny. W przedostatnim fragmencie encykliki, Ojciec Święty, cytując św. Cypriana, 
pisze:

Największa ofiara, jaką możemy złożyć Bogu, to pokój i braterska zgoda między nami, to 
lud zgromadzony przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdy świta już nowe tysiącle
cie, czyż możemy nie prosić Pana, z nową energią i dojrzalszą świadomością, abyśmy 
dzięki Jego łasce stali się zdolni -  wszyscy -  do tej ofiary jedności?’* (pkt 102).

Wydaje się, że sprawa ekumeniczności przygotowań do Jubileuszu powinna być 
przedmiotem szczególnej troski, a może i działań jakiejś specjalnie powołanej do 
tego podkomisji duszpastersko-liturgicznej. Brak jakichkolwiek inicjatyw w tym 
względzie z naszej strony byłby chyba trudno wybaczalnym peccatum omissionis 
Kościoła Polskiego z końca drugiego tysiąclecia.

Zakończenie
1636 Na zakończenie wypada zauważyć, że Encyklika Ut unum sint9 choć jest, jak się

to już zauważyło -  dokumentem najbardziej ekumenicznym ze wszystkich znanych 
dotąd analogicznych wypowiedzi Kościoła -  nie propaguje jednak dialogu „za wszel
ką cenę” lub kosztem prawdy. Czytamy w punkcie 79:

W tym odważnym dążeniu do prawdy rozsądek i roztropność wiary nakazują nam unikać 
fałszywego irenizmu i lekceważenia norm Kościoła.

Zresztą już znacznie wcześniej znajduje się ostrzeżenie:

Nie chodzi tu o modyfikację depozytu wiary, o zmianę znaczenia dogmatów, o usunięcie 
w nich istotnych słów, o dostosowanie prawdy do upodobań epoki, o wymazanie niektórych 
artykułów Credo pod fałszywym pretekstem, że nie są one już dziś zrozumiałe. Jedność, 
jakiej pragnie Bóg, może się urzeczywistnić tylko dzięki powszechnej wierności wobec 
całej treści wiary objawionej. Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia się Bogu, który jest 
Prawdą. W Ciele Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6), któż mógłby 
uważać, że dopuszczalne jest pojednanie osiągnięte kosztem prawdy? Soborowa Deklaracja 
o wolności religijnej Dignitatis humanae uznaje za przejaw ludzkiej godności poszukiwanie 
prawdy, „zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła” oraz wierne spełnianie 
jej wymogów. Tak więc „bycie razem”, które zdradzałoby prawdę, byłoby sprzeczne z na
turą Boga, który obdarza swoją komunią, oraz z potrzebą prawdy, zakorzenioną w głębi 
każdego ludzkiego serca (pkt 18).
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Lub jeszcze nieco dalej:

Należy absolutnie unikać wszelkich form redukcjonizmu albo łatwych „uzgodnień”. Poważ
ne kwestie muszą zostać rozwiązane, gdyby bowiem pozostały nie rozstrzygnięte, ujawniły
by się ponownie w innym momencie -  czy to w tej samej formie, czy też pod inną posta
cią (pkt 36).
Autentyczny ekumenizm -  stwierdza encyklika -  jest łaską prawdy (pkt 38).

Lojalnie jednak przyznać trzeba, że encyklika przestrzega przed inną, nie mniej 
groźną skrajnością. Jest nią swoisty sceptycyzm w sprawach międzychrześcijańskiego 
porozumienia, niechęć do wszelkich inicjatyw w tym zakresie, niekontrolowane 
trwanie przy starych stereotypach myślowych itp. Czytamy w encyklice:

Ten sam rozsądek i roztropność każą wystrzegać się letniości w działaniu na rzecz zjedno
czenia, a bardziej jeszcze opozycji opartej na uprzedzeniach oraz defetyzmu, który skłonny 
jest wszystko widzieć w ujemnym świetle (pkt 79).

To właśnie dlatego wraca się w encyklice kilka razy do potrzeby ekumenicznego 
nawrócenia. Bez aktu osobistej skruchy nie jest możliwy autentyczny dialog zarówno 
poszczególnych jednostek jak i całych wspólnot religijnych. Podobny umiar i dusz
pasterską rozwagę nakazuje encyklika tym, którzy przystępują do praktycznego przy
swajania rezultatów dialogu ekumenicznego. W encyklice czytamy:

Przyswojenie rezultatów dialogu wymaga przeprowadzenia rozległego i dokładnego procesu 
krytycznego, który podda je analizie i wnikliwie oceni ich zgodność z Tradycją wiary, 
przejętą od Apostołów i obecną w życiu wspólnoty wierzących (pkt 80).

Z drugiej strony jednak encyklika mówi również:

Podczas gdy dialog toczy się dalej, podejmując nowe zagadnienia lub rozwijając się na 
głębszych poziomach, stajemy przed kolejnym zadaniem: jak przyswoić sobie rezultaty 
osiągnięte do tej pory? Nie mogą one pozostać jedynie deklaracjami Komisji dwustronnych, 
ale muszą się stać dziedzictwem wszystkich (pkt 80).

Dialog ekumeniczny nie jest więc „sztuką dla sztuki”. Ma służyć dobru -  zwła
szcza dobru nadprzyrodzonemu, choć nie tylko nadprzyrodzonemu -  wszystkich 
wyznawców Chrystusa.

W owym krytycznym przyswajaniu rezultatów dialogu ekumenicznego wielką rolę 
przypisuje encyklika wydziałom teologicznym, pracy osobistej poszczególnych teolo
gów, a w pierwszym rzędzie komisjom ekumenicznym. Encyklika mówi wyraźnie:

Proces ten, w którym należy się kierować roztropnością i postawą wiary, będzie wspomaga
ny przez Ducha Świętego. Jest konieczne, aby jego rezultaty były w należyty sposób roz
powszechnione przez kompetentne osoby. Wielkie znaczenie ma tu wkład teologów i wy
działów teologicznych, zgodny z charyzmatem powierzonym im w Kościele. Jest też oczy
wiste, że szczególne obowiązki i zadania spoczywają w tej dziedzinie na komisjach ekume
nicznych (pkt 81).

1637

1638
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Trudno już na samo zakończenie nie wspomnieć o najskuteczniejszej wedle en
cykliki metodzie dochodzenia do jedności. Cytując zresztą soborowy Dekret o eku
menizmie Ojciec Święty doradza:

Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym lepiej posuwają naprzód sprawę 
jedności chrześcijan, a nawet ją realizują, im bardziej nieskazitelnie usiłują wieść życie 
w duchu Ewangelii. Im mocniejszą więzią będą zespoleni z Ojcem, Słowem i Duchem, tym 
głębiej i łatwiej potrafią pomnażać wzajemne braterstwo (pkt 20).

KAZIMIERZ RYCZAN, biskup kielecki

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. 
inaugurującej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

-  Lublin, KUL 18 stycznia 1994 r.

1639 Przywiodła nas tu tęsknota za Kościołem -  Domem Bożym.
Dom to coś wielkiego. O domu mówi się, tęskni się do niego. Gdy ktoś go nie 

ma, śni za nim. Dom to nie ściany, nie mieszkanie, nie willa. Dom ma coś z ciepła, 
coś z przyjaźni, coś z miłości. Dom mierzy się szerokością serca i otwartością dłoni, 
a nie metrażem powierzchni. W prawdziwym domu rośnie i kształtuje się człowiek. 
W prawdziwym domu mieszkańcy czują się u siebie, nie są lokatorami. Do domu się 
przychodzi lub wraca. Do domu nie trzeba nikogo zapraszać.

Tak było na początku. Wszyscy czuli się Kościołem -  Domem Bożym. Znajdowa
li się wszyscy razem w tym samym miejscu. Nie był ważny budynek. Nie musiał być 
nawet własny. Wystarczyły nieraz katakumbowe schronienia. Ważny był Jezus Chrys
tus. Wówczas rozproszone i prześladowane dzieci gromadził w jednym Kościele -  
Domu Bożym. Wszyscy znali wspólną mowę. Wspólną mową był Jezus Chrystus 
ukrzyżowany i zmartwychwstały. Wspólną mową była wiara w Kościół, nadzieja 
zakotwiczona w Kościele i miłość do Kościoła, Domu Bożego. Potem nastąpiło 
pomieszanie języków. Wyznawcy Chrystusa przestali się rozumieć. Utracili wspólną 
mowę. Usta wypowiadały takie same słowa, ale serca były zapisane innym szyfrem. 
Chrześcijanie utracili wspólną mowę. Wtedy rozpadł się dom. Jeśli brak wspólnej 
mowy, wówczas nie ma domu. Przywiodła nas tu tęsknota za Kościołem -  Domem 
Bożym.

O wspólną mowę, o jeden język dla nas wszystkich chrześcijan, błagamy Cię
d z i ś ,  P a n i e !

Na początku wszyscy żyli jednym słowem. Kochali stół. Stół jest symbolem 
jedności. Stół jednoczy dom i domowników. Do stołu siadają ci, którzy mają wspól
ną mowę. Przy stole nie siadają ludzie podzieleni. W domu jest potrzebny jeden
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wspólny stół. Chrześcijanie otaczali jeden wspólny stół w Kościele -  Domu Bożym. 
Aż przyszedł moment, że opuścili wspólny stół. Zaczęli siadać przy własnych 
stoliczkach. Przestali nawet kłaść chleb na stole. Stół jednak wydaje się czymś nie
odzownym, dlatego teologowie wymyślili piękne określenie „Stół Bożego słowa”. To 
pięknie brzmi, ale tęskni się za rzeczywistym stołem, na którym leży chleb. Ten 
chleb można połamać.

Stajemy się bardzo ubodzy i strasznie zbałamuceni, stąd tęsknota za stołem, 
wspólnym stołem, złaknieni stołu. Za dużo tych stoliczków.

O jeden wspólny stół, na którym będziemy mogli łamać jeden chleb, błagamy 
Cię dziś, Panie!

Zorganizowano Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zwany ekumenicznym. 
Uchwalono, uzgodniono wspólne teksty. Dokonała tego komisja „Wiara i Ustrój” 
Światowej Rady Kościołów. Było to w Dublinie w Irlandii. Teksty zostały przesłane 
na cały świat i do Polski.

Ja natomiast stawiam sobie pytanie: co na ten temat myśli moja mama i jej po
dobne kobiety?

Odczytany będzie prawdopodobnie z niejednej ambony list o ekumenizmie. Padną 
wielkie słowa w języku, którego nie rozumie współczesny normalny człowiek. Zosta
ną napisane artykuły w języku ekumenicznym. A mnie się wydaje, że w tym języku 
ludzie kłaniają się ludziom. Są eleganccy wobec siebie. Wszyscy chcą się nauczyć 
języka drugich, mowy drugich. Tymczasem tęskni mi się za językiem serca, a nie 
warg; za językiem Chrystusowym, a nie naszym, językiem Kościoła -  Domu Bożego, 
a nie językiem wielu willi, gdzie żyje się dla siebie. Tęskni się za jednym stołem, 
a nie za restauracyjnymi stolikami własnych religijnych ambicji i interesów.

Tydzień Modlitw o Jedność -  to czas, kiedy bracia, którzy mieszkają osobno, 
zapraszają się nawzajem, bo nie uznają jednego Kościoła -  Domu Bożego. Jak nie 
ma jednego domu, to trzeba się zapraszać. Gdy jest jeden dom, to wraca się do 
domu.

Błagamy Cię, Panie, o jeden wspólny Dom, o jedną mowę i o jeden stół!

1640
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J A N  S Z L A G A ,  w  t y m  c z a s i e  b i s k u p  p o m o c n i c z y  c h e ł m i ń s k i ,
o b e c n i e  b i s k u p  p e l p l i ń s k i

Kazanie podczas nabożeństwa ekumenicznego

Druk: „Pielgrzym”, 19-26 stycznia 1992, nr 2, s. 2.

1641 Dążenie do jedności Kościoła jest tak dawne jak samo zerwanie jedności. Dopiero
jednak w XIX wieku modlitwy o jedność Kościoła stały się intensywne, i to po 
stronie katolickiej, jak i niekatolickiej. Trzeba tu wspomnieć przede wszystkim ini
cjatywę papieża Leona XIII, który w 1895 roku nakazał uroczystą nowennę przed 
Zesłaniem Ducha Świętego o powrót braci odłączonych do jedności z Kościołem
i Biskupem Rzymu. Za sprawą Paula Coutourier (f  1953), francuskiego księdza, 
nowennę tę zaczęto od 1936 roku obchodzić jako Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan, a daty 18 stycznia (święto rzymskiej Katedry św. Piotra, 
obecnie obchodzone 22 lutego w ramach święta także antiocheńskiej Katedry św. 
Piotra) i 25 stycznia (święto Nawrócenia św. Pawła), też miały dla tej sprawy niema
łe znaczenie. Celebracja Tygodnia Powszechnej Modlitwy cieszyła się najpierw 
większym powodzeniem we wspólnotach niekatolickich; Kościół katolicki przyswoił 
sobie oficjalnie to nabożeństwo w roku 1962 (pontyfikat Jana XXIII).

Tegoroczny, pięćdziesiąty szósty Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, w tradycyjnym terminie 18-25 stycznia, będzie obchodzony pod hasłem 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody [...] A oto ja jestem z wami aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 19a-20b).

1642 W diecezji chełmińskiej sprawa jedności chrześcijaństwa na pewno nie należy do
pierwszoplanowych problemów pracy duszpasterskiej. Trzeba jednak na tę sprawę 
spojrzeć w perspektywie Kościoła całej Polski (jątrząca się historia stosunków kato- 
licko-prawosławnych we wschodnich diecezjach, nie zawsze poprawne stosunki ze 
wspólnotami protestanckimi, np. na Śląsku), a przede wszystkim zobaczyć ją  jako 
sprawę Kościoła powszechnego. Oko w oko z bolesną sprawą rozdarcia Kościoła 
stają pielgrzymi w Ziemi Świętej; z całą ostrością pojawił się ten problem także na 
grudniowym Synodzie Biskupów Europy.

1643 Ruch ekumeniczny na pewno dużo już zmienił na lepsze. Kościoły chrześcijańskie
coraz częściej stają obok siebie w różnych działaniach -  religijnych, społecznych, 
charytatywnych. Ale jeszcze nie stają razem! Przedstawiciele różnych Kościołów 
modlą się wspólnie w tej samej świątyni, ale nie zbliżają się do tego samego ołtarza. 
Jak długo nie będziemy razem przy tym samym ołtarzu, tak długo będziemy musieli 
mówić o Kościele, który jeszcze jest podzielony. Ołtarz musi łączyć. Z jakąż radoś
cią wołał „Mamy ołtarz” autor Listu do Hebrajczyków (13, 10). Istniał wtedy na
prawdę jeden ołtarz, niepodzielny, nowy -  bo inny i różny od starotestamentalnego.
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Kiedy więc słyszymy w swoich kościołach zachętę do modlitw o jedność Kościo
ła, nie traktujmy jej abstrakcyjnie, jakoby nas „na szczęście” nie dotyczyła. Dotyczy 
również! Jako Kościół jesteśmy wszyscy jednym żywym organizmem, w którym 
wszystkie elementy są sobie wzajemnie potrzebne, a kiedy się wyłączają, cierpi całe 
ciało (przeczytajmy o tym u św. Pawła: 1 Kor 1, 10-16; 3, 1-17; 12, 12-27). Dusz
pasterze zaś zapewne zadbają o to, by nabożeństw ekumenicznych nie potraktować 
„na zaliczenie” kolejnej akcji Kościoła. Pojawią się więc na pewno w gablotkach 
parafialnych nowe pomysłowe afisze, a nie te mozolnie dziurkowane pluskiewkami 
przez kilka dobrych lat. W niektóre dni liturgiczne celebrować się będzie Mszę św. 
wotywną „O jedność Kościoła” z aktualną homilią, a zespół lektorów czy schola 
liturgiczna zadba razem ze swoim duszpasterzem o stosowne wezwania w mszalnej 
modlitwie wiernych.

W Pelplinie uroczysty charakter będzie miało nabożeństwo ekumeniczne w bazyli
ce katedralnej 20 stycznia 1992 r. o godz. 1830, poprzedzone wykładem dra Jana 
Sergiusza Gajka MIC z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla profesorów
i alumnów WSD.

J A N  Ś R U T W A ,  b i s k u p  z a m o j s k o - l u b a c z o w s k i

Kazanie w ramach Tygodnia Ekumenicznego
-  Lublin, kościół akademicki KUL, 20 stycznia 1987 r.

1. W te dni styczniowe przeżywamy szczególnego rodzaju smutek i zawstydzenie. 
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan stawia nam bowiem znowu 
przed oczy bolesną ranę, zadaną Kościołowi przez jego własne dzieci. Tą raną jest 
fakt rozdarcia chrześcijaństwa. Nasz smutek jest tym większy, że przez podziały 
w łonie chrześcijaństwa czynimy krzywdę całej rodzinie ludzkiej, która potrzebuje 
jedności. Jesteśmy zawstydzeni, ponieważ wewnętrzne podziały wśród chrześcijan 
stanowią dla wielu zgorszenie; zbudowaliśmy przeszkodę, nieraz nie do pokonania, 
w ich drodze do wiary i zbawienia. Wiemy, że u źródeł wszelkich podziałów wśród 
ludzi leży grzech. Porzucenie grzechu i przywrócenie zniszczonej jedności dokonać 
się może przez szczere nawrócenie, indywidualne i zbiorowe.

2. Zasadniczym etapem nawrócenia jest pojednanie się z Bogiem. Pragnienie 
takiego pojednania zależy w dużej mierze od stanu naszej wiary: „Uważajcie, bracia, 
aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której smutkiem jest odstą
pienie od Boga żywego” (Hbr 3, 12). Głęboka wiara budzi w człowieku ową świętą 
bojaźń, która staje się początkiem mądrości (por. Ps 111, 10). Taka mądrość prowa
dzi do nawrócenia. Tak więc wiara przybliża nas do Boga i skupia wokół Niego.

1644

1645

1646
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Oznacza to zarazem nasze przybliżenie się wzajemnie do siebie i skupienie z powro
tem w jedną rodzinę Bożych dzieci.

1647 3 . Dla chrześcijan mową i znakiem Boga na ziemi jest Chrystus: „W Nim bo
wiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała” (Kol 2, 10). Chrystus poucza 
nas o grzechu i łasce -  w czym wyraża się w dużej mierze tożsamość chrześcijańska. 
Potrzeba pokuty i pojednania z Chrystusem wyrasta z wiary, że „nie ma w żadnym 
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w któ
rym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Prowadzi to do wniosku, że chrześcijanie 
powinni skupiać swą uwagę nie na sobie, lecz na Chrystusie. Przylgnięcie do Chrys-

♦

tusa uwalnia od nienawiści, agresji i wszelkich działań odśrodkowych. Żywa wiara 
w Chrystusa uwalnia także od pychy, która stała się główną przyczyną podziałów 
w chrześcijaństwie. Szczere pojednanie się z Chrystusem oznacza zatem w konkluzji 
odbudowę kościelnej jedności. Postawa bowiem ekumeniczna prowadzi do dawania 
świadectwa Chrystusowi -  bez ludzkich resentymentów i grzesznych słabości, nato
miast z łaską Bożą i pokojem Bożym.

1648 4. Jak Chrystus jest mową i znakiem Boga, tak Kościół jest mową i znakiem
Chrystusa na ziemi. Kościół jest dziełem i własnością Chrystusa, który przecież 
powiedział: „Zbuduję Kościół mój” (Mt 16, 18). Nikt z ludzi nie może Kościołem 
dowolnie dysponować ani nim manipulować, gdyż jego podstawowe struktury pocho
dzą od Chrystusa Zmartwychwstałego. W tajemniczej wspólnocie Kościoła Chrystus 
jest obecny w pełni. Stąd płynie nasza wiara w Kościół „jeden, święty, powszechny
i apostolski” (Credo). Właśnie głęboka wiara w Kościół pomaga chrześcijanom sku
tecznie odpierać pokusy i grzeszne powaby sprzeciwu, podziału czy negacji w gronie 
uczniów Pana.

1649 5. Wróćmy do myśli o ludzkości jako jednej rodzinie. Wiara w Boga i misję
Chrystusa umacnia nas w przekonaniu, że jesteśmy siostrami i braćmi we wspólnym 
człowieczeństwie i Bożym dziecięctwie. Więc właśnie od chrześcijan winien stale 
wychodzić bodziec oraz impuls do jednoczenia całej ludzkości: „Teraz w Chrystusie 
Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 
On bowiem jest naszym pokojem” (Ef 2, 13-14). Na takiej podstawie teologicznej 
rodzi się gotowość do otwarcia i dialogu, do budowania i jednoczenia, „by rozpro
szone dzieci Boże zgromadzić” (J 11, 52).

Wiara jest łaską i jedność kościelna jest łaską. Za pomocą modlitwy upraszajmy 
u Boga tę łaskę. A modlić się można i trzeba w każdej sytuacji i w każdym czasie
-  także wtedy, a może przede wszystkim wtedy, gdy jeszcze, jako chrześcijanie, 
jesteśmy podzieleni... Amen.

t  Jan Śrutwa
Zamość, 29 października 1998 roku.
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D A M I A N  Z I M O N ,  a r c y b i s k u p  m e t r o p o l i t a  k a t o w i c k i

Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego
-  Mikołów, 21 stycznia 1996 r.

„Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3, 20)

Czcigodni Bracia!
Drogi Księże Proboszczu Janie, Gospodarzu dzisiejszego spotkania!
Drodzy Radiosłuchacze!
Umiłowani Bracia i Siostry w naszym Panu Jezusie Chrystusie!
I. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych słowami Zmartwychwstałego Pana: 

„Pokój wam”!
Wezwanie do jedności rozbrzmiewa coraz donioślej w sercach wszystkich wierzą

cych, szczególnie w obliczu zbliżającego się Roku 2000, od narodzenia Chrystusa.
Będzie ten Rok dla wszystkich radosnym Jubileuszem, pamiątką Wcielenia Syna 

Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.
Prawdę o uniżeniu Syna Bożego, ze względu na człowieka, przekazał nam Apo

stoł Paweł w Liście do Filipian w 2 rozdziale: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2, 5-7). Oto Jezus 
Chrystus, jedyny Pan i Odkupiciel Człowieka!

II. Bracia i Siostry umiłowani!
Ten sam Jezus Chrystus wzywa swoich uczniów, a więc każdego z nas zgroma

dzonych w tej pięknej świątyni, do jedności!
Nieustannie rozbrzmiewa modlitwa Pana z wieczernika za Kościół: „aby wszyscy 

stanowili jedno, Jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17, lOa).
Przynagla nas obraz pierwszej wspólnoty uczniów, o których czytamy w Dziejach 

Apostolskich: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32).
Wszak jedność uczniów ma być argumentem dla świata. Zaraz po prośbie o jed

ność Zbawiciel dodaje: „aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 2 lb).
Tak, Bracia i Siostry, w szczerym dążeniu do jedności nie chodzi tylko o wza

jemny dialog, tolerancję, czysto ludzkie odniesienia. Przede wszystkim chodzi
o świadectwo o naszym Panu i Zbawcy, Jezusie Chrystusie!

O świadectwo wobec świata o tej nadziei, która jest w nas!
O głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, „aby wszelki język 

wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM -  ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 11).
Jeśli naprawdę pragniemy, przeciwstawić się dążeniu świata do zniweczenia Ta

jemnicy Odkupienia, musimy w jedności wiary wyznać tę samą prawdę o Chrystuso
wym Krzyżu!

1650

1651
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Nurt antychrześcijański w świecie pragnie umniejszyć wartość Chrystusowej 
Ofiary i Krzyża.

Zaprzecza się często prawdzie, że w Chrystusie i Jego Krzyżu zakorzenione jest 
i ma swe źródło nowe życie człowieka.

Utrzymuje się, że Krzyż nie stwarza żadnych perspektyw i nie daje nadziei.
Pozbawia się człowieka jego transcendencji i odniesienia do Boga, co w rzeczy

wistości daje życie takie, jak gdyby Bóg nie istniał.
Wtedy zaś rodzi się w sercu człowieka strach i lęk, pustka i niepewność.

Oto wezwania, które musimy podjąć wszyscy razem, u schyłku XX wieku.

III. Umiłowani!
1652 Tegorocznej modlitwie o jedność wszystkich ochrzczonych w imię Trójcy Przenaj

świętszej towarzyszą słowa z 3 rozdziału Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Oto 
stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3, 20).

Wiemy, że słowa te są fragmentem listu, który zostaje skierowany do wspólnoty 
chrześcijan w Laodycei.

W liście tym czytamy najpierw słowa upomnienia tamtejszej wspólnoty: „Znam 
twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak 
skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” oraz „Bądź 
więc gorliwy i nawróć się” (Ap 3, 15. 19).

Co więcej, mimo obrzydliwości, jaką budzi oziębłość uczniów, Pan nie ustaje 
i nie zniechęca się, mówiąc: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3, 20).

Owocem tego nawrócenia i otwarcia drzwi serca jest wspólna uczta ze Zmar
twychwstałym Panem: „Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego 
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20b).

Czyż słowa te nie są programem dla każdego z nas?
Czyż to nie droga dla całych naszych wspólnot?
Chrystus kołacząc do drzwi naszych serc i wspólnot pyta o prawdę i miłość, 

nieodzowne warunki pełnej komunii.
Tą prawdą jest EWangelia. Zaś miłość pozwala wznieść się ponad mury podzia

łów, które jak ufamy zostaną zburzone.
Nie ma innej drogi do jedności niż szczere nawrócenie serca!
Wszak jeden jest nasz Nauczyciel, a my wszyscy braćmi jesteśmy (por. Mt 23, 8). 

Nie ma innej drogi niż świętość, a więc wierność słowom Pana: „Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).

Tak, Bracia i Siostry, od nawrócenia serca i modlitwy rozpoczyna się droga ku 
jedności i ku niezbędnemu na tej drodze oczyszczeniu pamięci historycznej.

Dla każdego z nas tak bardzo aktualne jest wezwanie, które skierowałem do 
całego naszego Kościoła, a dziś chciałbym w duchu braterskiej miłości skierować do 
wszystkich tutaj zgromadzonych: Nadszedł czas budzenia sumień!

Czyż dialog ekumeniczny nie jest rachunkiem sumienia dla każdego z nas. W tym 
miejscu wypada przypomnieć słowa I listu św. Jana: „Jeśli mówimy, że nie mamy 
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy
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nasze grzechy, Bóg jako wiemy i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas 
z wszelkiej nieprawości” (1 J 1, 8-9).

Apostoł Jan idzie dalej, gdy stwierdza: „Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, 
czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki” (1 J 1, 10).

Takie radykalne wezwanie do uznania własnej grzeszności powinno kształtować 
też ducha dialogu ekumenicznego.

Potrzeba, by stał się on w jakimś sensie „dialogiem sumień”. Wtedy też stanie 
się prawdziwie dialogiem zbawczym.

O ludzi sumienia apelował w ubiegłym roku Jan Paweł II w Skoczowie.

IV. Bracia i Siostry w Chrystusie!
Nasza śląska ziemia, a zwłaszcza Śląsk Cieszyński, jest postrzegana jako miejsce 

szczególnego dialogu i świadectwa ekumenicznego.
Wspominamy z radością spotkanie Jana Pawła II w Skoczowie w kościele ewan

gelicko-augsburskim i składamy dziękczynienie Bogu za ten dar dla nas wszystkich.
Nasz region jest od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych różnych 

Kościołów chrześcijańskich oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Prowadzimy 
go w głębokim przekonaniu, że tak wiele nas łączy.

Pragnę kontynuować tradycję mojego poprzednika śp. Biskupa Herberta Bednorza, 
który sporo uczynił dla jedności chrześcijan.

Pragnę wyrazić wdzięczność obecnym tu przedstawicielom Kościołów za ubiegło
roczne spotkania z okazji 70-lecia diecezji katowickiej, jak i 10-lecia mojej posługi 
biskupiej. Przy tej okazji wspominamy Jubileusze i Waszych Kościołów.

Z wdzięcznością wspominam współpracę z katowicką parafią ewangelicką, z lat 
mojej pracy duszpasterskiej w parafii mariackiej, a także wiele wspólnych inicjatyw, 
chociażby na polu charytatywnym, podejmowanych dla dobra człowieka na tej ziemi.

Ufam, że nowa rzeczywistość, pojawiające się nieraz trudności, w niczym tych 
wspólnych wysiłków nie osłabią.

Niech sercami naszymi w tych wszystkich dążeniach rządzi Chrystusowy pokój, 
do którego zostaliśmy wezwani w jednym ciele.

V. Bracia i Siostry w Chrystusie!
Jako uczniowie Chrystusa spoglądamy coraz częściej w stronę roku 2000. Jest to 

data, która ma dla nas wszystkich wielką wymowę.
Wszyscy czujemy się przynagleni przez naszego Mistrza do wzmożenia naszych 

wysiłków ekumenicznych, aby rok 2 0 0 0  zastał nas jeśli nie zjednoczonych całkowi
cie, to przynajmniej mniej podzielonych.

Będziemy o to prosić w Modlitwie Pańskiej, którą za chwilę wspólnie odmówimy.
Módlmy się z wiarą: Przyjdź królestwo Twoje: królestwo prawdy, miłości, jedno

ści, pokoju, prawych sumień!
Wszak Pan stoi u drzwi i kołacze!
Amen!

1653
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D A M I A N  Z I M O Ń ,  a r c y b i s k u p ,  m e t r o p o l i t a  k a t o w i c k i

Homilia podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego 
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

-  Mikołów, 18 stycznia 1998 r.

Liturgia Słowa:
Ez 36, 24-30
Ps 51, 3-5. 10-17
Rz 8, 14-27
J 16, 5-15

1655 j |  Serdecznie dziękuję Księdzu Radcy Janowi Grossowi, Gospodarzowi tej wspól
nej modlitwy za słowa powitania i pozdrowienia.

Pozdrawiam Księdza Radcę Tadeusza Szurmana, który za chwilę też będzie głosił 
Słowo Boże.

Pozdrawiam wszystkich przedstawicieli Kościołów zgromadzonych w Śląskim 
Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.

Pozdrawiam Księży parafii rzymskokatolickich Mikołowa i okolicy.
Witam wszystkich obecnych na naszej wspólnej Modlitwie Ekumenicznej w koś

ciele św. Jana w Mikołowie.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy!
Zgromadził nas tu Jezus, nasz Pan i Zbawiciel.

Niech święte Imię Jego będzie uwielbione na tym spotkaniu, a Duch Jego niech 
sprawia owocowanie słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy w posłuszeństwie wiary.

1656 II. Przewodnią myśl naszego świętego zgromadzenia stanowi to, co Jezus zawarł
w swojej modlitwie arcykapłańskiej, w przeddzień męki i śmierci na krzyżu. Jest to 
mianowicie modlitwa o jedność Jego uczniów: „Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale 
i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 20-21).

Wezwanie to obejmuje nie tylko Apostołów, ale także wszystkie pokolenia tych, 
którzy od Apostołów przejmą tę samą wiarę.

Stale do tych właśnie Chrystusowych słów z wieczernika nawiązujemy tak w mo
dlitwie jak i w działaniu ekumenicznym: Aby byli jedno!

Chodzi o jedność na podobieństwo jedności Trójcy Przenajświętszej: „Jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17, 21).

Kiedy Chrystus modli się o jedność dla swoich uczniów, to ukazuje zarazem, że 
ta jedność jest darem, ale także jest zadaniem.

Jest darem, który otrzymujemy od Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Równocześnie jest nam zadana.
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Zadana została wszystkim pokoleniom chrześcijan, poczynając od Apostołów -  
wszystkim w pierwszym i drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.

Wsłuchując się w głos Ducha Świętego Kościoły i Wspólnoty kościelne czują się 
wezwane do poszukiwania coraz głębszej, nie tylko wewnętrznej, ale także widzialnej 
jedności.

Jedności, która stałaby się znakiem dla świata, aby świat poznał i aby świat 
uwierzył. Z tej drogi, drogi ekumenizmu, nie ma odwrotu!

Nam wszystkim, którzy na co dzień doświadczamy zewnętrznych i wewnętrznych 
podziałów, potrzeba świadomości wspaniałego daru pojednania z Bogiem w Jezusie 
Chrystusie.

Tylko w ten sposób sami możemy stać się krzewicielami pojednania wśród tych, 
którzy tęsknią za pojednaniem z Bogiem i z braćmi.

Znakiem wspólnego dążenia do jedności jest braterska współpraca na polu ekume
nicznym.

Myślę tu o specjalnym zespole, który pracował nad Sakramentem Chrztu, funda
mentem już istniejącej jedności chrześcijan.

Rezultatem współpracy jest opublikowany przez Towarzystwo Biblijne w lutym 
ubiegłego roku ekumeniczny przekład Ewangelii św. Mateusza.

Żywimy nadzieję, że całe Pismo Święte w edycji ekumenicznej ukaże się z okazji 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Wezwanie do pojednania towarzyszyło uczestnikom spotkania Ekumenicznego we 
Wrocławiu w dniu 31 maja ubiegłego roku w ramach 49. Międzynarodowego Kon
gresu Eucharystycznego.

III. Temat pojednania zgromadził uczestników II Europejskiego Zgromadzenia 
Ekumenicznego, które w dniach od 23 do 29 czerwca ubiegłego roku odbyło się 
w mieście Graz w Austrii.

Pan dziejów stawia nas wobec trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Nasza odpowiedź winna dorastać do wielkości chwili szczególnego Bożego czasu.
Wobec wielkiej godziny Jubileuszu nie wystarcza tolerancja! Nie wystarcza wza

jemna akceptacja!
Jezus Chrystus, Ten, który jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego 

znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa.
Potrzebne jest wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi.
Ośmielam się prosić Was, umiłowani Siostry i Bracia w łasce chrztu i wyznaniu 

wiary w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka o wspólne chrześcijańskie świa
dectwo.

Naszej wiary, żywej i głębokiej, potrzebuje bardzo współczesny świat.
Europa potrzebuje nas wszystkich zebranych solidarnie wokół Krzyża i Ewangelii.
Winniśmy z uwagą czytać znaki czasu. Jezus Chrystus oczekuje od wszystkich 

świadectwa wiary.
Los ewangelizacji łączy się ze świadectwem jedności dawanym przez chrześcijan.
Chciałbym dziś wskazać na szczególne świadectwo dawane Chrystusowi cierpiące

mu w braciach w dniach lipcowej powodzi.

1657
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Wierzę, że na tym polu możemy wspólnie uczynić jeszcze więcej. Poprzez dzieła 
chrześcijańskiego miłosierdzia Słowo Ewangelii zamienione w czyn przemawia naj
mocniej.

1658 IV. Do wspólnego świadectwa prowadzi trudna droga pojednania, bez którego nie
może być jedności. Warunkiem pojednania jest przebaczenie, które nie jest możliwe 
bez wewnętrznej przemiany i nawrócenia, będących dziełem łaski. „Zaangażowanie 
ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie” (Jan Paweł II,
Ut unum sint, 2).

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela, nawiązując do rozproszenia Izraela, wskazu
je na potrzebę nawrócenia: „Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich 
krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju [...]. I dam wam serce 
nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, 
a dam wam serce z ciała” (36, 24. 26).

Do urzeczywistnienia ekumenicznej drogi jedności potrzeba odmiany serca i odno
wy umysłu.

Jakże znacząco brzmią słowa Chrystusa, zapisane przez ewangelistę Jana, a dzisiaj 
skierowane do nas: „On zaś, (Pocieszyciel, Duch Święty) gdy przyjdzie, przekona 
świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu -  bo nie wierzą we Mnie;
o sprawiedliwości zaś -  bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie
-  bo władca tego świata został osądzony” (J 16, 8-11).

Winniśmy wypraszać u Ducha Świętego łaskę pokory, postawę braterskiej wspa
niałomyślności w stosunku do drugich.

Wszak owocem Ducha Świętego jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej
mość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5, 22-23).

Św. Paweł w Liście do Rzymian przypomina nam wszystkim uwikłanym w skutki 
grzechu: „Duch Święty przychodzi z pomocą naszej ludzkiej słabości” (Rz 8 , 26).

Nasza współpraca z łaską Ducha Świętego staje się mocą wspólnej nadziei 
wszystkich uczniów Chrystusa na drodze ku pełnej jedności.

1659 V. Wspierajmy zaangażowanie ekumeniczne szczerą modlitwą.
U progu Trzeciego tysiąclecia modlitwa o odzyskanie pełni jedności jest naszą 

szczególną powinnością. Powinnością jest usilnie dążyć do odbudowy jedności, której 
chciał Chrystus.

Powinnością jest modlić się o tę jedność: jest bowiem ona darem Trójcy Przenaj
świętszej.

Im mocniejszą więzią będziemy zespoleni z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, 
tym łatwiej przyjdzie nam pogłębiać wzajemne braterstwo.

W ciągu ostatnich lat zmniejszył się znacząco dystans oddzielający od siebie 
Kościoły i Wspólnoty kościelne. Ale ciągle jest to jeszcze podział.

Nie tak chciał Chrystus! Musimy zrobić wszystko, aby odzyskać pełnię komunii. 
Nie wolno nam ustawać na tej drodze.

Niech wezwanie Chrystusa, abyśmy byli jedno, przynagla nas wszystkich w obli
czu zbliżającego się Roku 2000, do wysiłku na rzecz wielkiego dzieła zjednoczenia.
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Bracia i Siostry! Otwórzmy serca i umysły na działanie Ducha Świętego. On, 
Duch Święty, doprowadzi nas do całej prawdy (por. J 16, 13).

On poprowadzi nas skutecznie po drogach przebaczenia i pojednania dla wspólne
go świadectwa o Jezusie Chrystusie, który jest naszym Panem i Zbawicielem, tym 
samym wczoraj, dziś i na wieki (por. Hbr 13, 8 ).

„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” -  ut unum sint (por. J 17, 21)!
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714
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nich: 324-325
-  osób niewyświęconych: 40, 147-
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135, 1385
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154, 1425
-  studentów teologii, seminarzy

stów: 286
-  środki formacji: 123-128

B -  środowiska (miejsca) formacji: 
129-133

wiernych: 122-133, 285 
Hermeneutyka: 289
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Hierarchia prawd: 43, 139, 240, 290 
Ikona: 1311-1313 
Ikonoklazm: 502-509 
Indyferentyzm: 87
Instytuty życia konsekrowanego: 114 
Jedność: 4-7, 17, 20, 29, 642, 1211- 

1213, 1238-1242, 1457, 1471, 
1513, 1521, 1550, 1556, 1563, 
1570, 1599, 1607, 1639, 1656
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-  dążenie do jedności: 968, 1244 
8  Europy: 1350, 1478, 1586
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-  jako dar: 564, 765, 771, 1089,

1267
-  już istniejąca: 26, 686, 772, 883,

971, 973, 1004
-  ludzkości: 381, 688, 778, 1361,

1649
i  podstawy jedności: 9, 1067, 

1088
-  poszukiwanie jedności: 619,684,

806, 1232
-  pragnienie jedności: 2, 760, 796,

911
-  przeszkody na drodze do jedno

ści: 685, 957-958, 960, 1165,
1177, 1245, 1306, 1335

-  przywrócenie jedności: 121,759,
916

-  to, co łączy chrześcijan: 690-
691, 695, 698, 703, 763, 880- 
882, 1034, 1039, 1061, 1066,
1081, 1095, 1133, 1141, 1146,
1155, 1254-1256, 1259, 1288- 
1289, 1314-1316, 1423, 1439,
1461, 1488, 1585, 1631

-  to, co różni chrześcijan: 292,
293, 1064, 1188, 1489, 1616

-  warunki jedności: 63, 471, 479,
637-638

-  wezwanie do jedności: 376, 994,
1381-1382, 1488



Indeks rzeczowy 937

Jubileusz 2000 roku: 538-589, 1332-
1335, 1458, 1605, 1617, 1635, 
1650, 1654

Koinonia (communio): 76-81, 1447,
1589

Kościoły odłączone: 13-14, 60 
Kościoły siostrzane: 430-433, 1081, 

1485
Kościoły w Polsce: 1389-1402 
Kościoły wschodnie katolickie: 369-

371, 610, 641, 742 
Kościół: 4-7, 10-12, 27-28, 58, 62, 

75-81, 315, 352, 378, 385-386, 
626-627, 826, 1265-1269, 1453 

Małżeństwa mieszane: 207-224, 959- 
960, 1400 

Męczeństwo: 567, 625, 998, 1134, 
1328-1330, 1482, 1484, 1621 

Modlitwa: 34-35, 73, 396-405, 476, 
564, 628, 665, 708, 718, 732, 766, 
858, 864, 868, 871, 904, 944, 956, 
964, 982, 1001, 1003-1006, 1036, 
1041, 1059, 1070, 1073, 1159, 
1166-1167, 1176, 1190, 1191, 
1194, 1196, 1198, 1199, 1205, 
1213, 1217-1219, 1275, 1309- 
1310, 1456, 1459, 1463, 1466-
1467, 1482, 1491, 1510, 1532, 
1537, 1546, 1557, 1565, 1569, 
1573, 1582, 1606, 1615, 1616, 
1618, 1625, 1644, 1659
-  wspólna: 172-179, 397, 776, 

933, 934, 1187, 1566
-  arcykapłańska Jezusa: 4, 73,

384, 401, 681, 718, 729, 753,
809, 989, 995, 1022, 1026, 
1033, 1065, 1102, 1147, 1162, 
l i i i  1234, 1511, 1516, 1583, 
1584, 1609, 1621, 1656

Monastycyzm: 598-605, 1290, 1292 
Nawrócenie: 390-392, 580, 715-717, 

737-741, 745, 830-832, 862-865, 
952, 1059, 1073, 1124, 1142,
1156, 1159, 1197, 1247, 1354,

1492, 1548, 1596, 1616, 1637, 
1646, 1652, 1658 

Niekatolicy: 61, 186-206, 387, 389 
Odnowa: 27-28, 390-392, 1064 
Papieska Rada do Spraw Jedności 

Chrześcijan: 117-118, 564, 1057- 
1058, 1267-1268, 1454 

Papiestwo (posługa Piotrowa, biskup 
Rzymu): 316-318, 379, 462-471, 
551-553, 841-848, 983, 1064 

Pierwiastki uświęcenia i prawdy: 61, 
387-389

Podziały (rozłamy): 10, 24, 46, 59, 
82-85, 606, 660, 704, 758, 802, 
851-852, 926, 929, 1064, 1072, 
1178-1181, 1208, 1265, 1348, 
1368, 1381, 1483, 1505 

Pojednanie: 870, 1149-1151, 1302- 
1303, 1478, 1538, 1573, 1602, 
1603, 1657 

Prozelityzm: 87, 367, 1398 
Prymat: 916, 1627 
Prześladowania: 620-621 
Ruch ekumeniczny: 2, 16, 382, 389,

855, 1182, 1187, 1210, 1214,
1243, 1363, 1452
-  w Polsce: 1465-1467, 1508,

1517
-  a obowiązki katolików: 19, 21-

22, 378 
Sekty: 99-100
Stowarzyszenia życia apostolskiego: 

114
Studia nad Kościołami wschodnimi: 

326
Świadectwo: 225-282, 456-459, 828, 

839, 869, 905, 954, 956, 970, 979, 
1020-1021, 1065, 1118, 1148, 
1189, 1221-1222, 1335, 1577- 
1578, 1600, 1608, 1612, 1620, 
1621, 1651, 1657, 1658 
Theotokós: 480-483, 507, 1290,

1325
Teologia wschodnia: 1471, 1474
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Tolerancja: 1086-1087, 1383 
Tradycja: 321, 597

-  wschodnia: 333, 594-595, 1475- 
1476

Tydzień Powszechnej Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan: 399,718-719, 
748, 750, 866, 1001, 1139, 1163, 
1164, 1175, 1187, 1191, 1192,
1196, 1203-1206, 1207, 1211, 
1219, 1228, 1230, 1280, 1304, 
1331, 1340, 1348, 1357, 1447,
1576, 1588, 1591, 1640, 1641, 
1645

Unia Brzeska: 618-630,649-656, 854-
856, 1131, 1288, 1290, 1320

Unia Użhorodzka: 631-636, 873-876 
Władza w Kościele: 315, 826 
Wolność: 331, 639, 1078, 1384,1449,

1462, 1475 
Współpraca ekumeniczna: 225-282,

336, 373, 415, 448-450, 611-616, 
682, 696, 878-879,906,912, 1002, 
1035, 1056, 1058, 1125, 1135, 
1137-1138, 1141, 1143, 1159, 
1226, 1327, 1418, 1625, 1632- 
1633, 1643, 1653, 1656
-  w mediach: 348-349, 895-896
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