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Ks. Zygfryd G L A E S E R

wEzwiii iSi lift Jill

W dniach 6-7 XII 1991 r. odbyto
sie w Opolu ekumeniczne sympozjum
miedzywyznaniowe na temat Koscioty

chrzescijanskie w Europie narodow.

Inicjatorem spotkania byt przewodnicz^cy Komisji Episkopatu Polski do
Spraw Ekumenizmu - biskup opolski
prof. Alfons Nossol, organizatorami
zas Instytut Ekumeniczny K U L oraz
Diecezjalny Instytut Teologiczno-Pastoralny (filia KUL) w Opolu,
Sympozjum zorganizowano w ramach programu badawczego Jednosc
Kosciotow - jednosc Europy. W spotkaniu obok przedstawicieli Kosciota
rzymskokatolickiego urzestniczyli teologowie z Kosciola ewangelicko-augsburskiego oraz reprezentanci Kosciola
grekokatolickiego. Zabrakto, niestety,
zaproszonych teologow prawostawnych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest
zapewne wiele. S 4 one nieraz nader
trudne do przezwyciezenia. Wi<*zQ sie
czesto ze zmianami polityczno-spotecznymi, zachodz^cymi w ostatnich latach
na terenach bytego Z SR R czy tez Rumunii, ktore spowodowaty mozliwosc
rozbudowy administracji Kosciota katolickiego oraz powolanie nowych biskupow dla tych terenow. Rodzi to ze
strony prawostawnych ogromns nieufnosc oraz zarzut prozelityzmu (gtoszenia Ewangelii z mysls o pozyskiwaniu
wiernych jedynie dla „swojego" Kos
ciota) pod adresem katolikow. Z tym
scisle wi^ze sie problem uniatyzmu rozumianego jako model jednosci oparty
na „powrocie do Rzymu", a takze

sprawy zwiszane z odzyskiwaniem
dobr koscielnych, co czesto nie ma nic
wspolnego z duchem Ewangelii.
Obrady skoncentrowaly sie wokot
trzech kregow tematycznych: „Kosci 6t
w dialogu", „Kosciot i narod" oraz
„Ewangelizacja w Europie Wschodniej
- szanse, problemy, zagrozenia".
Sympozjum rozpoczeto odczytaniem fragmentu Pisma sw. (Rz 15, 2-13) oraz wspolns modlitwy.
Zebranych uczestnikow przywital
gospodarz sympozjum ks. bp prof. A.
Nossol. W slowach powitania nawi^zat
do czasu adwentu, ktory wskazuje na
fakt, ze wszyscy zmierzamy ku Pleromie (Petni), ktora jest w Bogu, ze
Chrystus, Pan Wiekow, jest nasz$
przysztoscis absolutns, poniewaz - jak
powtorzyt Ksi^dz Biskup za K. Barthem - „wszyscy, mimo ze wierzymy
inaczej, wierzymy jednak w Jednego".
Szukaj^c korzeni jednosci Europy, je
dynie w Chrystusie mozemy dostrzec
kamieri wegielny tejze jednosci. Chry
stus bowiem jest niezmienny. Jednosc
w wielosci Swiadczy jedynie o katolickosci-powszechnosci prawdziwej Kos
ciola, gdzie w centrum stoi Chrystus-Swiatto. Dlatego sympozjum to musi
bye odczytane w wymiarze kairologicznym.
Ksi^dz Biskup, dlugoletni uczestnik dialogu katolicko-protestanckiego,
jako pierwszy podzielit sie swoimi spostrzezeniami i przezyciami zwi^zanymi
z tym dialogiem. Przedstawit on dokumenty
konwergencyjne
ostatniego
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dziesiQciolecia.
Szczegolne
uwags
zwrocil na spotkanie Swiatowej Rady
Kosciolow w Canberze w Australia
ktore odbyto sis w dniach 7-20 II 1991
r. Nlocny nacisk polozono tam na sprawy liturgiczne. Wielkie wrazenie na
uczestnikach wywarl obrztjd posypania
gtowy popiolem w Srods Popielcow?,
ktorego nie znali ani prawoslawni, ani
wiskszosc protestantow. Podkreslano
wielk? wartosc teologiczn? tego obrzsdu jako znaku pojednania.
Prelegent postawil rowniez pro
blem: czy naprawds mozna dzis mowic
o zastoju w ekumenizmie i dlaczego?
Szukaj?c
wlasciwej
odpowiedzi,
Ksi?dz Biskup stwierdzil, ze istotnie
nastgpil pewien krvzys. Jest to jednak
sprawa wyplywaj?ca z samej wiary,
„krisis” bowiem nalezy do istoty wiary.
Jest wise zjawiskiem normalnym, kto
re nie powinno rodzic przerazenia, a
raczej mobilizowac do dalszej pracy.
Kolejnej przyczyny zaistnialego kryzysu nalezy szukac w dostrzeganiu jedynie tych spraw, ktore nas dziel?, oraz
w postawie dyferentyzmu religijnego.
Kryzys wyplywa takze z obawy przed
utrat? wlasnej tozsamosci.
Wobec wise pewnego zastoju w
dialogu, sprawa jednosci stanowi tym
wisksze wezwanie dla kazdego chrzes
cijanina.
Jako drugi zabral glos ks. prof. W.
Hrvniewicz OMI z Instytutu Ekumenicznego K U L, ktory juz od jedenastu
lat jest uczestnikiem dialogu katolieko-prawoslawnego. Swoj referat zatytulowal Trud i nadzieja. Na wstspie swojego wyst?pienia zaznaczyl, ze dla
przezwyciszenia zaistnialych trudnosci
w dialogu misdzy Kosciolami potrzeba
wiele czasu i nadziei, a jego wyst4pienie jest tylko dzieleniem sis pewnymi
nadziejami.
#

+

m

Ks. prof. Hryniewicz podkreslit
mocno koniecznosc kontynuowania
dialogu, poniewaz wlasnie dialog pomaga we wzajemnym zrozumieniu sie
bie. Tworzy on nowe, zrozumiale dla
wszystkich stron, sformulowania jszyka teologicznego. Dialog rozpocz?l sis
nad rzeczywistosci? wspoln? obu Kosciolom, mianowicie, nad rzeczywistos
ci? zbawcz?. Hermeneutycznym kluczem tego dialogu jest rola dogmatu
trynitarnego, wskazuj?cego na rzeczy
wistosc wisksz? niz Kosciol, ktor? jest
sam Bog. Tajemnica dogmatu trynitar
nego to tajemnica jednosci i wielosci.
Jest to ontologia relacji Boskich Osob
bez jakiegokolwiek podporz?dkowania
czy pomniejszania. Ontyczna jednosc
Trojcy Swistej jest dla Kosciolow znakiem prawdziwej jednosci w wielosci.
W dialogu katolicko-prawoslawnym
dostrzec mozna konsekwencje logiki
trynitarnej. Podkresla sis relacjs wzajemnosci pomisdzy Chrystusem i Duchem Swistym. Widzi sis obecnosc
Chrystusa i Ducha Swistego jako obec
nosc eschatologiczn?, jako zadatek i
zacz<|tek czegos wisksze go, co dopiero
nas czeka, ostatecznego spelnienia
swiata. Jest to takze zaczijtek historiozoficznej refleksji.
Dialog dopomogl do tego, iz zaczsto myslec w kategoriach ikonicznych, gdzie Kosciol jest zwiastunem,
znakiem, ikon? rzeczywistosci zbawczej. W jego funkeji odbija sis obraz
poslugiwania apostolskiego, a nawet
samego Chrystusa i Ducha Swistego.
Waznym momentem w dialogu jest
„eklezjologia komunii'1 o orientacji
trynitarnej i eucharystycznej. Podkre
sla ona wspolnots ludzi z Bogiem, a
takze misdzy sob?. Kosciol zas widziany jest jako miejsce, przestrzen energii, dzialania Chrystusa i Ducha Swismf

*
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tego. St$d tez wyptywa jego stuzebna
rola - diakonia. Jej skutecznosc jest
skutecznoscie samego Ducha Swistego, ktory dziata przez wielosc, r6znorodnosc, ktory ma duzo swoich darow,
ma zawsze wiscej niz rozdat i wszyst
kim ich udziela. Wazne rols spetnia tu
Eucharystia, ktora wprowadza w mistagogis i trud bycia Kosciotem.
Waznym elementem dialogu z Kos
ciotem prawostawnym jest „eklezjologia Kosciolow siostrzanych” . Trzeba
bowiem - jak podkreslit ks. prof. Hryniewicz - odejsc od kategorii nawracania i porzucic przestarzale eklezjologis
powrotu, aby wejsc na nowo na grunt
eklezjologii wspolnoty, stanowi^cej jedyne szanss dialogu, ktory nieraz jest
bolesnym doswiadczeniem krzyza. Jest
czssto naznaczony zmaganiami, a na
wet konfliktami.
Czas obecny w relacjach pomisdzy
Kosciotem katolickim a Kosciotem
prawostawnym z wielu wzglsdow zdaniem prelegenta - nalezy nazwac
krytycznym. Wskutek politycznych
przemian w Europie Srodkowo-Wschodniej wolnosc odzyskat Kosciol
katolicki obrz^dku wschodniego, zwany czssto Kosciotem unickim lub grekokatolickim. Na nowo wise odrodzito
sis wiele napisc istniejecych w przesztosci, ktore pozostawily po sobie obraz
niezwyklej klotliwoSci pomisdzy Kosciotami. Nie brakowato rowniez przelanej krwi. Wystarczy tu popatrzec na
msczennikow, ktorych sobie wzajemnie przysparzano. Te historyczne obci^zenia potsguje i tak napiste juz dzis
sytuacjs w dialogu katolicko-prawoslawnym. Do tego dochodze zarzuty wysuwane pod adresem Kosciola katolickiego o podejmowanie dziatalnosci misyjnej na terenach objstych przez prawostawie, majecej posmak prozelityz-

mu. Natomiast ze strony Kosciola unickiego wysuwane se w stosunku do
prawostawnych liczne roszczenia co do
przejstych przez nich swi^tyri oraz in
nych dobr koscielnych.
W tej sytuacji dialog jest ogromnie
trudny, a dzis stoi nawet pod wielkim
znakiem zapytania. Coraz wyrazniej
zarysowuje sis wise potrzeba recepcji
dialogu. Ma ona budowac postawy,
wywierac wptyw na zachowania Kosciotow, na styl relacji misdzy nimi, aby
ksztaltowala sis nowa duchowosc catosci, katolickosci.
Kolejnym referentem byl dr B.
Roznowski, psycholog. Temat jego
prelekcji to Stereotypy we wzajemnym
patrzeniu chrzescijan na siebie. Stwierdzil on, ze czssto spotykamy sis z ocenianiem ludzi wedtug funkcjonujecych
stereotypow. Przedstawiajec wyniki
swoich badari w tej materii zaznaczyt,
ze to wlasnie stereotyp stanowi dla
wielu usprawiedliwienie wrogiej posta
wy wobec innych ludzi. W zwiezku z
tym postawi! kilka postulatow dotyczecych spotkan ekumenicznych. Mianowicie: liczebnosc zaproszonych uczestnikow poszczegolnych wyznari powin
na bye taka sama, aby uniknec wrazenia dominacji jednych grup nad innymi; nie nalezy manifestowac swojej
przynaleznosci do danej grupy, nawet
poprzez znaki zewnstrzne, takie jak
np. ubior, szczegolne symbole religijne
itd.; spotkania powinny bye zorganizowane w taki sposob, aby uczestnicy nie
potwierdzali stereotypowych roznic,
ale mieli mozliwosc wczucia sis w sytu
acjs, potozenie innych grup. Uwzglsdnienie tych postulatow - jak stwierdzil
prelegent - pomoze w przezwyciszaniu
pewnych stereotypowych wzorcdw we
wzajemnym traktowaniu siebie przez
ludzi roznych wyznari.
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Biblijno-teologiczne podstawy problematyki „Kosciol i narod” nakreslil
ks. dr hab. J. Czerski w referacie: „£cclesia ex gentibus|| Perspektywa biblijno-teologiczna. Na wstepie podkreslil,
ze temat Ludu Bozego zaczyna sie od
przymierza na Synaju. Od tego momentu stary Lud Bozy stal sie wlasnosci<i Boga. Przymierze to, mimo niewiernosci ludu wybranego, nigdy przez
Boga nie zostalo anulowane. Bog bo
wiem ocala „ReszteM i ustanawia
„Nowe Przymierze” w Jezusie Chrystusie. Kosciol wiec swoimi korzeniami
wrosniety jest w Stary Testament.
Prelegent zaakcentowal mocno
fakt, iz to Chrystus jest tym, ktory
przygotowuje Nowy Lud Bozy posrod
Izraela. Jednak nie tylko do niego sic
ogranicza. Przyjmuje bowiem do swojej wspolnoty rowniez innych ludzi,
nakazujijc rownoczesnie apostolom,
aby szli do wszystkich narodow glosz^c
im Ewangelie o zbawieniu.
Kolejnym prelegentem byl ks. mgr
J. Hause (dyrektor Biblioteki Glownej
ChAT).
Tytul
jego
wyst^pienia
brzmial: Kosciol wobec procesow koncyliarnych. Dokonal on krtftkiego
przegl^du ruchow' koncyliarnych w ci4gu ostatnich dziesiecioleci. Podkreslil ich zaslugi w przezwyciezeniu tzw.
zelaznej kurtyny w Europie, ktora
byla rowniez jedn$ z przeszkod na
drodze do jednosci Kosciolow Europy.
Zwrocil rowniez uwage na rozdzwiek,
jaki istnieje pomiedzy Bozymi wskazaniami zawartymi w Biblii a ludzkim zyciem.
Nastepnie glos zabral dr K. Karski
z ChA T . W swoim wyst^pieniu zauwazyl, ze reformacja i wylonienie sic z
niej Kosciolow ewangelickich stalo sic
powodem zalamania sic jednolitego
„Corpus Christi” . Zaistniala wtedy zu-
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pelnie nowa rzeczywistosc organizowania sic Kosciolow protestanckich w
granicach roznych paristw czy tez jako
mniejszosci w roznych krajach, spowodowala wyksztalcenie sic roznych ty
po w Kosciola narodowego. W dzisiej szej mysli protestanckiej - jak podkre
slil referent - istnieje tendencja do
nieabsolutyzowania narodu, poniewaz
narod nie jest celem samym w sobie.
Zadanie Kosciola za$ widzi sic jako
wystepowanie na rzecz pojednania roznorodnosci narodow.
Bardzo ciekawy byl dwuglos ks.
dra K. Stanieckiego oraz mgra inz. B.
Leski na temat trudnosci, jakie Kos
ciol unicki przezywal w czasie ostat
nich dziesiecioleci i obecnie przezywa.
Zwrocili oni uwage przede wszystkim
na jego trudnosci i zagrozenia.
Sytuacje Kosciola na & 4sku wr
ostatnich trzech wiekach omowil ks.
mgr H. Gawelczyk, w oparciu o rytualy, modlitewniki, listy pasterskie,
pielgrzymki, bractwa istniej4ce na SI4sku, a takze postawy kaplanow tam
pracuj4cych. Referent podkreslil, ze
swoje duchowe oblicze Sl4sk zawdziecza przenikaniu sic trzech kultur: niemieckiej, polskiej i czeskiej. Jest to
wiec region specyficzny, w ktorym Kos
ciol juz od wiekow dzialat na styku
roznych kultur i narodowosci, gdzie
pelnil zaw'sze i nadal pragnie petnic
role jednania miedzy ludzmi.
Trzecia sesja omawianego sympozjum dotyczyla ewangelizacji w Euro
pie Wschodniej, rozumianej przede
wszystkim w kategoriach wezwania
ekumenicznego.
Referat wprowadzaj 4cy wyglosil
ks. dr P. Jaskota z Instytutu Ekumeni
cznego KUL. Temat jego wyst4pienia
to Rola Kosciola w zsekularvzowanvm
swiecie. Referat opracowany zostal w
*

*
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oparciu o dokumenty Soboru Watykariskiego II. Ks. dr Jaskola podkreslil, ze dokumenty soborowe nakreslajy nowy wymiar Kosciola, ktory pozwala dostrzec scisly jego lycznosc z
caly rodziny narodow. Na Soborze dokonano epokowego kroku: Kosciol pojednal sis z epoky czasow wspolczes
nych. Tam tez mozna rowniez zauwa
zyc zmiane stanowiska co do rozumienia Kosciola jako „sakramentu” zbawienia. Referent za K. Rahnerem pod
kreslil, iz poj^cie to wyraza fakt, ze
Kosciol i zbawienie to wielkosci rozne
od siebie. Kosciol jest bowiem „znakiem” zbawienia. Znak natomiast nie
jest identyczny z tym, co oznacza.
Uzasadnieniem zas podstawy jego istnienia jest sluzba na rzecz ludzkosci w
Bogu.
Kolejny referat wyglosil diakon
W. Bugel z Czeskiego Cieszyna. Swoje
wystypienie
zatytulowal:
Problem

ewangelizacyjny w Czecho-Stowacji, ze
szczegolnym uwzglqdnieniem Czech i
Moraw. Po historycznym nakresleniu

sytuacji Kosciola na tych terenach,
jako szczegolnie wazny uznal inicjatyw^ dziesi^cioletniej odnowy spoleczeristwa podj^ty przez kard. F. Tomaska
od pierwszej niedzieli adwentu 1988 r.
Podkreslil tez fakt odnowy zycia kaplanskiego i zakonnego z pomocy duchowieristwa polskiego.
Ogromnie trudny sytuacja Koscio
la na terenach bylego ZSR R przedsta
wil ks. dr J. S. Gajek MIC z Instytutu
Ekumenicznego K U L, ktory wielokrotnie tam goscil i sluzyt poslugy kaplarisky. Zauwazyl on, ze dzis jest tam je

szcze atmosfera euforii, ale i ogolnego
zam^tu. Cerkiew rosyjska uwaza obec
nosc innych Kosciolow za dzialalnosc
misyjny. Dlatego prelegent wezwal do
szczegolnej delikatnosci i zrozumienia
ze strony innych wyznari, a zwlaszcza
katolikow. Nakreslil on rowniez zroznicowany sytuacja w samej Cerkwi
moskiewskiej, a takze podkreslil fakt
szkodliwej cz^sto rywalizacji pomi^dzy
katolikami na roznych terenach.
W trakcie opolskiego sympozjum
wiele czasu poswi^cono rowniez na dyskusje. Byly one wspanialym ubogaceniem prezentowanych problemow, a
cz^sto nawet ich uzupelnieniem. Dyskusje mialy czasem charakter dzielenia
sie wlasnymi doswiadczeniami zdobytymi bydz to na polu dialogu pomi^dzy
Kosciolami, b^dz tez we wzajemnych
kontaktach z ludzmi roznych wyznari.
Wielokrotnie podkreslano ogromny
role Kosciolow, jaky majy one do speInienia w sytuacji tworzenia si$ nowych struktur w jednoczycej si$ Euro
pie. Europa bowiem - jak sie wydaje
- zostala zaskoczona tym, co si$ stalo
w ostatnich latach. Jednak trzeba przyznac - co rowniez podkreslano - ze
takze Kosciol zostal tym zaskoczony.
I tym, co sie stalo w wymiarze politycznym, i tym, co si$ dzieje w wymiarze
religijnym. Potrzeba wi<?c wspolnych
spotkari, aby si$ wzajemnie coraz bar
dziej poznawac, a przez to budowac
przestrzeri korzystny dla urzeczywistniania Chrystusowej prosby kierowanej do Ojca, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21).

