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The September issue of “Posłannictwo” begins with 

detailed report from the session of the Christian Peace 
Conference in Prag. In this conference actively 
participated the heads and representatives of Polish 
churches which belong to> the Ecumenic World Council 
of Churches. Our Church was represented on the 
conference by 3 delegates. They were: — His 
Excelłency Bishop Dr Maksymilian Kode. Rev. Dr 
A. Naumczyk and Rev. Dr E. Bałakier.

The next, very interesting article was send on the 
kind request of the redaction by His Excellency 
Bishop P. J. Jans from the Old-Catholic Church of 
Holland (Deventer). Its title is „The place and the 
importance of priest office in  the Old-Catholic Church“. 
The author proves, that the priest office belongs to 
the essence of the church so far, that without it the 
■church is iinłhinkable and vice versa. The priest office 
is obtained by laying on of hands and wrayers to the 
Holy Ghost. Apostels ioted this way. The ordtoation 
and consecration can’t have only symbolie meaning 
but sacral meaning too. becai's» Christ Hirrfsełf calłs, 
chooses and authorises łhrough His Church. The epis- 
cooate. the presbyterv and the deaconry all have their 
or;gin in Aroostolieal times.

The third, following article under the title  “The 
Bibie and the Apocrypha” comes from Rev. Dr A. 
Naumczyk. Rev. L. Wegener is the author of the article 
in the same number about the IV “Ecumenic Cotncile 
in Chalcedon” and ouotes in this article the Dogmatie 
Letter of Leo the Great and 28 chalcedonian rules.

Rev. S. Morawski proves in his article „The Com- 
munion in  two forms (hi^torical notes)” that the 
praetice of such a Communion is to be find in the most 
old apostolical times and that the Roman-Catholic 
Church have had no foundation at all to change this 
practice to  the Communion in one form.

Besides of these articles the September issue of

^Posłannictwo-11 contains others not less interesting 
and important studies and reviews: — Rev. mgr S. 
Włodarski — „The unknown concile". Rev Dr E. Ba
łakier — „The National Church by Jakub Uchański'4 —
(II part). I t is tonowa from the history of Church in 
Poland in XVI century, that Jakub Uchański first 
Bishop of Włocławek and later Primas of the Roman- 
Catholic Church in Poland was in conflict w ith Rome 
for several years and tried to  organise a national 
church. His planes were counteracted by the popes 
nuntius Commendone, as well by the King Sigismund 
Augustus, who was not willing to support Uchański. 
Only when Uchański became from the pope the 
archbishop’s pall, he dropped the plans of his youth 
to break w ith Rome and cared for the interests of the 
church and the clergy.

Rev. T. Elerowski, who interests himself for the 
history of Polish Catholic Church parishes, gives this 
time the picture of history of the parish of our Church 
in Lublin.

Our monthly brings also interesting news from the 
Iife and development of our Church. On 27th of June 
the next following session of the Polish-Catholic 
Church took place in Warsaw, where the resolution 
was accepted to create the diocese Cracow, to which 
would belong the parishes in Cracow-Town and in the 
districts Cracow, Rzeszów, Katowice and Kielce. In 
this way our Church would be divided into arch- 
bishopric Warsaw, bishopric Wrocław (which is 
actually legally established) and the bishopric Cracow.

On 28th of June all members of the Church Council 
participated in the ceremoniał ordination of new 
priests which was fullfilled for 5 deacons by His 
Excelłency Bishop Maksymilian Rode.

On 30th of June the examination commission headed 
by His Excellency Bishop Maksymilian Rode examined 
for parsons in the Higher Priest Seminary in W arsaw 
12 priests working till now in the parish-serviee.
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KS. DR EDWARD BAŁAKIER

KONFERENCJA 
KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH 

W SPRAWIE POKOJU 
W PRADZE CZESKIEJ

Od trzech lat, rokrocznie, odbywa się 
w Pradze Czeskiej Ogólnochrześci- 
jańskie Zgromadzenie Pokojowe. 
Grono wybitnych osobistości z Ks. 
prof. d r J. L. Hromadką na czele wy

tyczyło sobie wzniosły cel: zmobilizowanie 
wszystkich postępowych sił chrześcijaństwa w 
obronie zagrożonego pokoju. Cel ten realizowa
no w kolejnych Praskich Konferencjach Pokojo
wych w  latach 1958, 1959 i 1960. Każdego roku 
płynęło z Pragi Czeskiej na cały świat wołanie 
zgromadzonych chrześcijan różnych wyznań: 
„nie chcemy więcej wojen, przelewu krwi i nie
winnych mąk milionów naszych sióstr i braci; 
nie -chcemy, by nad przyszłością świata unosiła 
się śmiercionośna atmosfera podejrzeń, strachu 
i beznadziejności". Wołanie to było wykładni
kiem najżywotniejszych potrzeb nie tylko 
Chrześcijaństwa, ale całej ludzkości tęskniącej za 
życiem i pracą w  atmosferze bezpieczeństwa, 
zaufania między ludźmi i korzystania z boskich 
darów życia dla lepszego ju tra  świata.

W tym  roku Ogólnoehrześeijańska Konferen
cja Pokojowa w Pradze (w dniach od 13—18 
czerwca) była wydarzeniem szczególnie donio
słym. Na konferencję tę przybyli przedstawicie
le różnorodnych wyznań chrześcijańskich z ca
łego świata, z różnych ras i narodowości: czarni, 
żółci i biali zebrali się razem, zmieszali w jednej 
■braterskiej społeczności, pragnącej żyć w pokoju 
i  pracować dla dobra swych krajów, oraz dla 
dobra i bezpieczeństwa całej ludzkości. Przy
byli na Konferencję patriarchowie, metropolici, 
arcybiskupi, biskupi, suiperintendenci, księża z 
Kościołów: Prawosławnego, Koptyjskiego, Ar

meńskiego, Anglikańskiego, Starokatolickiego, 
Ewangelicko-Augsburskiego, Reformowanego, 
Metodystycznego, Baptystycznego, Prezbiteriań- 
sfciegO', Ewangeliczno-Chrześcijańskiego oraz in
nych wyznań ewangelickich. Z Afryki, wzięło 
udział w Konferencji około 30 delegatów, w tym 
po kilku delegatów z Ghany, Abisynii, Kameru
nu, Sierra Leone, Senegalu, Liberii, z Anglii 
przybyło ponad 30 delegatów i obserwatorów, z 
Aregentyny jeden delegat; z Australii — trzech; 
z Austrii — ośmiu; z Belgii — dwóch; z Brazylii 
— jeden; z Chin — trzech; z Danii — sześciu; 
z Finlandii — pięciu; z Francji — około dwu
dziestu; z Holandii — trzynastu; z Indii — pię
ciu; z Indonezji — pięciu; z Włoch — czterech; 
z Japonii — czterech; z Jugosławii — czterech; 
z Kanady — trzech; z Nowej Zelandii — jeden; 
z Szwecji — sześciu; ze Szwajcarii — około dwu
dziestu; z Niemiec Zachodnich — około osiem
dziesięciu; z Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej — siedemdziesięciu; z Urugwaju — 
trzech; z USA — ponad dwudziestu; z Czech 
uczestniczyło w obradach — 85 delegatów.

Wielkim sukcesem tegorocznej Konferencji 
Pokojowej w Pradze było to, że wzięli w  niej 
liczny udział przedstawiciele Kościoła Prawo
sławnego: z Rosji przybyło aż 24 delegatów; z 
Bułgarii — siedemnastu; z Rumunii — dzie
więtnastu; z Węgier — dwudziestu pięciu. 
Wśród delegatów Kościoła Prawosławnego znaj
dowali się najwyżsi hierarchowie, jak np. arcy
biskup Nikodym Lotow z Moskwy, patriarcha 
Katolikos Jefrem z Gruzji, ancyb. Warlaan Bo
rysewicz, bp Jan Wendland z Rosji, metropolita 
Justyn i bp Nicolae al Aradului z Rumunii, me



tropolita słoweński Mikodym i metropolita 
Maksym z Bułgarii, trzech biskupów z Węgier: 
bp' d r Tibor Bartha, Istwan Szamokozi, Elemar 
Geory; metropolita Paweł Churi, metropolita 
Niphon Saba oraz bp Sergiusz Sammech z Liba
nu; patriarcha Teodozjusz z Antiochii; bp Ste
fan Csesta z Jugosławii.

Z Polski udała się na Konferencję również 
■hiczna delegacja, w  skład której weszli zwierzch
nicy i reprezentanci Kościołów chrześcijańskich 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
Kościół Polskofcatoliioki reprezentował J. E. Ks.. 
Bp Ordynariusz Dr Maksymilian Rode, oraz 
Ks. Dr A. Naumczyk i Ks. Dr E. Bałakier; Koś
ciół Ewangelicko-Augsburski: Ks. bp Dr Andrzej 
W.antuła, ks. rektor prof. dr W. Niemczyk, ks. 
senior R. Trenkler, ks. senior A rtur Gerwin, ks. 
d r Jan Niemczyk; Kościół Prawosławny: J. E. 
ks. arcyb. Stefan Rudyk, ks. Konstanty Gro
m adzki— kanclerz; Kościół Ewangelicki Refor
mowany: ks. Superintendent Jan Niewieczerzał, 
ks. Bogdan Tranda; Kościół Metodys tyczny: 
ks. Superintendent prof. Józef Szczepkowski, 
ks. d r Witold Benedyktowicz;. Polski Kościół 
Babtystów: ks.. Aleksander Kircuń, ks, Michał 
Odłyżko; Kościół Ewangelicznych Chrześcijan: 
Przewodniczący Rady mgr St. Krakiewicz i mgr 
Józef Mroczek. Delegacji polskiej przewodniczył 
ks. bp dr Andrzej Wantuła. W Pradze, podczas 
obrad, przewodnictwo przejął J. E. ks, bp dr 
Maksymilian Rode, który, jako reprezentant na
szej delegacji, zajmował miejsce na trybunie ho
norowej, wśród najwybitniejszych przedstawi
cieli i kierowników delegacji z całego świata, 
wśród patriarchów, arcybiskupów i biskupów 
Kościoła Prawosławnego, oraz biskupów i kie
rowników Kościołów ewange^ckich.

Delegacja Kościołów Ekumenicznych z Polski 
udała się na Konferencję Pokojową w Pradze 
należycie przygotowana, przestudiowawszy 
uprzednio wszystkie nadesłane materiały i refe
raty. Toteż raz po raz rozlegał się głos polskich 
biskupów i kapłanów zarówno na posiedzeniu 
plenarnym, jak w szczególności w  grupach dy
skusyjnych. Delegacja nasza postawiła sobie za 
cel, aby na całym świecie usłyszano również głos 
polskich Kościołów ekumenicznych, które w  du
chu Ewangelii Chrystusowej torują drogę poko
jowi i lepszej przyszłości świata. Delegacja po
przez dyskusje i wypowiedzi w różnych i licz
nych komisjach, zamanifestowała swe gorące 
pragnienie, by wraz z niepokojącą ciągle świat 
krwawą przeszłością, pogrzebany zastał duch 
izimnej wojny na całej ziemi, by świat nie był 
straszony możliwościami użycia przerażającej 
broni termojądrowej, by wszystkie konflikty 
międzynarodowe rozwiązane były na drodze 
rokowań. Pragnienie to było i jest nieustannym 
pragnieniem wszystkich chrześcijan w  Polsce, 
więcej —• całego narodu polskiego. Naród nasz, 
Ojczyzna nasza, która poniosła tak  straszliwe
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ofiary w  ostatniej wojnie, k tóra prawo do 
istnienia okupiła hekatombami najlepszych 
swych synów, a skazana na zagładę, na mogiłach 
i gruzach wznosi dziś nowy dom życia, nie chce 
wojny, boi się wojny, drży przed wojną, jak 
przed najgorszym nieszczęściem. Nikt w naszym 
kraju nie chce przelewu krwi, niewinnych mąk 
milionów naszych braci; nikt nie chce, by nad 
przyszłością Polski i nad przyszłością świata ca
łego unosiła się śmiercionośna atmosfera podej
rzeń, strachu i beznadziejności. Tym pragnie
niom nieustannej woli pokoju delegacja pol
skich Kościołów Chrześcijańskich dała zdecy
dowany wyraz podczas obrad Ogólnochrześci- 
jańskiego Zgromadzenia Pokojowego w Pradze 
Czeskiej.

Do spraw poruszanych i dyskutowanych na 
Konferencji w  Pradze będziemy jeszcze kilka
krotnie powracać na łamach „Posłannictwa1* w 
ciągu roku. Widmo wojny wciąż jeszcze nie jest 
zażegnane w świecie. Sprawa pokoju wciąż jest 
aktualna. Dlatego postaramy się w następnych 
numerach pisma przetłumaczyć referaty lub 
fragmenty referatów wygłoszonych na posie
dzeniu plenarnym, obrazujące sytuację między
narodową w świecie współczesnym i podające 
argumentację chrześcijan, zaczerpniętą przede 
wszystkim z Ewangelii Chrystusowej i uzasad
niającą konieczność walki o pokój.

W niniejszym numerze, pragnąc zapoznać 
Czytelników z duchem obrąd w Pradze, przyto
czymy kilka fragmentów z głównego referatu, 
wygłoszonego przez ks. prof. dr J. L. Hromadkę, 
znanego działacza kościelnego i pokoj'awego, 
głównego organizatora wszystkich dotychczaso
wych Chrześcijańskich Konferencyj Pokojowych 
w  Pradze. Nie będzie to  tłumaczenie jego refe
ratu, lecz raczej przedstawienie głównych myśli 
w nim zawartych.

Ks. prof. Hromadka wskazał na wstępie swego 
referatu na główny motyw, który kierował pracą 
przygotowawczą Konferencji. Było nim przede 
wszystkim poczucie odpowiedzialności wobec 
słów i wezwania, zawartego w Ewangelii Chry
stusowej. Ewangelia ta  nie może być dla chrześ
cijan jedynie tradycją religijną, zawierającą 
■„stare, nieaktualne dziś prawdy i wskazania". 
Mówiąc o Ewangelii, winniśmy nieustannie mieć 
przed oczyma swej duszy Jezusa Chrystusa u- 
fcrzyżowanego i zmartwychwstałego. On jest 
światłem, które ma świecić dla nas również w 
w czasach i sytuacji współczesnej. Ewangelia 
jest surowym krytykiem naszej powierzchow
ności, niedociągnięć, fałszywej pobożności i bi- 
goterii, ona nam objawia w  sposób surowy i mi
łosierny zarazem, kim jesteśmy, dokąd dążymy, 
cośmy uczynili i czego zaniedbali,, o ile jesteśmy 
wierni swym obowiązkom i posłannictwu, Ewan
gelia Jezusa z Nazaretu przypomina nam głę
boką solidarność z człowiekiem współczesnym, 
z, jego nadziejami i pragnieniami, z wątpliwoś
ciami i chorobami. W świetle słów Chrystusa wi



dziany naszą ścisłą łączność z nędzą i niepoko
jem czasów współczesnych, widzimy, jak dalece 
bierzemy udział we wszystkich problemach drą
żących ludzkość całą. My, którzy wierzymy 
Ewangelii, jasno powinniśmy widzieć koniecz
ność ścisłej łączności' z wszystkimi ludźmi w 
Kościele czy poza Kościołem, na Wschodzie czy 
na Zachodzie, winniśmy z tym  większą odpo
wiedzialnością rozumieć naw et tych, którzy sto
ją z dala od Kościoła, współczuć z głodnymi i 
cierpiącymi, ze słabymi i opuszczonymi oraz z 
(tymi, którzy poprzez wątpliwość, błędy i po
łknięcia szukają ustawicznie Prawdy. Cierpienia 
i problemy współczesnego świata nie mogą być 
nam obce.

Po nakreśleniu głównego motywu, uzasad
niającego potrzebę podejmowania nieustannych 
wysiłków przez chrześcijan w  celu podtrzyma
nia pokoju w świecie, ks. prof. Hromadka zwró
cił uwagę na to, że Konferencja jest zgroma
dzeniem członków Kościoła Chrystusowego, któ
rzy reprezentują różne wyznania. Zwrócił 
zwłaszcza uwagę na uczestnictwo w Konferencji 
Kościołów Prawosławnych, reprezentowanych 
nie przez obserwatorów, lecz przez oficjalnych 
delegatów. Zgromadzenie Pokojowe jest jedy
nym forum, na którym Kościoły Prawosławne 
weszły w ścisły kontakt, przez tak  wielką liczbę 
swych przedstawicieli, z innymi Kościołami i 
wyznaniami chrześcijańskimi z Zachodu, Wscho
du, Północy i Południa. Kościoły Prawosławne 
wniosły ze sobą bogate dziedzictwo starożytnego 
wschodniego chrześcijaństwa. Zwłaszcza to jest 
godne podziwu, że członkowie Kościoła Prawo
sławnego łączą się, spotykają, zapoznają i dy
skutują z członkami Kościołów Protestanckich, 
choć ci ostatni różnią się głęboko od struktury 
prawosławia na polu dogmatycznym, liturgicz
nym, organizacyjnym i historycznym. Na pierw
szy rzut oka wydawałoby się, że zwłaszcza mię
dzy tymi Kościołami nie można znaleźć żadne
go łącznika, a raczej same sprzeczności. Jed
nakże nie jest to prawdą, gdyż wszystkie naj
bardziej zróżnicowane wyznania łączy Jezus 
(Chrystus i Jego święte posłannictwo.

On jest i  pozostaje fundamentem jedności i 
społeczności w wierze, nadziei i miłości. On 
stwarza warunki dla wszystkich wyznawców 
chrześcijan, aby nie tylko rozmawiali ze sobą 
i rozumieli się wzajemnie, ale aby mogli od
czuć i doświadczyć coś z tego, co działo się pod
czas cudu Zesłania Ducha Świętego w  Wieczer
niku. Nie znaczy to  bynajmniej, by organizato
rzy Konferencji zamierzali, niwelować różnice 
dogmatyczne, organizacyjne czy tradycyjne 
wśród wyznań, a  przez to pozbawić indywidual
ne Kościoły bogactwa ich form lub celów, które 
sobie zakreślili i realizują. Przeciwnie, właśnie 
tu, na Konferencji Pokojowej, ta  różnorod
ność nabiera szczególnego znaczenia, a  każdy 
stara się zrozumieć swego brata głębiej i pozy
tywniej. Braterstwo i świadomość jedności,

wśród chrześcijan nie może prowadzić do uni- 
formizmu, do monotonii przez które zatraciłoby 
się bogactwo form Kościołów indywidualnych, 
bogactwo ich myśli i pragnień. Tylko wtedy, 
gdy między poszczególnymi Kościołami za
istnieje wzajemne zaufanie 1 braterstwo możli
wa będzie owocna praca Kościołów, zmierzająca 
do wytworzenia innej atmosfery w  świecie 
i stosunkach międzynarodowych.

Zgromadzenie Pokojowe w Pradze ma być 
manifestacją faktu, że żywy Kościół, oparty o 
naukę i przykład Jezusa Chrystusa, pragnie z 
miłością i solidarnością służyć temu światu w 
jego niepokojach, trwodze, niebezpieczeństwach 
i pracach.

Prof. Hromadka z przykrością stwierdził 
brak na Konferencji delegatów z Kościoła rzym
skokatolickiego. Z naszej strony drzwi są otwar
te  i tak  pozostaną — stwierdził. Jesteśmy goto
wi zasiąść przy wspólnym stole z tym i braćmi 
i siostrami, na zaproszenie samego Chrystusa. 
Wydaje się jednakże, że jeszcze nie nadszedł 
czas, abyśmy mogli się spotkać nie tylko jako 
członkowie społeczności, nie tylko jako1 przyja
ciele, ale również jako wierzący w  tego samego 
Pana, Zbawcę świata. Jak  wskazuje obecna sy
tuacja, dwie są bariery odgradzające Kościół 
rzymski od reszty chrześcijaństwa. Pierwszą jest 
prym at papieża, uzurpujący sobie prawo pa
nowania nad całym światem chrześcijańskim 
oraz dogmat nieomylności papieskiej w spra
wach wiary i  moralności. Stąd to dyskusje z 
Kościołem rzymskim trafiają na przeszkody nie 
do pokonania. Z chwilą bowiem, gdy jeden z 
Kościołów rości sobie prawo do najwyższego 
i ostatecznie rozstrzygającego autorytetu, dy
skutujący współpartner czuje się tym  zażeno
wany, a  dyskusja traci fundament i staje się 
niemożliwą.

Rozmowy i współpraca z Kościołem rzymskim 
są również utrudnione z innej przyczyny. 
Wprawdzie są w tym  Kościele kapłani i wy
znawcy, którzy sprzeciwiają się organizowaniu 
ifrontu przeciw pewnej części współczesnego 
świata; są tacy, co zdają sobie sprawę, że Koś
cioła nie można identyfikować z żadną mię
dzynarodową polityczną lub społeczną organi
zacją, z żadną organizacją siły — ale wśród 
większości hierarchów tego Kościoła i idących za 
nimi wyznawców, słyszy się pasjonujące głosy, 
które deklarują jasno i zdecydowanie, że Koś
ciół rzymski winien stać się bastionem frontu 
organizowanego przeciw Wschodowi, że Kościół 
winien dostarczyć religijnych przesłanek i po
litycznego wsparcia tendencjom ogólnie zna
nym pod nazwą antykomunizmu. Prof. Hro
madka przypomniał tu  wypowiedzi wysokich 
hierarchów kościelnych z Włoch, Niemiec, Sta
nów Zjednoczonych oraz innych części świata 
podczas ostatniego Kongresu Eucharystycznego 
w Monachium, które zaalarmowały świat
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chrześcijański w krajach socjalizmu. Równo
cześnie lojalnie stwierdził, że te „uwodziciel
skie głosy“, namawiające do tworzenia frontu 
.przeciw krajom socjalistycznym, przeciw ko
munizmowi, dają się również słyszeć w Kościo
łach Protestanckich Zachodu. Tego rodzaju po
stawę my, chrześcijanie krajów socjalistycz
nych, uważamy za błędną i heretycką. Sądzimy 
tak w oparciu o- Ewangelię Chrystusa, w  opar
ciu o wiarę naszą, która zabrania nie tylko nam, 
ale wszystkim wierzącym w Chrystusa, organi
zowania jakichkolwiek frontów walki; uważa
my wszelkie wysiłki łączenia Kościoła i cywili
zacji chrześcijańskiej z wojną przeciw socjali
stycznemu światu za przygotowywanie przy
szłej katastrofy wojennej i za osłabienie i pod
rywanie pokojowego posłannictwa Kościoła 
Chrystusowego.

Nakreśliwszy w  ten sposób heretyckie wprost 
pojęcie misji Kościoła w świecie współczesnym 
w  rozumieniu większości hierarchii Kościoła 
rzymskiego, autor zasadniczego referatu na sesji 
ogólnej Zgromadzenia Pokojowego przeszedł do 
ściślejszego sprecyzowania celów i zadań Zgro
madzenia. Pragnieniem naszym — mówił — jest 
potrzeba zrozumienia współczesnego człowieka, 
który doznał osłabienia duchowego przez zaraźli
wą i zatrutą atmosferę przeszłości i który, naj
częściej na próżno, szukał pomocy w  swej nę
dzy, osamotnieniu, braku opieki i głodzie. Win
niśmy dążyć do tego, aby zrozumieć współczes
nego człowieka w świetle Ewangelii, zrozumieć 
jego tęsknotę za nowym, lepszym porządkiem 
społecznym, zrozumieć jego niewiarę, jego opo
zycję względem Kościoła i religii. Dopiero-, gdy 
zrozumiemy jego plany i nadzieje, jego walkę
o nowe społeczeństwo, które nie patrzy na klasy 
d rasę lecz wszystkich chce szanować i wspierać 
w  ogólnobraterskiej współpracy i pokojowym 
współżyciu, wtedy dopiero pojmiemy jego wady, 
błędy i pomyłki w dążeniach i osiągnięciach. 
Zrozumiemy wówczas, że niewiarę można poko
nać nie przez front antyateistyczny, lecz przez 
pełnię wiary w Ewangelię, przez pełnię miłości 
wyrozumiałej i twórczej. W świetle powyż
szych zadań i dążeń, wytkniętych przez Konfe
rencję Pokojową, tym jaśniej się zaznacza, że 
an-tyateistyczna krucjata jest jedynie wyrazem 
ślepego fanatyzmu, religijnej bigoterii i niena
wiści, która jest przecież najbardziej przewrot
ną  formą religii, jest ona również wyrazem 
wzrastającego, materialistycznego egoizmu i bra
kiem zrozumienia realnych potrzeb człowieka w 
realnym, współczesnym świecie. W świetle po
wyższych wypowiedzi można też śmiało- stwier
dzić, że Chrześcijańska Konferencja Pokojowa 
oraz cały ruch pokojowy świata chrześcijańskie
go, wyrosły z tych kilkuletnich Zgromadzeń,w 
Pradze, dążą do oczyszczenia Kościoła Chry
stusowego w ogniu niezafałszowanej Ewangelii, 
słowem walczą o Kościół Chrystusa — praw
dziwy.

W dalszym ciągu główny mówca Konferencji 
Pokojowej długo jeszcze rozwodził się na temat 
tego-, co stanowi istotę zimnej wojny, gdzie le
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żą jej przyczyny, oraz które osoby są w pierw
szym rzędzie -odpowiedzialne za zimną wojnę. 
Zastanawiał się również nad problemem Nie
miec, nad katastrofą wojenną przez nich spowo
dowaną, nad groźbą i grozą przyszłej ewentual
nej wojny atomowej i wodorowej, nad zagadnie
niami rozbrojenia i w ogóle wszystkimi współ
czesnymi zagadnieniami, które nurtują ludzkość, 
napawają ją niepokojem i lękiem. Wreszcie za
kończył swój długi, może nawet zbyt długi, re
ferat słowami wzniosłymi, budzącymi nadzieję 
i rozpraszającymi nieco gromadzące się nad 
światem chmury pesymizmu i lęku. Stwierdził 
przede wszystkim w zakończeniu, że wszystkie 
myśli zawarte w jego referacie, są owocem głę
bokich rozmyślań, częstych konsultacji i dysku
sji nie tylk-o z członkami Komitetu Przygoto
wawczego Konferencji, ale z różnymi osobami
i grupami osób, które napotkał podczas częstych 
podróży do różnych krajów. Prócz tego prof. 
Hromadka przestudiował starannie problemy 
współczesnego-, międzynarodowego życia, pro
blemy polityczne, społeczne, moralne i kultu
ralne. Ostatnie słowa referatu zawierały nastę
pującą myśl: wprawdzie czynimy wszystko na 
Konferencjach Pokojowych, aby uświadomić 
światu grozę wojny i potrzebę pokoju, nie mniej 
zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza przyszłość, 
życie i nadzieja są w rękach Tego, który nie
prawości nasze wziął na siebie, poniósł je na 
Krzyż, przeszedł przez grób i  ciemności, by 
zmartwychwstać w blasku chwały. Patrzymy 
na Niego teraz, w  tej ważnej chwili. On jest 
naszą nadzieją i radością. W Jego ręku są klucze 
'Zagłady i śmierci. On jest Drogą, Prawdą i Ży
ciem. W świetle wiary w Chrystusa wkroczyliś
my na tę drogę pracy dla sprawy pokoju, na 
drogę sprawiedliwości i miłości. Oby Bóg był 
dla nas wszystkich miłosiernym Oj-cem.

Po referacie ks. prof. Hromadki, zebrani wy
słuchali jesz-cze w  pierwszym dniu -obrad kilku 
długich i ciekawych koreferatów. Ciekawym 
zwłaszcza był koreferat arcybiskupa Kościoła 
Prawosławnego — Nikodyma. (Z jego treścią 
zaznajomimy Czytelników w następnym nu
merze „Posłannictwa"). Pierwszy dzień obrad 
upłynął więc na słuchaniu referatów. Następne 
dni były dniami gorących i ciekawych dysku
sji w komisjach, noszących nazwy od proble
mów, którymi zajmowano się podczas dyskusji, 
a więc np.: pokój i spawiedliwość, pokój i wol
ność, zimna wojna, kolonializm, probl-em Nie
miec, pokój i sytuacja w świecie współczesnym, 
problem rozbrojenia, pokój i Ekumenia, pokój
i młodzież. Dwa dni trwały dyskusje. W sobotę 
nastąpiło podsumowanie obrad i uroczyste za
kończenie czwartej Konferencji Pokojowej w 
Pradze Czeskiej. Była ona niewątpliwie wiel
kim i ważnym wydarzeniem współczesnego ży
cia chrześcijańskiego i politycznego zarazem. 
Trudno ocenić, w jakim stopniu obrady Konfe
rencji przyczynią się do rozładowania zimnej 
wojny i utrwalenia pokoju, jedno tylko można 
s-twierdzić, że Konferencja ta  była jeszcz-e jed
nym wołaniem świata chrześcijańskiego o po
kój i przestrogą przed zagładą ludzkości.
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MIEJSCE I ZNACZENIE 
URZĘDU KAPŁAŃSKIEGO 

W KOŚCIELE STAROKATOLICKIM

W iarą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwo
rzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa 
Syna Jego Jedynego i w Ducha Świętego, 
Pana i Dawcy Życia, katolik — chrześcija

nin wyznaje swą wiarę w Kościół, w jego jedność i 
jego' świętość, jego powszechność i jego apostolskość. 
Te cztery eechy Kościoła wiążą się tak ściśle wzajem
nie, że niemożliwe jest dać wyjaśnienie odnośnie jed
nej z nich, nie powołując się bezustannie na znaczenie 
pozostałych.

Bez wątpienia Redakcja, która zwróciła się do mnie 
z prośbą o napisanie artykułu o urzędzie kapłańskim, 
oczekuje mniej lub bardziej specjalistycznego wykła
du o apostolskości Kościoła do czego Kościół Staroka
tolicki przywiązuje wielką wagę. Z naciskiem należy 
jednak z góry zaznaczyć, że katolicka w iara w  Kościół 
obejmuje w tym samym stopniu wiarę w jego jedność, 
jego świętość i jego powszechność — jak w jego apstol- 
skość. Warunkiem więc właściwego zrozumienia sto
sunku między urzędem kapłańskim a apostołskością 
Kościoła jest właściwe zrozumienie trzech pozostałych 
cech Kościoła.

Katechizm Kościoła Starokatolickiego formułuje 
naukę o cechach Kościoła Chrystusowego w skrócie 
następująco:

Kościół Chrystusowy jest „jeden", ponieważ posiada 
tylko jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, a poprzez 
chrzest i odpuszczenie grzechów w Sakramencie Poku
ty, czyni wszystkich ludzi dziećmi Bożymi;

Kościół Chrystusowy jest „święty", ponieważ jest w 
nim Duch Święty, ponieważ głosi Ewangelię Świętą 
i wzywa swych wyznawców do świętego życia;

Kościół Chrystusowy jest „powszechny", ponieważ 
zachowuje niezmiennie i naucza wszystkiego tego, co 
dał mu Chrystus i udostępnia tę naukę wszystkim 
ludziom zawsze i wszędzie;

Kościół Chrystusowy jest „apostolski", ponieważ po
przez wieki głosi tę samą Ewangelię, sprawuje ten sam 
urząd kapłański i udziela tych samych Sakramentów, 
jak czyniono to w czasach apostołów.

W swym Kościele i poprzez swój Kościół Chrystus 
kontynuuje boskie dzieło zbawienia i odkupienia. Kon
tynuacja ta  wymaga, ponieważ Kościół Chrystusowy 
jest ucieleśniony, widocznego znaku łaski i widocz
nego organizmu. Wykładnikami tego ucieleśnienia są: 
urząd kapłański i Sakramenty św. Biorąc pod uwagę 
cel niniejszego artykułu, zwróćmy uwagę szczególnie 
na urząd kapłański.

Kościół wymaga organizacji ogólnej, a szczególnie 
organizacji urzędu kapłańskiego. Ponieważ Koście 
jest „jeden", może mu służyć tylko taki organizm, któ

ry w swej istocie jest wyrazem jego jedności, świętoś
ci, powszechności i apostolskości. Urząd kapłański na
leży zatem do istoty Kościoła, bez niego Kościół jesi 
nie do pomyślenia. Urząd kapłański nie pochodzi z 
przypadku, lecz jest instytucją opartą na Ewangelii. 
Dlatego również jest nie do pomyślenia Kościół bez 
urzędu kapłańskiego, ponieważ jego dzieło, tzn. dzieło 
jego Pana i Kierownika — Jezusa Chrystusa, musi być 
spełniane przez urzędowych zastępców. Ale urząd kap
łański jest sprawowany także przez sam Kościół i jego 
dostojnicy mogą go sprawować tylko z polecenia Koś
cioła.

Bez Kościoła urząd kapłański nie może egzystować, 
byłby bowiem wówczas wymysłem i fikcją.

Urzędowy organizm Kościoła powinien być — tai 
jak i sam Kościół — „jeden". Powinien on służyć nie 
tylko lokalnemu Kościołowi, lecz całemu Kościołowi. 
Kościołowi Powszechnemu. Wszelki indywidualizm w 
organizmie urzędu kapłańskiego wpływa ujemnie na 
istotę Kościoła, a więc i na istotę jego urzędu kapłań
skiego. Urząd kapłański i rozwój jego organizmu podle
ga nadzorowi całego Kościoła.

Wskazówki, jakie dał Chrystus dla rozwoju organi
zacji urzędowej Kościoła, nie sięgają dalej jak do po
wołania apostołów. Apostołowie ze swej strony są 
przekonani, że pracują w duchu swego Pana — Jezusa 
Chrystusa, że otrzymali niewątpliwe pełnomocnictwo 
Pana. (Ef. 4, 11; 1 Kor. 12, 28; Jan 15, 20, 27 i 17, 14 
oraz 20; 19—23). Kościół stara się o wszystko, co ko
nieczne, w pełni świadomy, że Pan mówi i rządzi za 
jego pośrednictwem.

W czasach apostolskich można wyróżniić dwie linie 
w rozwoju organizacji Kościoła, a mianowicie linię 
pracy misyjnej, wychodzącą początkowo z Jerozolimy, 
i linię pracy konsolidacyjnej, lokalnej. Ponieważ obie 
wymagały własnej organizacji, zrozumiałym jest, że 
na pierwszym planie stoją charyzmaty, a jednocześnie 
wysuwa się na plan pierwszy kapłański urząd lokal
ny jako coś trwałego i samo przez się zrozumiałego. 
Powołanie siedmiu diakonów (Dz. Ap. 6), które na
stąpiło przypadkowo, staje się wzorem, przykładem 
i regułą na później. Z Dziejów Apostolskich i Listów 
Pasterskich wynika, że prezbiterzy i biskupi mieli po
wierzoną opiekę nad lokalnymi gminami. Lokalne i 
przypadkowe wyjątki można pominąć.

Różnice między prezbiterami i biskupami rozwijają 
się częściowo już w okresie apostolskim, częściowo 
zaś w końcu pierwszego wieku. Oznacza to konsolida
cję urzędu kapłańskiego. Diakonat pozostaje zawsze 
podporządkowany wymienionym urzędom. Mimo, że 
wśród apostołów Święty Piotr zajm uje wyróżniające
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się stanowisko i z Janem  występują najczęściej na 
pierwszy plan, na podstawie Dziejów Apostolskich 
daje się wyraźnie wyjaśnić, że autorytet Kościoła przy
sługuje nie tylko Piotrowi, lecz całemu Kolegium Apo
stolskiemu. Wyznaczenie (siedmiu diakonów) jest za- 
iniejoinowane przez „dwunastu". Oni proponują, a „tó 
piethos ton matheton" uchwala i zatwierdza wybór. 
Po wyborze „mathetai“ upoważniają apostołów do po
wołania na urząd. Apostołowie przeprowadzają go 
modląc się i kładąc ręce. Ten bieg rzeczy stał się mia
rodajny dla późniejszej, w pełni rozwiniętej formy 
kościelnego wyświęcenia: a więc powołanie przez Du
cha Świętego, wybór przez wspólnotę, jawne świa
dectwo — praesentatio — poprzez gminę i włożenie rąk 
wśród modłów przez piastujących urząd kapłański. 
Tylko poprzez włożenie rąk uzyskuje się ostatecznie 
urząd kapłański.
■ Po śmierci św. Szczepana następuje, w rezultacie 

prześladowania, rozdział Kościoła chrześcijańskiego i 
żydowskiej służby kapłańskiej. Rozdział ten powoduje 
szybkie organizowanie się lokalnych gmin, a lokalny 
urząd prezbiterów coraz bardziej wysuwa się na plan 
pierwszy. Na przemian używa się nazwy „presbyteroi" 
i „episkopoi" (używa się też zamiennie nazwy „poime- 
nes“ — pasterze). W Liście do Hebrajczyków (13, 20) 
sam Chrystus nazywany jest „poimen" i „episkopos"; 
Ich zadanie określa się jako pasienie trzody Pańskiej, 
kazanie i napominanie, zarząd łaskami Bożymi i wkła
danie rąk dla przeniesienia pełnomocnictw kapłańskich. 
Nawet przekonanie, że ktoś jest powołany przez Du
cha Świętego, nie jest powodem, aby się nie modlić 
i nie wkładać rąk.

Tak włożenie rąk zostało przyjęte przez „siedmiu" 
diakonów (Dz. Ap. 6), przez Barnabę i Szawła (Dz:. Ap. 
13, 1), przez Tymoteusza (1 Tym. 4, 14), jak  przez apo
stołów i przez prezbiterów (Dz. Ap. 14, 23). O proro
kach nie wspomina się, aby wkładano na nich ręce, 
a tylko, że Kościół czyni różnice między prawdziwymi 
i fałszywymi prorokami, z czego wnioskujemy, że Koś
ciół miał pewne kryteria również, jeśli chodzi o pro
roków. Włożenie rąk  następuje u „siedmiu" przez apo
stołów, u Pawła i Barnaby przez proroków i nauczycie
li, względnie przez gminę, jako caiość — przy Tymoteu
szu jest to Paweł i kapłani, jeśli idzie o kapłanów, z 
pewnością Paweł i Tytus. Wyczuwamy więc wyraźną 
analogię z późniejszą regułą o wkładniu rąk  przez bis
kupa i kapłana. Ten rozwój wskazuje wyraźnie na 
określony porządek. Kościół tworzy stanowiska kap
łańskie tam, gdzie wymaga tego konieczność. Powoła
nie następuje w ustalonej, sakramentalnej formie. Koś
ciół jest siedzibą Ducha Świętego. Łaislki Ducha Świę
tego spływają na nas poprzez Kościół podczas włoże
nia rąk i modlitwy. Nie ma nawet śladu wahań w tej 
metodzie, która w każdym razie w końcu czasów apo
stolskich jest już w pełni ustalona. Kwestia, czy punkt 
ciężkości leży w Kościele, czy w rękach piastunów 
godności kapłańskiej, nie może być nigdy rozwiązywa
na jednostronnie. Kościół działa zawsze poprzez swą 
regularnie i prawnie uhierarchizowaną służbę kapłań
ską. Jego pozycja nie jest niższa albO' indyferentna, 
ponieważ w ostatecznym rachunku pochodzi ona od 
Boga. Według f i l  (4, 12 i 13), jego zadanie jest zadaniem 
Chrystusa. Istnieje więc równowaga między Kościołem 
a piastunami urzędu kapłańskiego.

Gdy po zburzeniu Jerozolimy centrum apostolskie

uległo rozwiązaniu, a działalność Kościoła poprzez jego 
kapłanów nabierała coraz bardziej charakteru misyj
nego, zyskują na znaczeniu lokalne stanowiska kap
łańskie.

Biskupi i kapłani zdobywają znaczną pozycję, jed
ność Kościoła zaś jest utrzymywana poprzez osobisty 
kontakt biskupów i autorytet synodu. Ta przemiana 
następuje głównie w latach 70 i 110. Święty Ignacy (do 
Filadelfian 8, 1) nazywa już biskupa reprezentantem 
jedności.

Odnośnie rady kapłańskiej czasów apostolskich moż
na dowieść, że przewodniczący rady kapłańskiej uzy
skiwał coraz większy wpływ, ponieważ apostolat, jako 
funkcja misyjna, zaniknął. Przewodniczący ten nazy
wany był wyłącznie „episkopem", a  więc episkopat 
pochodzi z czasów apostolskich. Późniejszy episkopat 
nie jest więc bezpośrednim tworem apostołów, lecz 
Kościoła, który dzięki temu — mniej lub więcej mo- 
narchicznemu — urzędowi utrzymywał swoją jedność 
i solidarność.

W trzecim stuleciu znajdujemy już regułę, że biskup 
jest konsekrowany przez dwóch lub trzech biskupów, 
a kapłan przez biskupa, przy czym również inni kapła
ni wkładają nań ręce. Diakon wyświęcany jest przez 
włożenie rąk biskupa. Bez ogródek już w trzecim stu
leciu procedura określana jest jako apostolska. Istotą 
jednak tej kościelnej instytucji pozostaje kapłańskir 
włożenie rąk.

Różnicę więc między biskupem i kapłanem stanowi 
nie przyjęcie Ducha Świętego w większym lub mniej
szym stopniu, lecz wypływające z istoty stałej konsty
tucji Kościoła zhierarchizowanie. Stało się to symbo
lem i gwarantem czystości i ciągłości urzędu kapłań
skiego, tak, że powszechność i apostolskość sprzęgnięte 
były zawsze nierozerwalnie. W coraz większym stop
niu wkładanie rąk  staje się zadaniem przedstawicieli 
hierarchii, czyli biskupów, duszpasterstwo zaś zada
niem prezbiterów, czyli kapłanów.

Mimo, że ani Chrystus, ani apostołowie nie nakazali 
expressis verbis monarchieznego episkopatu, jak np. 
przy chrzcie względnie przy Sakramencie Eucharystii, 
rozwinął on się jednak w pełni naturalnie, koniecznie, 
organicznie, pryncypialnie, jasno i czysto jako owoc 
apostolskich zasad. Episkopat powstał i był podtrzymy
wany przez autorytet Kościoła od pierwszego jego stu
lecia.

Episkopalna forma urzędu kapłańskiego jest przede 
wszystkim gwarancją jego jedności w  większym jesz
cze stopniu, niż gwarancją jego ortodoksji. Forma ta 
była vinculum unitatis — więzią jedności. Tam, gdzie 
jest biskup, jest i Kościół. Lokalna izolacja jest istot
nym błędem reformacji. Dlatego też rozbiła ona Koś
ciół. Kto jednak traktuje episkopat jako luźny, oparty
o siebie samego organizm (episcopi vagantes), względ
nie jako ponad wszystko stojący organizm (nieomyl
ność papieska), ten zapomina, że to Kościół jest pis- 
stunem episkopalnego urzędu i że urząd ten nie może 
mieć znaczenia jako indywidualny względnie świecki 
autorytet, lecz tylko jako reprezentacja i wyraz auto
rytetu kościelnego. W swej istocie episkopat w  Koście
le nosi konstytucyjny charakter. Biskup nie rządzi 
Kościołem, lecz troszczy się o niego i rezprezentuje go. 
Tio nie episkopat daje autorytet Kościołowi, lecz od
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wrotnie, Kościół daje autorytet biskupowi, przez co 
staje się on prawdziwym pasterzem i może nim być 
nad trzodą wiernych. Według Cypriana, kler i trzoda 
należą do urzędu biskupa. Bez nich nie ma episkopatu. 
Nie ma więc biskupa bez Kościoła.

Średniowieczna różnica między Kościołem „audiens" 
i „docens" jest więc oparta albo o Nowy Testament, 
albo o najstarszy historyczny rozwój Kościoła. Jeśli 
jednak Kościół znany jest poprzez konstytucjonalnie 
ukształtowany episkopat i powołuje się bezustannie na 
to, jako na jedną ze swych cech ogólnych, a zwłaszcza 
w zagadnieniu jedności, i ponieważ jest ona tą  drogą 
gwarantowana, jest rzeczą jasną i wyraźną, że nie ma 
Kościoła bez biskupa (mulla Ecelegia sine episcopo).

Ponieważ urząd biskupi ze swej istoty jest tak blisk; 
Kościoła, zrozumiałe jest, że urząd kapłański jest nie 
tylko zagadnieniem powołania i mianowania, jakim 
wydaje się być w urzędach superintendentów, wizyta
torów i moderatorów. Aczkolwiek urzędy te mogą 
spełniać ważną funkcję w  organizacji Kościoła, nie 
odpowiadają one biskupom w rozumieniu Kościoła 
katolickiego.

Wraz z Kościołem istnieje Sakrament Kapłaństwa 
(Święcenia — Ordo). Wykluczyć należy pogląd, że u- 
dzielanie tego Sakramentu jest tylko momentem rze
czowym lub może być faktem podyktowanym tylko 
przez czas i warunki. W ostatecznym rachunku Chrys
tus poprzez swój Kościół powołuje, wybiera i upowr . 
nia i dlatego ordynacja i konsekracja zgodnie ze swą 
naturą mają zawsze znaczenie sakralne.

Jednak (według rzymskiego poglądu) Kościół nie jest 
uzależniony od Sakr. Kapłaństwa. Dla rozróżnienia 
Eoclesia docens i Eoclesia audiens nie daje ten biblij
ny pogląd punktu zaczepienia sakralnego znaczenia u- 
rzędu kapłańskiego. Nigdy kler nie może być uważa
ny jako „właściwy" Kościół. Ordo pozostaje mini- 
sterium, jego zadanie pozostaje diakonalnym pod każ
dym względem. Ani Bóg Ojciec, ani Chrystus, ani Duch 
Święty nie dadzą się zastąpić przez Sakrament Kapłań
stwa. Członek hierarchii kościelnej nie różni się od ho
mo laicus jako ktoś wyposażony w Bożą moc, albo po
siadający indywidualne pełnomocnictwo. Jego władza 
leży w istocie władzy Kościoła, którego Chrystus jest 
Głową i Panem.

Kto jednak sądzi teraz, że kapłańska wsadza daje 
członkowi herachii tylko przypadkową, względnie 
chwilową władzę, do czego skłania się pogląd refor- 
macyjny, ten się myli. Hierarchia jest koniecznym 
czynnikiem w strukturze Kościoła, ponieważ bez hie
rarchii Kościół nie może istnieć i nie może być Koś
ciołem. Członek hierarchii ma zadanie działania (quod 
facit Ecclesia). Misję tę należy rozumieć równie realnie, 
tak, że nie do pomyślenia jest, aby Kościół nie działał 
poprzez swoją hierarchię. On działa wyłącznie przez 
nią, tak że gdy jej członkowie działają, to działa Koś
ciół, Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec i ich działa
nie urealnia Dzieło Boże. To działanie mają oni jednak 
rozumieć ja to  urząd, tak, że nigdy nie może być Apol- 
losa czy Pawła, nigdy więc nieomylnego papieża wśród 
nich, qui operatur, przysługuje to bowiem wyłącznie 
Bogu. Członek hierarchii jest więc nie tylko piasiu- 
nem urzędu 'kapłańskiego z racji zawodu, lecz dzidki 
powołującej go łasce Bożej, posiada on trwałą charis- 
ma, która nakłada na niego ciężką odpowiedzialność.

której godnym może się okazać tylko dzięki Bożej po
mocy. Z drugiej strony powinien on się czuć na tyle 
podtrzymany i poparty przez tę charisma, że z każdej 
swej czynności kapłańskiej powinien się z radością 
wywiązać.

Minorat (Święcenia mniejsze) i subdiakonat, które 
rozwinęły się również z najstarszej praktyki Kościoła, 
mają tylko sakralne znaczenie, jako wprowadzenie na 
właściwe urzędy diakonatu, kapłaństwa i godności bis
kupiej. Przy udzielaniu minoratu i subdiakonatu nie 
ma wkładania rąk. Różnica i stopniowanie utrzymane 
są w Kościele nie tylko dlatego, że jest to> logiczne, 
lecz ponieważ odpowiada to potrzebom Kościoła. Jed
nak przy nadawaniu każdego urzędu (diakona, kapła
na i biskupa) ciągle powtarzana jest ta  sama czynność, 
a mianowicie włożenie rąk  z towarzyszeniem modlit
wy. Niewątpliwie zamiarem Kościoła musiało być, aby 
różne stopnie zostały poręczone przez specjalną inten
cję działającego w imieniu Boga i Kościoła. Ordo i 
Sacramentum Ordinis nie dadzą się od siebie oddzielić. 
Przy każdym wyświęceniu (na diakona, kapłana i bis
kupa) włożenie rąk ma nie tylko znaczenie stopniują
ce, lecz generalne. Różnica w stopniu istnieje tylko w 
tym, że wyświęcenie na kapłana wymaga uprzedniego 
wyświęcenia na diakona, a wyświęcenia na biskupa, 
uprzedniego wyświęcenia na kapłana. Sakrament Kap
łaństwa jako taki nie da się podzielić na mniej luł. 
więcej od siebie niezależne fragmenty. Zarówno w 
wypadku diakona, kapłana, jak i biskupa wymaga on 
od danej osoby całkowitego poświęcenia, równie jak 
całkowicie udziela mu łaski dla jego urzędu. Dlatego 
też Kościół nie ogranicza powołania na urząd biskupi 
tylko do eleetio i institutio, lecz również i tu stawia 
na centralnym miejscu nałożenie rąk. Wyraźnie wska
zuje to na fakt, że Kościół zawsze zamierzał w urzę
dzie biskupim, obok diakonatu i kapłaństwa, widzieć 
nowe, zgodnie z życzeniem Chrystusa, pełnomocnictwo 
i łaskę, ponieważ nałożenie rąk nigdy nie może być 
tylko pozorem czy symbolem.

Tak więc wyświęcenie na diakona, jak również urząd 
kapłański i biskupi leżą w woli Kościoła. Dlatego też 
Kościół przed wyświęceniem wypowiada ustami ar
chidiakona swą wolę w następujących słowach:

„Czcigodny Ojcze, Kościół Święty pragnie, abyś wy
święcił obecnych tu subdiakonów na urząd diakona". 
Biskup pyta:

„Czy wiesz, że są tegc godn,i?“
Archidiakon odpowiada:
„Na ile pozwala wiedzieć ludzka niedoskonałość, 

wiem i świadczę, że są godni przyjęcia tego urzędu". 
Biskup odpowiada: „Bogu dzięki" i kontynuuje, 
zwrócony do obecnego kleru i ludu:

„Przy pomocy Boga Ojca i naszego Zbawiciela Jezu
sa Chrystusa wyświęcamy tu obecnych subdiakonów 
na diakonów. Jeśliby ktokolwiek miał coś przeciw 
nim, niech wystąpi i z miłości do sprawy Bożej, z peł
nym zaufaniem niech powie — niech jednak działa po 
sumiennym namyśle".

Po przerwie następuje napominające przemówienie 
szczególnej piękności i biblijnej głębi, które koncer
tu je  się na takich punktach jak Dzieje Apostolskie 
6, 1; 6, 10; 8, 12; 8, 26; 8, 36; 6, 3; Mat. 23, 23; 1 Piotra 
2,15 i 1 Piotra 4. 10, 11.

W czasie wyświęcania na kapłana, diakon jest podob
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nie przedstawiony przez asystującego biskupowi archi
diakona, po czym biskup, zwrócony do obecnego kleru 
i ludu, mówi:

„Moi drodzy bracia, apostoł dał swemu uczniowi Ty
moteuszowi przestrogę: „Nie spiesz się z nakładaniem 
tna 'kogokolwiek rąk  i nie czyń silę współwłaścicielem 
cudzych grzechów11. (1 Tym. 5, 22) Wyraźnie żąda on 
także, aby ci, którzy m ają być powołani na duchowne 
urzędy w Kościele Bożym, mieli dobrą sławę nie tylko 
u tych, którzy należą do gminy (1 Tym. 3, 2; Tyt. 1, 7 
ns), lecz także u tych, którzy są poza nią, aby nie 
wpadli oni w  hańbę i sidła diabelskie. (1 Tym. 3, 7) 
Pamiętając o tych apostolskich wskazówkach proszę 
was, abyście podzielili odpowiedizalność wraz ze mną* -
za to nałożenie rąk, do którego zamierzamy przystąpić, 
i abyście dali otwarcie świadectwo, w wypadku gdyby 
była ku temu podstawa, że uważacie kogoś z obecnych 
tu diakonów za niegodnego urzędu kapłańskiego. Jeśli 
więc ktoś ma coś przeciwko nim, niech wystąpi i wy
jawi, niech działa jednak bez uprzedzenia i tylko po 
sumiennym namyśle". Biskup milczy przez chwilę w 
skupieniu, potem podnosi się z krzesła, bierze pastorał 
i mówi zwrócony do zebranego ludu: „Ponieważ ze
brani nie podnieśli zastrzeżeń przeciwko świadectwu, 
któreśmy usłyszeli z ust archidiakona, zgłaszamy naszą 
gotowość wyświęcenia obecnych tu diakonów, przy 
współudziale kapłanów Kościoła, na kapłanów. (2 Tym:
1, 6; 1 Tym. 4, 14) Pan jednak, który te sługi swoje 
powołał jako swych stałych następców, niech towarzy
szy naszym czynnościom swoim błogosławieństwem i 
pozwala, aby się one odbyły ku chwale Jego Imienia 
i dla dobra Jego świętego Kościoła".

Przy wyświęcaniu na biskupa, konsekrujący biskup 
pyta archidiakona, gdy przedstawił mu on kapłana: 
„Czy masz dowód prawomocnego wyboru ?“ W wy
padku potwierdzającej odpowiedzi następuje egzamin

wiary, a następnie przemówienie: „Moi kochani 
Bracia! Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus całą noc spę
dził na modłach do Boga Ojca, nim powołał dwunastu, 
których wybrał na apostołów. Tak samo modlili sic 
apostołowie Pańscy, nim wprowadzili jako jednego z 
dwunastu — Macieja. Tak i my — nim dla przekazania 
misji i władzy następcy apostołów, nałożymy ręce na 
przedstawionego nam brata, klęknijmy pokornie i 
zwróćmy się do Dawcy wszystkich łask i Jego łaska
wej dobroci".

Ze wszystkich obrzędów święceń kapłańskich wy
nika jasno, że to Kościół ręczy za prawomocność i waż
ność wyświęcenia. Gdzie nie ma Kościoła, który wy
maga wyświęcenia, żaden ze sług tego Kościoła nie 
może prawnie i ważnie udzielić święceń. Żaden Koś
ciół nie może istnieć bez swych sług, ale i tak samo 
słudzy nie mogą istnieć bez Kościoła, który ich powo
łuje. Z mojej fragmentarycznej rozprawy o miejscu 
i znaczeniu godności kapłańskiej w Kościele Staroka
tolickim wynika wyraźnie, że urząd kapłański nie jest 
pośrednictwem między Bogiem i nie jest postawiony 
jako urząd pośredniczący między Bogiem i człowiekiem. 
Według 1 Tym. 2, 5; Hebr. 8, 6 i 12, 24, jest tylko jeden 
pośrednik, Jezus Chrystus. Urząd Kapłański, nadany 
przez apostolskie włożenie rąk z towarzyszeniem mod
litwy, nie oznacza niczego innego jak tylko wykonania 
ludzkiej pracy, której Chrystus potrzebuje dla przeka
zania swej łaski. Przy przyjęciu tej łaski każdy czło
wiek jest i będzie swoim własnym kapłanem przed 
Bogiem (1 Piotr 2, 9 i Apokalipsa 1, 6).

Dlatego też Kościół modli się w prefacji w  dniach 
świąt apostołów: „Nie opuszczaj swej trzody, o 
Wieczny Pasterzu, ale chroń ją  bezustannie przez 
Twych świętych apostołów, aby prowadzona była 
przez tych samych kierowników, których znalazłeś Ty 
w swej pracy i postawiłeś nad nią jako pasterzy".

KS. dr ANTONI NAUMCZYK

BIBLIA I APOKBYFY

R ozważania na tem at organicznego rozwoju 
Objawienia pozwoliły nam określić głębokie 
nurty, które kierowały stopniowym kształto
waniem się zbioru ksiąg religijnych, naznaczo

nych powagą samego Boga. Księgi te ujęły jak gdyby 
w ramy pewne etapy żywego i szerszego ruchu, podda
nego bardziej uogólnionemu natchnieniu, który uczynił 
z ludu izraelskiego, a potem z Kościoła Chrystusowego, 
przedmiot dobrodziejstw Bożych. Zjawisko natchnienia 
pociąga za sobą, tak jak u proroków, ideę autorytetu 
Bożego. Trzeba jeszcze w krótkości wyjaśnić, jak ta 
wielka praca, w pewnym stopniu podświadoma, powoli 
się sprecyzowała i utworzyła określone corpus ksiąg 
natchnionych. Nie ma śladu zarówno w  historii Izraela, 
jak i w historii pierwotnego Kościoła, jakiegoś promul
gowania przez Boga dokładnej i ostatecznej listy ksiąg, 
które należy uważać za natchnione; początkowo nie 
było również żadnej oficjalnej decyzji w tym wzglę
dzie. Takie bowiem sposoby nie odpowiadają najwi

doczniej metodom Bożym, bo Bó» woli raczej przeja
wiać je  poprzez grę przypadkowości ludzkich, niż auto
rytatywnie nakazywać.

Słowo kanon jest transkrypcją słowa greckiego „ka
non", które oznacza regułę, miarę. Od pierwszych wie
ków Kościoła mówi się w ten sposób o kanonie biblij
nym, określając przez to zbiór ksiąg leżących u pod
staw wiary katolickiej.

Rzecz zrozumiała' że przy ustalaniu takiej listy mu
siały powstać pewne wątpliwości. Ogólne kierunki 
omówione w poprzednich artykułach, nie były tak 
sprecyzowane, by nie można było dojrzeć przypadków 
wątpliwych, przyjmowanych przez jednych, a odrzu
c a n y c h  przez drugich. Kościół uzmysłowił sobie jasno 
tę prawdę dopiero stopniowo, tak jak i przy innych 
częściach objawionego depozytu.

Po erze apostolskiej Objawienie publiczne zakończy
ło się, ale- nie obumarło. Duch Sw. w dalszym ciągu
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przedłuża życie Chrystusa w Jego Kościele. Organa 
tego życia są odtąd ukonstytuowane w swych formach 
zasadniczych, mogą one jednak podlegać rozwojowi, 
adaptacjom i stopniowym, dokładniejszym określeniom. 
W taki właśnie sposób całość ksiąg natchnionych jest 
obecna w Kościele od jego początków. Całość ta  jednak 
wciela się w literaturę szerszą, która ją  podtrzymuje 
i zdaje się współuczestniczyć w tym samym prądzie 
natchnienia w nieokreślonym znaczeniu tego słowa. 
Granice między nimi są z konieczności zatarte. W ta 
kich wypadkach prawo psychologii ogólnej wymaga, 
by jedynie punkty styczne lub punkty sprzeczne mogły 
pomagać świadomości w odróżnieniu dwóch rzeczywi
stości, które są w sobie odrębne, ale które konkretne 
życie połączyło ściśle ze sobą. Kościół doszedł do osta
tecznego sprecyzowania swej wiary w  ujęte ściśle na
tchnienie skrypturystyczne dopiero po powolnym wy
eliminowaniu lub po ostatecznym wcieleniu do kanonu 
pewnych pism, które znajdowały się przedtem na m ar
ginesie i były przedmiotem dyskusji.

Co do sprawy Starego Testamentu, to w chwili zało
żenia Kościoła była prawie załatwiona. Przyjmowano 
już wówczas 38 ksiąg napisanych po hebrajsku (pro- 
tokanonicznych); cały judaizm uważał te księgi za Pi
smo św. i najwyższą regułę wiary. Można naprawdę 
powiedzieć, że do tego czasu pojęcia natchnienia i ka- 
noniczności osiągnęły taką jasność, że Kościół przejął je 
bezpośrednio na swój użytek. Widziano jednak dosyć 
wyraźnie różnice w sposobie pojmowania stałości ka
nonu. Judaizm palestyński, odznaczający się surową i 
zarazem podejrzliwą ortodoksją, uważał erę natchnie
nia za skończoną, a w konsekwencji kanon za defini
tywnie zamknięty. Natomiast ośrodki w diasporze, 
zwłaszcza w Aleksandrii, dopuszczające bardziej giętką 
koncepcję religijną, przyjmowały ideę żywego rozwoju 
religijnego i gotowe były uznać boski autorytet innych 
pism, późniejszych. Żydowscy pisarze z diaspory posłu
gują się na równi z pismami ogólnie przyjętymi innymi 
dziełami, napisanymi czy też zachowanymi w języku 
greckim w  środowisku aleksandryjskim, w ostatnich 
wiekach przed Chrystusem; nie cytują ich jednak jako 
Biblię. Tak samo Biblia grecka, zwana Septuagintą, 
która powstała w Aleksandrii, zawiera obok 38 ksiąg 
jeszcze 7 innych, postawionych z nimi na równi, mia
nowicie księgi: Tobiasza, Judyty, Mądrości, Eklezjastyk, 
Barucha, 1 i 2 Machabejską, oraz pewne dodatki do 
Estery i Daniela.

Kościół, założony w Jerozolimie, zaczął swój rozwój 
w świecie greckim od żydowskiej diaspory. Nic więc 
dziwnego, że od razu posługuje się wersją grecką i że 
przybiera postawę żydów hellenistycznych w stosunku 
do kanonu Biblii. Autorzy Nowego Testamentu, na rów
ni z innymi autorami żydowskimi powołują się na wie
le tekstów greckich ze wsoomnianych ksiąg, chociaż 
jeszcze powstrzymują się od cytowania ich jako Biblię.

Ta rezerwa znika dość szybko na Zachodzie, gdzie 
chrześcijanie czytali Stary .Testament w dawnych prze
kładach łacińskich, opartych na Septuagincie. Lecz na 
Wschodzie długo się o tym pamięta, nawet w praktyce 
rozróżnia się dwie kategorie pism. Tak np. Synod Lao- 
dycejski w połowie IV w. uzinał za kanoniczne tylko 
księgi Biblii hebrajskiej, idąc za Orygenesem, Euzebiu
szem z Cezarei, św. Atanazym i innymi. Jednak ci Oj
cowie greccy przyznają również wielkie znaczenie i in
nym pismom. Czytanie ich, nawet w kościele jest go
rąco zalecane. Nazywa się je też niekiedy „pismami 
kościelnymi"; nazwa ta  przetrwała w odniesieniu do 
niektórych, bardziej ważnych. Pisarze łacińscy przesią
knięci hellenizmem, jak Rufin i św. Hieronim, starali 
się przenieść te ograniczenia na Zachód, ale przeszko
dził im autorytet św. Augustyna, za którym poszedł 
Synod Kartagiński w r. 419, potwierdzając kanonicz- 
ność 45 ksiąg Starego Testamentu.

Poprzez całe średniowiecze widzimy powolną asymi
lację tych dwóch przeciwstawnych stanowisk. Podczas 
gdy Wschód łagodzi coraz bardziej rozróżnienie między 
dwiema kategoriami pism, to na Zachodzie rosnący 
wpływ św. Hieronima powoduje, że przyjmowaniu tych 
pism w całości towarzyszy wyczucie pewnych subtel
nych odcieni. Te odcienie uzewnętrzniają się w rozróż
nieniu przyjętym w XVI w., między księgami protoka-

nonicznymi a deuterokanonicznymi. Wydaje się, że So
bór Trydencki, potępiając stanowisko protestantów, któ
rzy powrócili do ścisłego kanonu hebrajskiego, nie 
chciał jednak przeciąć debaty nad tą  sprawą, prowa
dzonej na sesjach przygotowawczych. Poprzestaje na 
stwierdzeniu natchnienia i kanoniczności 45 ksiąg, któ
rych spis podaje.

Historia ksiąg Nowego Testamentu podlega analogicz
nemu, chociaż bardziej jeszcze złożonemu rozwojowi. 
Wydaje się, że za życia apostołów nie starano się o ze
branie ich pism w jedną całość. Każdy Kościół strzegł 
starannie dokumentów tego rodzaju, dla niego przezna
czonych. Istniały jednak częste wymiany między po
szczególnymi gminami grupującymi się wokół bardziej 
czcigodnego ośrodka chrześcijaństwa, do którego- pocią
gało ich wspomnienie pobytu apostoła.' Ta cześć dla 
pierwszych świadków Jezusa sprawiła, że wierni żądni 
byli posiadania wszystkiego, co od nich pochodziło, a 
pragnienie to musiało szybko spowdować powstanie 
zbiorów cząstkowych, gdzie były zebrane pisma apos
tolskie, które można było odnaleźć w grupie miejscowej. 
Drogą wymiany dokonało się niewątpliwie szybkie roz
powszechnienie Ewangelii św. Mateusza i wielkich Li
stów św. Pawła, od końca I w., jak o tym świadczy 
czwarta Ewangelia, List św. Klemensa i Listy św. Igna
cego.

W pierwszych dziesiątkach lat po śmierci i Wniebo
wstąpieniu Chrystusa powstała obfita literatura, której 
przedmiotem było życie i działalność Jezusa, działal
ność apostołów, oraz losy społeczności założonej przez 
Chrystusa, tj. Kościoła. Ksiąg tych było bardzo dużo. 
Czytywano je na zebraniach poszczególnych gmin 
chrześcijańskich, stąd też zachodziła potrzeba ustalenia, 
które księgi są napisane z natchnienia Bożego, a na
stępnie skatalogowanie tychże. Nie dokonano tego na
gle, ale trzeba było stosunkowo długiego czasu, by 
ustalił się katalog Ksiąg Świętych, czyli jak mówimy 
popularnie, by ustalił się kanon. Co do niektórych 
ksiąg od początku nie było najmniejszej wątpliwości, 
co do inych zaś wątpliwości te miały miejsce czy to w 
Kościołach partykularnych, czy też nawet łącznie 
w szeregu Kościołów znajdujących się w pewnych 
częściach ówczesnego świata chrześcijańskiego. Osta
tecznie dopiero pod koniec IV w. ustalił się pełny ka
non ksiąg Nowego Testamentu, które według tradycji 
zostały spisane pod natchnieniem Ducha św. Jest ich 
dwaidzieścia siedem.

Główną i naturalną przyczyną, dla której trzeba było 
tak długo czekać na ustalenie się kanonu Nowego Te
stamentu jest fakt, że Pismo św. Nowego Testamentu 
ma specjalny charakter oraz to, że poszczególne księgi 
Pisma św. powstały w bardzo różnych warunkach. Nie 
były one spisane dla całego Kościoła, ale raczej dla po
szczególnych, partykularnych Kościołów złożonych z lu
dzi pewnej klasy, np. chrześcijan nawróconych z pogań
stwa czy z judaizmu. Ponadto poruszały one tylko pew
ne zagadnienia, zajmowały się potrzebami ludzi pew
nej okolicy, a nawet potrzebami poszczególnych osób. 
Inną przyczyną był fakt, że w pierwszych latach ist
nienia Kościoła nie był potrzebny taki katalog, ponie
waż wszyscy wiedzieli, jakie księgi są pochodzenia Bo
żego. O tym świadczyć może brak jakiejkolwiek kon
trowersji w  . tym względzie, oraz to, że z biegiem lat 
tych kontrowersji przybywa. Zasadniczą jednak przy
czyną, dla której trudno było zaraz na początku ustalić 
pełny katalog Ksiąg Świętych była okoliczność, że nie 
od razu wszystkie Kościoły miały wszystkie pisma, nie 
od razu wszystkie pisma interesowały wszystkich, a stąd 
powstały wątpliwości co do autora, które były właś
ciwą przyczyną opóźnienia. Ogólnie panowało przeko
nanie, że pisma które wyszły z rąk apostołów lub które 
zostały przez nich zaaprobowane, napisane zostały z 
natchnienia Ducha Świętego nie inaczej jak pisma Sta
rego Testamentu. O ile zasada była dla wszystkich jasna 
i pewna, o tyle nie każdy Kościół partykularny w po
szczególnym wypadku miał tę samą pewność, czy pis
mo, jakie otrzymał, jest rzeczywiście pismem apostoła 
lub przynajmniej przez apostoła zaaprobowanym, czy 
też nie zostało tylko podane za takie: w szczególności 
mnożyły się te wątpliwości w przypadku, gdy brak 
było napisu lub gdy budziła podejrzenia odmienność 
stylu.
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Istnieją pewne ślady, że za czasów apostolskich w 
pierwszych dziesiątkach lat istnienia Kościoła był 
w użyciu jakiś zbiór Ksiąg Świętych, choć nie możemy 
dziś określić, ile i które pisma obejmował. Zresztą dzi
siaj z góry można przyjąć za bardzo prawdopodobne, 
że w Kościołach partykularnych skrzętnie zbierano i 
ze czcią przechowywano pisma samych apostołów. Koś
cioły bowiem uważały ich za ojców i nauczycieli, a ich 
słowa czy pisma szanowano jako pochodzące od tych, 
przez których przemawia Duch Święty. Przejrzyjmy 
jednak m ateriał dowodowy, wskazujący na istnienie 
określonego zbioru Ksiąg Świętych. Otóż przede wszy
stkim wiemy z wypowiedzi św. Pawła w Liście do- Ko- 
losan, że Kościoły podawały sobie wzajemnie pisma 
apostołów: „A gdy list ten u was odczytany będzie, 
postarajcie się, aby odczytany był także w Kościele 
Laodycejskim, a sami odczytajcie ten, który wysłany 
był do Laodycejczyków11. (Kol. 4, 16).

Drugim dowodem jest dla nas wypowiedź św. Pio
tra w drugim Liście, z której można wnioskować, że 
istniał jakiś zbiór listów św. Pawła. Sw. Piotr mówi 
bowiem wyraźnie: „... pod wpływem otrzymanej mą
drości pisał do was najmilszy brat nasz Paweł, jak to 
zresztą czyni we wszystkich listach, w których są pew
ne myśli trudne do zrozumienia, a które ludzie nieucze- 
ni i niestateczni paczą, podobnie jak i inne Pisma, na 
swoją własną zgubę11. (2 P. 3, 15-16). Z tego widać, że 
Piotr i czytelnicy dobrze listy Pawła znają, a niektórzy 
nawet błędnie je tłumaczą. Te słowa Apostoła uzasad
niają domysł, iż wśród wiernych krążyło w odpisach 
wiele egzemplarzy listów Pawiowych, choć z tego jesz
cze nie wynika, że w owym czasie wszystkie listy św. 
Pawła były zebrane w całość.

Trzeci dowód stanowią gruntowne badania Ewan
gelii, które wykazały, że św. Jan miał przed sobą 
egzemplarze synoptyków, a św. Łukasz tekst Ewan
gelii według św. Marka i Mateusza (Łukasz bowiem 
uzupełnia z historii dzieciństwa Jezusa pewne szcze
góły-, których nie ma u św. Mateusza). Powyższe dowo
dy świadczą o istnieniu jakiegoś bliżej nam nie znane
go zbioru Ksiąg Świętych, przechowywanych i czyta
nych w Kościołach partykularnych.

Nasuwa się z kolei pytanie, czy w czasach apostol
skich uważano te księgi za natchnione i kanoniczne. 
Kościół pierwotny, jak można wnioskować z postępo
wania Ojców i pisarzy kościelnych, uznawał praktycz
nie pochodzenie pisma od jakiegoś apostoła za praw
dziwe i ostateczne kryterium inspiracji danego pisma. 
Praktycznie więc uznano, że do urzędu apostolskiego 
był przywiązany także osobny charyzmat natchnienia, 
tak, że księgi napisane czy też aprobowane przez apo
stołów, czcili wierni na równi z Pismem św. Starego Te
stamentu. Skąd się wyrobiło takie przekonanie w Koś
ciele?

Wolno przypuszczać, że takie przekonanie opierało 
się na ustnym pouczeniu apostołów. To przypuszczenie 
uzasadniają pewne wypowiedzi zawarte w Nowym Te
stamencie. Zestawmy dwie:

1. Św. Piotr nadaje listom św. Pawła tę samą po
wagę, jaką posiadają pisma Starego Testamentu, 
uznane za natchnione, czego dowód .mamy w  cy
towanym wyżej 2 Liście św. Piotra (3, 15—16) (hos 
kai tas loipas graphas graphai w Nowym Testa
mencie znaczy tyle, co Pismo św. Starego Testa
mentu).

2. Podobnie św. Paweł stawia na równi powiedze
nie Nowego jak i Starego Testamentu. Przytacza 
bowiem bezpośrednio po zdaniu wziętym z Powt. 
Pr.: „Nie zawiążesz gęby wołu młócącemu11 (25, 4)
— słowa Pana Jezusa zapisane u św. Łukasza: 
„Godzien jest robotnik zapłaty swojej" (Łk. 107).

Z zestawienia choćby tylko tych dwóch tekstów wy
nika, że pisma pochodzące od apostołów albo prze? 
nich zaaprobowane czczono- i jeśli idzie o powagę, sta
wiano na równi z pismami Starego Testamentu. Jr 
zaś chodzi o poszczególne księgi, to chyba tylko wątpli
wość co do autentyczności, względnie niepewność autor
stwa mogły być powodem, że przez pewien czas wysu

wano w niektórych Kościołach zastrzeżenia co do na
tchnienia danego pisma.

W czasach poapostolskich powstanie i rozwój herezji 
gnostyokich zmusiły Kościoły do ściślejszego porów
nywania własnych tradycji dla lepszej ich obrony. 
Gnostycy, chcąc mocniej ugruntować swój system, za
przeczali często wartości wielu pism przyjętych przez 
cały Kościół, aioo też przeciwnie, popierali rozkwit 
literatury apokryficznej. Marcjon koło r. 140 przyjmu
je tylko Ewangelię Łukasza i kilka listów św. Pawła, 
a jednocześnie w tej epoce widzimy pojawienie się 
ewangelii apokryficznych Piotra, Tomasza, Apokalipsy 
Piotra itd.

Ścisłe rozróżnienie wartości stało się konieczne w 
walce z herezją. Już od pierwszej połowy II w. zaczy
na się ustalać listę ksiąg i weryfikuje się tytuły każde
go pisma. Około r. 125 Papiasz, biskup Hierapolis w 
Azji, zbiera wiadomości o Ewangelii Mateusza, Marka, 
a być może także i o pismach św. Jana. Nieco później 
Kościół rzymski, występując przeciwko Marcjonowi, 
dokonuje wydania dzieł, w którym znalazły się nasze 
cztery Ewangelie i wszystkie listy św. Pawła. W dru
giej połowie II w. ustalono katalogi: Kanon zwany 
Kanonem Muratoriego i św. Ireneusz podają prawie 
wszystkie pisma uznane za konieczne. Jest to okres w 
którym świadomość natchnienia całego Nowego Testa
mentu osiąga taki stopień jasności i precyzji, jakim 
cieszył się już za czasów judaizmu Stary Testament.

Ale w tym samym momencie, kiedy krystalizuje się 
świadomość Kościoła, powstają również wahania. Ce
chą charakterystyczną jest, że we wszystkich spisach 
z tego okresu jest albo za dużo, albo za mało pism. 
Często dodawane są następujące pisma: List św. Kle
mensa Rzymskiego (z końca I w.), Didache, Pasterz 
Hermasa (około r. 140), Apokalipsa Piotra i tzw. List 
Baranaby (z poł. II w.). Księgi te, które uważa się 
dziś za kanoniczne, a którym kanoniczności dawniej 
zaprzeczano, są różne na Zachodzie i na Wschodzie. 
List do Hebrajczyków nie był przyjęty jako Pawłowy 
ani jako natchniony przez łacinników do końca IV w. 
Apokalipsę żywo atakowano w Rzymie na początku 
III w. i chociaż jej pochodzenie od św. Jana jasno 
stwierdził około r. 150 św. Justyn, zwalcza się ją coraz 
.bardziej gwałtownie w III i IV wieku na Wschodzie. 
Listy Jakuba, Judy, drugi Piotra, drugi i trzeci Jana 
są najczęściej opuszczane.

Obserwujemy więc zjawisko podobne do tego, jakie 
widzieliśmy przy Starym Testamencie: te sporne pisma 
stanowią jakby drugą strefę natchnienia. Przyjmuje 
się ich czytanie w Kościele, przytacza się je nawet jako 
Biblię, ale siła tradycji utrzymuje każdy Kościół par
tykularny na jego oficjalnych pozycjach. Od końca IV 
w. prawie powszechnie pszyjęto nasze 27 ksiąg, a So
bór Trydencki tylko urzędowo zatwierdził posługiwa
nie się nimi. Są atoli znane pisma podobne do pism 
biblijnych, które nie są pismami natchnionymi, są to 
apokryfy.

Katolicy apokryfami nazywają księgi, które nie są 
przez Boga natchnione i nie są umieszczone przez Koś
ciół w kanonie ksiąg natchnionych, chociaż przypisu
ją sobie autorytet Boży z racji tytułu albo treści, albo 
wreszcie były kiedyś uważane przez kogoś za na
tchnione. Nazwa więc oznacza pisma autorów niepew
nych, tytułem lub treścią zbliżone do Pisma św., a na
wet cieszące się niegdyś u pewnych pisarzy czy Koś
ciołów tą samą, co Pismo św, powagą, których jednak 
Kościół nie przyjął do kanonu. Wyraz „apokryf11 po
chodzi od greckiego apokryphos i etymologicznie ozna
cza rzecz ukrytą, tajemniczą, niedostępną dla szer
szego ogółu. Ojcowie i pisarze kościelni używają tego 
terminu w podwójnym znaczeniu: najpierw na okreś
lenie pisma heretyckiego i błędnego a następnie na 
określenie księgi niepewnego pochodzenia (tj. gdy 
autor jest nieznany lub księga przypisywana jest fał
szywie danemu autorowi np. Orygenes, Prologus in 
Cantlcum, P. G. 13. 83 lub Hieronim, Ad Lactan, epist. 
107,-12, P. L. 22, 877).

Autorom apokryfów przyświecały różne cele. Cza
sem chcieli uzupełnić historię i dać przez to satysfak
cję ludzkiej ciekawości, innym razem próbowali wy
ciągać z nagromadzonych pi'zez swą fantazję
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„faktów" moralne wnioski, niekiedy wreszcie, gdy 
księga posiada cel apokaliptyczny, czyli zawiera prze
powiednie głoszące bliskie wyzwolenie mesjańskie, 
chcieli podnieść współczesnych odbiorców na duchu, 
uciśnionych wskutek rozlicznych klęsk. Apokryfy No
wego Testamentu starały się przede wszystkim zaspo
koić pobożna ciekawość 'chrześcijan, oraz uzupełnić lu
ki w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich, podając 
szerokie i „dokładne" opisy dzieciństwa Jezusa Chry
stusa, jego działalności publicznej, a wreszcie opowia
dając o wstąpieniu Chrystusa do piekieł. Ponadto za
wierają one opowiadania o narodzeniu Najśw. Maryi 
Panny, o Jej zaślubinach z Józefem, o śmierci św. Jó
zefa, o podróżach i naukach apostołów.

Często apokryfy wychodziły spod pióra heretyków, 
którzy starali się przv ic - pomocy udowodnić swe błę
dy. Zawierały one wówczas bądź czasy zmyślone, bądź 
nawet fakty rzeczywiste, ale mocno zniekształcone.

Apokryfy dzielimy według ich stosunku do Pisma 
św., w szczególności na apokryfy Starego i Nowego 
Testamentu, apokryfy zaś Nowego Testamentu — na 
apokryficzne Ewangelie (47), Dzieje Apostolskie (około 
30), Listy (około 12), Apokalipsy (około 10). Liczba apo
kryfów Starego Testamentu według Lacombe‘a wynosi 
115, zaś Nowego Testamentu — około 100, nie licząc 
19 pism, których autentyczność była przedmiotem dłu
gich i poważnych sporów, jak np. Listy króla Abgara 
z Edessy do Chrystusa i odpowiedź na nie.

Dziś dużo uwagi poświęca się apokryfom. Ich w ar
tość dla poznania środowiska biblijnego jest bezsprze
cznie wielka. Apokryfy Starego Testamentu zapozna
ją nas z pojęciami religijnymi i moralnymi Izraelitów, 
z ich sposobem myślenia charakterystycznym dla cza
sów poprzedzających przyjście Chrystusa, a w ten spo
sób pomagają zrozumieć Nowy Testament, dzieło Je
zusa, oraz początki i życie Kościoła. O ile Biblia z jej 
ludzkimi elementami jest wyrazem urzędowego, o ile 
tak rzec można, stanowiska Izraelitów wobec spraw 
doktryny i moralności — o tyle apokryfy odzwiercie
dlają postawę i poglądy podzielane niekiedy przez 
wcale szeroki ogół, chociaż narzucone przez jednostki 
lub małe grupy o odmiennych od oficjalnych tenden
cjach. Apokryfy Nowego Testamentu w dużej mierze 
przyczyniają się do poznania doktryn i opinii zarów
no wiernych, jak i heretyków w  pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa. Ponieważ dostarczają materiału filo
zoficznego, przeto pomagają pośrednio1 w zrozumieniu 
i wyjaśnieniu tekstów natchnionych, niektóre bowiem 
spośród apokryfów są bardzo stare. Dały one początek 
wielu dziełom sztuki i pobożnym opowiadaniom. Wre
szcie samo zestawienie, porównywanie apokryfów z 
pismami natchnionymi, podnosi wiarygodność ksiąg 
kanonicznych, uwydatnia wzniosłość i prostotę formy. 
Niektóre apokryfy zawierają fakty godne wiary, nie 
sprzeciwiające się ani historii ani dogmatom Kościoła 
a często służące jako źródła do poznania historii Koś
cioła. Tak np. w protoewangeiii Jakuba znajdujemy 
pierwszy dokument, który przytacza imona rodziców 
Najśw. Maryi Panny i mówi o Jej ofiarowaniu w świą
tyni.

Apokryfy stanowią jednak również pewne niebezpie
czeństwo dla czystości wiary katolickiej i dlatego Koś
ciół, zwłaszcza w pierwszym tysiącleciu, wszelkimi si
łami bronił się przed ich rozpowszechnianiem. Mimo 
to jednak ten i ów apokryf zyskał w Kościele bliżej 
dziś nie znane prawa. Np. fragment Muratoriego ( z II 
w.) wymienia apokryficzny List św. Pawła do Laody- 
cejczyków, inny zaś list apokryficzny do Aleksandrian, 
przypisywany Pawłowi, wykorzystali marcjanici. .bież
ni papieże i sobory potępiali księgi apokryficzne. De
kret Gelazego zawiera obszerny opis ksiąg napisanych 
przez heretyków albo' schizmatyków, lub przez podej
rzanych autorów. Wszystkie te księgi zostały wyraźnie 
potępione jako nie mające nic wspólnego z księgami 
natchnionymi, z których składa się Biblia.

Dużo ksiąg apokryficznych zaginęło bezpowrotnie z 
powodu niechęci Kościoła do apokryfów jako szerzą
cych błędy i krvia.cych niebezpieczeństwo dla prawdzi
wej wiary (Tertulian wspomina, że autor księgi Dzieje 
Pawła, kapłan z Azji, został złożony z urzędu, chociaż 
apokryf jego nie zawierał żadnych heretyckich błę

dów). Z niektórych apokryfów zachowały się tylko ty
tuły i nieznaczne cytaty w dziełach Ojców, np. Ewan
gelie Macieja, Filipa i Tomasza. Dotychczas nie wyda
no jeszcze drukiem wszystkich pism apokryficznych. 
Z ciekawszych apokryfów Nowego Testamentu należy 
wymienić:

a. Ewangelię według Hebrajczyków, która została 
napisana w języku aramajskim niemal równocześnie z 
ewangeliami kanonicznymi. Pod koniec II w., była ona 
znana wśród wiernych Syrii i Palestyny. Sw. Hieronim 
widział dwa jej egzemplarze w tłumaczeniu hebraj
skim, jeden w bibliotece w Cezarei, drugi zaś w Syrii, 
i jak się zdaje przypuszczał, że jest te» pierwotny tekst 
Ewangelii św. Mateusza.

b. Protoewangelia Jakuba (ewangelia dzieciństwa 
Zbawiciela i historii Józefa — stolarza), która powstała 
prawdopodobnie na przełomie II i III w. w języku 
greckim.

c. Dzieje Piotra, na których oparł się Sienkiewicz 
pisząc „Quo vadis“, oraz Styka w twórczości malarskiej. 
Już w czasach Euzebiusza apokryf ten był zdaje się 
rzadki. Obecnie znamy zaledwie parę fragmentów do
tyczących męczeństwa Piotra.

d. List Pana naszego Jezusa Chrystusa do Abgara 
króla Edessy. Euzebiusz znalazł w Edessie listy króla 
Abgara do Jezusa i przetłumaczył je na język grecki 
(K. K. I, 13, MG 20, 120). Oto treść listów w skrócie. 
Król, ciężko chory, posłyszawszy o cudach zdziałanych 
przez Jezusa, wysyła do niego list przez posłańca, pro
sząc, by Jezus przybył i uzdrowił go. Jezus odpisał, że 
pośle jednego z uczniów, który go uzdrowi. Jednak w 
międzyczasie Jezusa ukrzyżowano. Pomni obietnicy 
apostołowie postanawiają ziścić nadzieje chorego kró
la. Po Wniebowstąpieniu N.M.P. apostoł Tomasz po
syła jednego z 72 uczniów, mianowicie Tadeusza, do 
Edessy. Apokryf ten powstał najprawdopodobniej pod 
koniec II w.

e. List św. Pawła do Laodycejeżyków. List ten 
powstał prawdopodobnie w IV w. i napisany jest po 
grecku. Okazją do napisania tego apokryfu były słowa 
listu kanonicznego do Kolosan 4, 16, gdzie św. PaweJ 
wspomina o liście do Laodycejczyków. Zachował się 
tylko tekst łaciński (przedrukowany w wydaniu grec
kim Nowego Testamentu E. Nestlego). Nie zawiera on 
nic nowego, a w formie i treści jest podobny do listu 
do Filipian, którego jest naśladownictwem.

Nadto na wzmiankę zasługują: Listy św. Pawła do 
Seneki i Seneki do Pawła, Apokalipsa Piotra i Apo
kalipsa Pawła.

Prócz czynów i słów Jezusa zapisanych w Ewange
liach czy innych pismach kanonicznych (np. Dzieje 
Apostolskie 20, 35) należy pamiętać na słowa Pana Je
zusa, jak sam powiedział: „Szczęśliwsza to rzecz — 
dawać aniżeli brać“, oraz niejednokrotnie zmyślonych, 
przekazanych w apokryfach, zachowało się również du
żo faktów i powiedzeń w niektórych kodeksach Pisma 
św., w pismach Ojców, księgach liturgicznych, we frag
mentach papirusowych odkrytych w latach ostatnich, 
przekazywanych jako rzekome powiedzenia Chrystusa. 
Te słowa i poszczególne zwroty nazywamy agrafonami 
lub logiami. Z pewnością między tymi powiedzeniami 
są i prawdziwe, które wyszły z ust Pana Jezusa. Co do 
niektórych jest nawet wielkie prawdopodobieństwo au
tentyczności, inne zaś podobne do> tych, jakie są zacho
wane w Ewangeliach kanonicznych, mogą być mniej 
lub więcej sparafrazowanymi cytatami.

Poza wymienionym cytatem agrafonu z Dz. Ap. 20, 
35, do bardziej znanych należy następujący: „Jak bę
dziecie czynić, tak i wam uczynią, jak będziecie da
wać, tak też sami otrzymacie, jak będziecie sądzić, tak 
zostaniecie osądzeni, jak będziecie miłosierni, tak sami 
miłosierdzia doznacie". To zdanie wkłada w usta Chry
stusa św. Klemens. Również u św. Justyna spotykamy 
zdanie przypisane Jezusowi: „Na czym was przychwy
cę, z tego będę sądził" (Dialog 47). Takich przykładów 
można podać wiele z Orygenesa, Afraatesa i innych. 
Niekiedy chodzi nie o zdania poszczególne, ale o całe 
passusy, jak to ma miejsce w papirusach z Oxyrchyn- 
chus lub w papirusach Egertona.

POSŁANNICTWO 11



KS. LUDWIK WEGENER

IV SOBÓR EKUMENICZNY: 
CHALCEDON (451)

Sobór ChalcediońsJfli, zwołany przez cesarza. Marcja- 
na (p. artykuł w poprzednim numerze ,,Posłannictwa"), 
został otwarty 8 października 451 roku i trw ał do 1 
listopada włącznie. Wiemy, że sesje odbywały się 
„w kościele św. Eufemii Męczennicy położonym 1200 
kroków od Bosforu na  wzgórzu na przeciwko Kon- 
stantynopola“ (Evagr., HE 11,3), lecz liczba odbytych 
sesji nie jest dokładnie znana: historycy soborów wa
hają się tu między 6 i 21. W soborze brało udział 
około 600 biskupów; wszyscy z wyjątkiem dwóch bis
kupów afrykańskich i dwóch przestawicie!! Zachodu 
byli reprezentantami Wschodu. Cesarz i senat mieli 
również swoich przedstawicieli.

Na pierwszej sesji legaci Kościoła Rzymskiego za
żądali w  imieniu patriarchy Rzymu (papieża) wyklu
czenia Dioskura z  obrad, lecz sobór się ternu sprze
ciwił. Dyskusja nad Pseudosoborem Efeskim, czytanie 
aktów poprzednich soborów. Symbolu Nicejskiego 
i Konstantynopolitańskiego, listów św. Cyryla Alek
sandryjskiego i Listu Dogmatycznego Leona zajęło 
dwie pierwsze sesje (8 i 10 października). Na sesji 
w dniu 13 października uznano „Sobór Efeski 11“ za 
nieprawomocny, potępiono Dioskura i złożono go z 
urzędu, zawiadamiając o tym cesarza i kler aleksan
dryjski. Sesja z dn, 17 października, mimo silnej opo
zycji biskupów egipskich, uznała prawowiemość Listu 
Dogmatycznego Leona Wielkiego.

DEKRET WIAKY

Z polecenia cesarza Marcjana, który poprzez swych 
komisarzy utrzymywał stały kontakt z soborem, po
wołano do życia specjalną komisję dogmatyczną, któ
rej zadaniem było opracowanie Dekretu Wiary. Na 
sesji w  'dniu 22 października komisja przedstawiła so
borowi swój tekst, który zyskał powszechną aproba
tę i stał się dokumentem obowiązującym do dziś w 
Kościele Powszechnym:

„Święty i wielki sobór powszechny w Chalcedonie 
w Bitynii określił co następuje: Nasz Pan i Zbawiciel 
Jezus Chrystus, utwierdzając w  swych uczniach zna
jomość wiary, powiedział: „Pokój mój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam “, aby nik t nie różnił się od swe^ 
go sąsiada w dogmacie w iary i aby głoszenie prawdy 
przynosiło wszystkim tę samą wiedzę. Lecz jako że 
zły duch nie przestaje zwalczać swoim fałszem nasie
nia pobożności i znajduje zawsze jakąś nowość dla 
przeciwstawienia sie prawdzie. Bóg, troszczący się o ro
dzaj ludzki, wzniecił żarliwość tego pobożnego i pra
wowiernego cesarza i zebrał głowy kapłaństwa, aby 
oddalić od owiec Chrystusa wszelką zarazę kłamstwa 
i nakarmić rośliną prawdy; co właśnie żeśmy uczy
nili, gdyż w  ogólnej zgodzie potępiliśmy naukę błędu, 
odnowiliśmy prawowierną w iarę Ojców, ogłosiliśmy 
wszystkim symbol trzystu osiemnastu z Nicei i drugi 
przyjęty przez stu pięćdziesięciu w  Konstantynopolu. 
Przyjmujemy także uchwałę i rozwinięcia dogmatycz
ne pierwszego soboru efeskiego pod Celestynem i Cy
rylem; doszliśmy do przekonania, że oświadczenie tych 
trzystu osiemnastu z Nicei wyraża w iarę prawowierną 
i nienaganną i że należy uznać wartość tego, co zo
stało przyjęte w Konstantynopolu przez stu pięćdzie^- 
sięciu Ojców dla umocnienia w iary katolickiej i apo
stolskiej". — Tu następują teksty Symbolu Nicejskiego 
i Konstantynopolitańskiego. — Te dwa symbole przez 
długi czas wystarczały do znajomości wiary i umoc
nienia prawdziwej pobożności, uczą one bowiem o Oj
cu, Synu i Duchu Świętym i o wcielaniu Parna tych, 
którzy przyjmują je z w iarą; lecz niektórzy, chcąc zni

weczyć głoszenie prawdy, wymyślili w  swym błędzie 
wyrażenia niepoważne, ośmielili się zniekształcić ta 
jemnicę wcielenia Pana i odrzucić wyrażenie Theoto- 
kos (Bogarodzica), a  nawet wprowadzili rodzaj kon
tuzji (sygchysis kai krasis) natur, pragnąc tej potwor
nej rzeczy, by istniała tylko jedna natura ciała i toos- 
kości i by natura  Syna jedynego, przez pomieszanie 
z naturą ludzką, stała się zdolną do cierpienia. Z tych 
powodów święty i wielki sobór powszechny zade
cydował, by w iara trzystu osiemnastu Ojców pozo
stała nienaruszona i by nauka stu pięćdziesięciu Ojców 
z Konstantynopola o pneumatystach zachowała swo
ją  ważność, gdyż Ojcowie ci nie mieli zamiaru wypeł
niać luk w  symbolu nicejskim: chcieli po prostu przed
stawić na  piśmie swoje poglądy o Duchu Świętym 
przeciwko jego negatorom. Co się zaś tyczy tych, któ
rzy starają się wypaczyć tajemnicę Wcielenia i którzy 
zniewaiżając bezczelnie Narodzonego z Marii -głoszą, że 
jest on tylko człowiekiem, święty sobór zgadza się 
z listami synodalnymi świętego Cyryla do Nestoriusza 
i biskupów Wschodu, zawierającymi zbicie teorii ne- 
storianizmu i dodaje do nich, dla potwierdzenia prawo
wiernych dogmatów, list wielce świątobliwego arcybis
kupa Leona Rzymskiego do Flawiana, tępiący błędy 
Eutychesa, list Zigodiny z nauką świętego Piotra, wzno
szący się niby kolumna przeciw wszelkim heretykom.

Sprzeciwia się święty sobór tym, którzy starają  się 
dzielić tajemnicę wcielenia n a  dualizm Syna, wyklu
cza z uczestnictwa w  świętych tajemnicach tych, któ
rzy ośmielają się głosić przemijalność boskości Syna 
jedynego i przeciwstawia się tym, którzy wyobrażają 
soitaie pomieszanie dwóch natu r w  Chrystusie; potępia 
tych, którzy bredzą twierdząc, że forma słu
żebna zapożyczona od nas przez Chrystusa jest natury 
niebiańskiej czyli całkowicie innej od naszej; wyklina 
tych, którzy wymyślili tę bajkę, że przed zjednocze
niem były w Panu dwie natury, lecz po zjednoczeniu 
była już.tylko jedna. Następnie święci Ojcowie głoszą 
naim jednomyślnie jednego Syna, Naszego Pana. Jezusa 
Chrystusa, całkowitego w  swojej boskości i całkowi
tego w  swojej ludzkości, prawdziwego Boga i jedno
cześnie prawdziwego człowieka, złożonego z duszy 
rozumnej i z ciała, współistotnego z nami przez swoją 
ludzkość, we wszystkim nam  podobnego za wyjątkiem 
grzechu; zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wieka
mi co do swojej boskości, a  co do swojej ludakości 
zrodzonego w  ostatnich czasach z Marii, Dziewicy 
i Bogarodzicielki (Theotokos); wyznajemy jednego 
Jezusa Chrystusa, Syna jedynego, w  którym uzna
jemy dwie natury bez konfuzji, transformacji, 
podziału i separacji, gdyż różnica obydwu na tu r nie 
została zniszczona przez ich zjednoczenie, wprost 
przeciwnie, atrybuty każdej z na tu r są zachowane, 
istnieją w  jednej osobie i jednej hipostazie; wyzna
jemy nie Syna rozdwojonego lub podzielonego na 
wiele osób, lecz jednego^ Syna, jedynego syna Logosu, 
Naszego Pana Jezusa Chrystusa, takiego, jakiego gło
sili niegdyś prorocy, takiego, jakim  się nam  objawił, 
i takiego, jakiego przedstawił nam  symbol Ojców. 
Wobec tych różnych punktów doktryny, raz określo- 
nydh i sformułowanych z możliwie największą uwagą 
i precyzją, święty sobór ekumeniczny oświadcza, że 
nie wolno niilkomu proponować innej w iary i uczyć 
jej innym. Co się tyczy tych, którzy ośmielają się bądź 
tworzyć inną naukę, bądź przedstawiać, głosić lub do
starczać inny symbol pragnącym powrócić z helleniz
mu, judaizmu lufo innej herezji do znajomości praw 
dy, jeśli są biskupami lufo duchownymi, niech będą 
wykluczeni: biskupi z biskupstwa, duchowni z ducho
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wieństwa, a jeśli są mnichami lub świeckimi, niech 
będą wyklęci.

To jest w iara Ojców, którą metropolici bezzwłocz- 
nie podpisali w. obecności urzędników (cesarza); to, co 
zostało dobrze określone, nie cierpi zwłoki. To jest 
wiara Apostołów; zgadzamy się z nią wszyscy, wyzna
jemy ją  wszyscy".

W Sesji z dnia 25 października wzięli osobisty udział 
cesarz Marcjan i cesarzowa Puleheria. Cesarz otwot- 
rzył posiedzenie słowami (Mansi, VII, 129):

„Od początku mojego panowania miałem w sercu 
czystość wiary. Ponieważ przez skąpstwo i złośliwość 
niektórych, wielu zostało wprowadzonych w  błąd, 
zwołałem obecny sobór dla oddalenia wszelkiego błę
du i rozproszenia wszelkiej ciemności, aby rełigia za
jaśniała pełnym blaskiem swego światła i aby w 
przyszłości nikt nie ośmielił się wyrazić na tem at 
wcielenia Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystu
sa innych opinii niż te, które nauczali Apostołowie 
i które trzystu osiemnastu świętych Ojców określiło 
dla potomności, innych od tych, których świadectwo 
daje list Leona do Flawiana. Dla umocnienia wiary, 
lecz nie dla wywierania presji na  kogokolwiek, idąc 
za przykładem Konstantyna, chciałem osobiście 
uczestniczyć w soborze, aby iudy nie były zbyt długo 
zwodzone fałszywymi sądami; wszystkie me wysiłki 
zmierzały do sprowadzenia wszystkich do tej samej 
nauiki, do tej samej religii, do głoszenia prawdziwej 
wiary katolickiej. Oby Bóg pozwolił mi osiągnąć ten 
cal“.

Zebrani biskupi wznosili okrzyki: Chwała Marcja- 
nowi, nowemu Konstantynowi, nowemu Pawłowi, no
wemu Dawidowi! Tyś kapłanem i cesarzem, zwycięz
cą niezgody i doktorem wiary!"

KANONY CHALCEDONSKIE

Na sesji w  dniu 31 października sobór uchwalił 30 
następujących kanonów:

KAN. 1.: „Kanony ustanowione dotychczas przez świę
tych Ojców na wszystkich soborach winny zachować 
moc prawa".

KAN. Z.: „Jeśli biskup wyświęca za pieniądze, jeśli 
sprzedaje łaskę, która nigdy nie może być sprzeda
wana, jeśli ordynuje biskupa lub chorepiskopusa, ka
płana, diakona lub jakiegoś kleryka, jeśli z niskich 
pobudek skąpstwa mianuje za pieniądze ekonoma, 
adwokata, kuratora względnie jakiegokolwiek innego 
sługę Kościoła naraża się, gdy zostanie to dowiedzio
ne, na utratę swojego stanowiska; co się zaś tyczy or
dynowanego w  ten sposób, ordynacja ta  lub stanowis
ko kupione przez niego nie przyda mu się ina nic, gdyż 
straci godność lub stanowisko zdobyte za pieniądze. 
Jeśli ktoś pośredniczył w tym 'haniebnym i zakaza
nymi Ihandlu, straci stanowisko, jeśli jest duchownym, 
a  jeśli jest świeckim, zostanie wyklęty".

KAN. 3.: „Doszło do wiadomości świętego soboru, 
że nidktórzy członkowie duchowieństwa ze sromotne
go duićha zysku dzierżawią obce dobra i obarczają się 
za wynagrodzenie sprawami doczesnymi, a zaniedbu
jąc służbę Bożą, uczęszczają do domów światowców 
i dla zarobienia pieniędzy obarczają się administracją 
majątków. Święty i wielki sobór postanowił, że na 
przyszłość żaden biskup, duchowny, czy mnich nie bę
dzie mógł dzierżawić majątków, mieszać się do inte
resów lub przyjmować zarządzenie dóbr doczesnych; 
dopuszcza się jednak przypadek, gdy jest się zmuszo
nym przez, prawo przyjąć opiekę nad małoletnimi, lub 
gdy biskup miasta z miłości Boga troszczy się o spra
wy sierot, wdów 'bez opieki lub innych osób, które 
szczególnie potrzebują pomocy Kościoła. Jeśli kto w 
przyszłości naruszy to  prawo, winien być obłożony ka
rami kościelnymi".

KAN. 4.: „Ci, którzy prowadzą życie prawdziwie 
zakonne, w inni być szanowani jak należy. Lecz ponie
waż niejedni, dla których życie zakonne jest tylko 
pretekstem, czynią zamieszanie w sprawach Kościoła 
i Państwa, przechodzą bez różnicy z jednego miasta

do innego i chcą naw et budować dla siebie samych 
klasztory, sobór postanowił, iż nikt nie będzie mógł 
w niektórych miejscach, gdzie to się stało, wznosić 
klasztoru lub świątyni baz zgody biskupa miasta; że 
mnisi kraju  i miasta będą słuchać się biskupa, miło
wać pokój i zajmować się tylko postępem i modlitwą 
w  miejscach im wyznaczonych; że nie będą zajmo
wać się sprawami Kościoła i sprawami doczesnymi, 
ani opuszczać swoich klasztorów, chyba że biskup 
miasta poprosi ic'h o to w wypadku koniecznym; że w 
klasztorach nie przyjmie się na mnicha niewolnika 
bez zgody jego pana. Ktokolwiek przekroczy niniejsze 
rozporządzenie winien być ekskomunikowany, aby 
imię Pana nie było znieważnone. Biskup miasta w i
nien dokładnie nadzorować klasztory".

KAN. 5.: „W stosunku do biskupów i duchownych, 
którzy przechodzą z jednego miasta do innego, winny 
być stosowane kanony uchwalone w tym względzie 
przez świętych Ojców".

KAN. 6.: „Nikt nie powinien być ordynowany w spo
sób absolutny, ani kapłan, ani diakon, ani kleryk, jeśli 
nie jest przeznaczony do określonego kościoła w mieś
cie łub na wsi, martyrium  lub klasztoru. W odniesie
niu do ordynowanych w ten sposób, bez dokładnego 
przeznaczenia, święty sobór postanawia, że ordynacja 
taka jest nieważna i że ku wstydowi tego, który ordy
nacji tej dokonał, nie będą oni wypełniać w żadnej 
części swojej funkcji.11

KAN. 7.: „Ci, (którzy wstąpili do stanu duchownego 
lub zostali zakonnikami, nie powinni przyjmować 
służby wojskowej ani cywilnej; ci, którzy ośmielili się 
to uczynić i nie odpokutowali tego, i ci, którzy opuścili 
powołanie dane im przez Boga, winni być wyklęci."

KAN. 8.: „Duchowni z domów dla ubogich, z klasz
torów i kaplic męczenników winni zostawać pod ju
rysdykcją biskupa miasta, gdzie się znajdują, i nie za
chowywać się w  sposób wyniosły i krnąbrny w sto
sunku do własnego biskuipa; ci, którzy ośmielą się .w 
jakikolwiek sposób przekroczyć niniejsze zarządzenie 
i nie podporządkować się swojemu biskupowi, będą 
poddani karom kanonicznym, jeśli są duchownymi, s 
jeśli są mnichami lub świeckimi, będą ekskomuniko- 
wani."

KAN. 9.: „Gdy dwóch duchownych prowadzi spór, 
nie powinni lekceważyć własnego biskupa i zwracać 
się do trybunału świeckiego, lecz winni wyłożyć spra
wę swemu biskupowi łub też, gdy on się na to zgodzi, 
przedłożyć sprawę arbitrom  przyjętym przez, obydwie 
strony. Jeśli którykolwiek postąpi wbrew temu prze
pisowi, będzie dotknięty karami kanonicznymi. Jeśli 
duchowny m a zatarg z własnym biskupem lub bisku
pem obcym, winien wnieść swoją sprawę przed synod 
prowincji. Wreszcie jeśli biskup lub duchowny m a za
targ z metropolitą prowincji, winien przedłożyć swoją 
sprawę albo egzerohowi diecezji albo patriarsze Kon
stantynopola."

KAN. 10.: „Nie wolno duchownemu być jednocześ
nie wpisanym (do katalogu- duchownych) w  Kościo
łach dwóch miast, to znaczy w tym, dla którego został 
on w zasadzie ordynowany, i w  tym, do którego udał 
się z ducha dumy, gdyż był on znaczniejszy. Tych, 
którzy postępują w ten sposób, należy z powrotem 
sprowadzić do Kościoła, dla którego zostali ordynowa
ni, igdyż tutaj jedynie winni spełniać swPje funkcje. 
Lecz jeśli któryś został już przeniesiony z jednego 
Kościoła do drugiego, nie powinien więcej zajmować 
się sprawami pierwszego Kościoła, ani kaplicami mę
czenników, domami ubogich i cudzoziemców, zależnych 
od tego pierwszego Kościoła. Kto po ogłoszeniu pole
cenia tego wielkiego i powszechnego soboru, ośmieli 
się uczynić coś, co zostało tu zabronione, straci swój 
urząd.“

KAN. 11.: „Wszyscy ubodzy i potrzebujący winni po 
zbadaniu być zaopatrzeni, na. drogę w listy kościelne 
lub listy pokoju, a  n ie  w  listy polecające, ponieważ te 
ostatnie należą się tylko, osobom wyróżnionym."

KAN. 12.: „Dowiedzieliśmy się, że niektórzy, działa
jąc wbrew zasadom Kościoła, zwracają się do w ład
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ców i ich edykitami dzielą na dwoje prowincje koś
cielne talk, że od tej chwili w jednej prowincji jest 
dwóch metropolitów. Święty sobór postanawia, by na 
przyszłość żaden biskup niie ważył się postępować w 
ten sposób, a  jeśli to zarobi, to tylko na swoje ryzyko. 
Co się tyczy miast, które już listem cesarskim otrzy
mały tytuł metropolii, w inny one, tak jak  i biskup 
n.iimi zarządzający, zadowolić się tytułem honorowym, 
a właściwe prawa m ają pozostać przy prawdziwej me
tropolii."

KAN. 13.: „Duchowna i lektorzy obcy nie powinni 
w żadnym wypadku sprawować swoich funkcji w ob
cym mieście, jeśli nie są zaopatrzeni w  listy polecają
ce od własnego biskupa."

KAN. 14.: „Ponieważ w niektórych prowincjach poz
wolono lektorom i kantorom żenić się (z heretyczka- 
mi), święty sobór postanowił, foy żadein z nieh nie poj
mował za żonę heretyczki; ci, którzy posiadają dzieci 
po zawarciu takiego małżeństwa, jeśli już pozwolili 
ochrzcić swoje idzieci heretykom, winni oddać je przy
najmniej do komunii w  Kościele Powszechnym; jeśli 
dzieci te  nie są jeszcze ochrzczone, nie powinni dać je 
chrzcić heretykom, ani pozwolić im na małżeństwo 
z heretykami, żydami i poganami, chyba że osoba 
chcąca wstąpić w  stan małżeński ze stroną prawo
wierną przyrzecze przyjęcie prawowiernej wiary. Je
śli ktokolwiek przekroczy ten nakaz świętego soboru, 
będzie poddany karom kanonicznym".

KAN. 15.: i„Nie należy wyświęcać na diakona kobie
ty przed czterdziestym rokiem życia i przed jej suro
wym zbadaniem. Jeśli po ordynacji i sprawowaniu 
przez jakiś czas swych funkcji zlekceważy ona łaskę 
Bożą i wyjdzie za mąż, w inna być wyklęta razem z 
tym, z którym się związała".

KAN. 16.: „Dziewica, która poświęciła się Panu Bo
gu, jak  również i  mnich, nie powinni więcej wstępo
wać w  związki małżeńskie, a jeśli to  zrobią, w inni być 
ekskomunikowani; jednakowoż postanawiamy, że lo
kalny biskup ma pełną władzę złagodzenia tej kary."

KAN. 17.: „Parafie wiejskie lub miejskie, należące 
do jakiegoś Kościoła, winny pozostać w  mocy bisku
pów, którzy je posiadają, zwłaszcza gdy zarządzali już 
nimi bez, żadnych wątpliwości od trzydziesta lat. Jeśli 
podczas tych trzydziestu lat wyfbuchł lufo wybucha 
zatarg, ci, którzy czują isię pokrzywdzeni, mogą przed
łożyć sprawę isynodowi prowincji. Jeśli w  podobnym 
wypadku biskup uważia, że  jego własny metropolita 
źle go rozsądzi!, winien wnieść sprawę przed egzarchę 
diecezji lub też przed diecezję konstantynopolitańską, 
tak jak  to  powiedziano już wyżej. Jeśli cesarz zało
żył lub zakłada miasto, podział na parafie kościelne 
winien być odbiciem podziału w porządku cywil
nym."

KAN. 18.: „Towarzystwa tajemne czyli bractwa, za
bronione już przez prawo świeckie, itym bardziej win
ny być zakazane w Kościele Bożym; jeśli więc zosta
ło dowiedzione, że duchowni lub mnisi złączyli się 
przysięgą, a:by nasycić swą nienawiść przeciwko bi
skupom lub przeciwko swoim kolegom z duchowień
stwa, winni być złożeni z urzędów."

KAN. 19.: „Doszło do naszych uszu, że w prowin
cjach nie były zachowywane synody biskupów prze
pisane przez kanony i że z tego powodu naiwet ko
nieczne reformy kościelne są odkładane. Święty so
bór postanowił więc, by zgodnie z kartonami świętych 
Ojców biskupi każdej prowincji zbierali się dwa razy 
w roku tam, gdzie metoropolita uzna za słuszne, 
i rozstrzygali powstałe sprawy. Biskupi, którzy nie 
udazą się tam, chociaż przebywają w swoich miastach 
w dobrym zdrowiu i nie przeszkadza im żadna pilna 
sprawa, będą po  bratersku napominani."

KAN. 20.: ,„Tak jak  to nakazaliśmy powyżej, du
chowni spełniający swe funkcje w  jakimś Kościele 
nie powinni być przenoszeni do Kościoła innego mia
sta, lecz winni w dalszym .ciągu służyć Kościołowi, 
którego okazali się godni na początku; wyjątek jed
nak  stanowią ci, którzy opuściwszy swój kraj musieli 
z konieczności przejść do innego Kościoła. Jeśli wbrew 
niniejszemu kanonowi biskup bierze duchownego na

leżącego do innego biskupa, biskup ten i duchowny 
winni być wykluczeni ze wspólnoty aż do czasu, gdy 
ducihowny uciekinier zostanie z powrotem przyprowa
dzony do własnego Kościoła."

KAN. 21.: „Duchowni lub świeccy, zanoszący skar
gę na biskupa lub duchownych, nie powinni być bez 
uprzedniego zbadania dopuszczeni do procesu; trzeba 
przedtem zbadać ich reputację."

KAN. 22.: „Ziaibrania się duchownym zagarniać po 
śmierci swego ibiskupa dobra należące do niego; za
kaz ten został już ustalony przez stare kanony. Ci, 
którzy to uczynią, ryzykują u tratę urzędu."

KAN. 23.: „Doszło do wiadomości świętego soboru, 
że niektórzy duchowni i mnisi bez polecenia swego 
biskupa, niekiedy nawet ekskomunikowani przez nie
go., udają się do Konstantynopola, urządzają tam so
bie długi pobyt, czyniąc zamieszanie i wprowadzając 
nieporządek do spraw Kościoła i do domów niektórych 
osób. Dlatego to  święty sobór postanowił, by syndyk 
wielce świętego Kościoła Konstantynopolskiego ostrze
gał wpierw tych ludzi, aby opuścili stolicę, a jeślii bez 
żadnego wstydu będą oni dalej tam  przebywać i za
chowywać się w  ten sposób, tenże syndyk ma .ich 
wygnać z m iasta i wysłać z powrotem do ich krajów."

KAN. 24.: „Klasztory raz konsekrowane z woli bi
skupa m ają zawsze pozostać klasztorami, a dobrta do 
nich należące m ają zostać im zachowane; klasztory te 
nie powinny więcej stawać się domostwami świecki
mi. Ktokolwiek by się zgodził, aby się nim i stały, wi
nien być poddany tanom  kanonicznym."

KAN. 25.: „Dowiedzieliśmy się, że wielu metropoli
tów zaniedbuje swoją trzodę i zwleka z konsekrowa
niem biskupów, sobór postanowił, by sakra biskupia 
była udzielana w  ciągu trzech miesięcy, chyba że za
chodzi bezwzględna konieczność jej odroczenia. Jeśli 
biskup tak nie postępuje, winien być poddany ka
rom kościelnym. Dochody Kościoła pozbawionego pa
sterzy m ają być w  całości przechowywane przez eko
noma tego Kościoła."

KAN. 26.: „Dowiedziawszy się, że w  wielu Kościo
łach biskupi bez, żadnego ekonoma zarządzają dobra
mi kościelnymi, sobór postanowił, aby każdy Kościół 
mający biskupa miał także i ekonoma wziętego z du
chowieństwa tego Kościoła. Będzie on zarządzał do
brami Kościoła pod kierunkiem swojego biskupa, aby 
administracja KościioUa nie była bez kontroli, aby do
bra kościelne nie były roztrwonione, a  godność du
chownego była chroniona przed uwłaczeniem."

KAN. 27.: „Odnośnie tyćh, którzy porywają kobiety, 
nawet gdyby to było pod pretekstem ich poślubienia, 
i tych, którzy pomagają tym rabusiom i aprobują ich 
czyn, święty sobór postanowił, że muszą oni stracić 
swój urząd, jeśli są kapłanami,, a jeśli są świeckimi, 
mają zostać wyklęci."

KAN. 28.: „Idąc całkowicie za postanowieniami 
świętych Ojców i uznając kanon stu pięćdziesięciu bi
skupów odczytany przed chwilą, podjęliśmy takie sa
me decyzje odnośnie przywilejów wielce świętego 
Kościoła Konstantynopola, nowego Rzymu. Ojcowie 
słusznie przyznali stolicy starożytnego Rzymu te przy
wileje, gdyż jest to miasto cesarskie. Z tego samego 
powodu stu pięćdziesięciu biskupów uznało, że nowy 
Rzym, zaszczycony siedzibą cesarza i senatu i cieszą
cy się tymi samymi przywilejami co starożytne mia
sto cesarskie, winien mieć te same przywileje w po
rządku kościelnym i być drugim po nim, jednak jedy
nie metropolici diecezji Pontu, Azji (prokomsulamej) 
i Tracji oraz biskupi części tych diecezji zajętych 
przez barbarzyńców będą konsekrowani przez świętą 
stolicę Kościoła Konstantynopolitańskiego, podczas 
gdy w innych diecezjach każdy metropolita może kon
sekrować regularnie w raz z biskupami prowincji no
wych biskupów tej prowincji, jak  to jest przepisane 
świętymi kanonami. Lecz jak powiedziano, metropolici 
tych diecezji winni być konsekrowani przez arcybisku
pa Konstantynopola po zgodnym wyborze dokonanym 
w sposób przyjęty i zakomunikowanym stolicy kon
stantynopolitańskiej .“
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KAN. 29.: „Zdegradowanie biskupa do pozycji pro
stego kapłana jest ,świętokradztwem. Jeśli dla słuszne
go powodu -nie maże on więcej spełniać funkcji bisku
piej, nie powinien zajmować miejsca kapłana; jeśli zo
stał pozbawiony swego urzędu nie będąc winnym, po
winna być mu przywrócona godność biskupia. Anatol, 
pobożny biskup Konstantynopola, powiedział: Ci, któ
rzy zostali z godności biskupiej zdegradowani do sta
nu zwykłego kapłaństwa, powinni także, jeśli zostali 
skazani z wystarczających powodów, być niegodni hor- 
noru pozostawania w kapłaństwie. Jeśli ich zdegra
dowano bez, wystarczających powodów, sprawiedli
wość wymaga, by ich niewinność raz wykazana, przy
wróciła im ,godność ii funkcje biskupa.“

KAN. 30.: „Ponieważ biskupi Egiptu wstrzymali się 
aż dotąd z podpisaniem listu wielce świątobliwego a r
cybiskupa Leona nie ze złsj woli wobec w iary kato
lickiej, lecz. ponieważ powiadają, ,że w diecezji Egip
tu jest zwyczaj nie czynienia podobnych rzectzy bez 
zgody i polecenia arcybiskupa, i proszą o zwłokę aż do 
wyboru przyszłego arcybiskupa Aleksandrii, wydało 
się nam rzeczą dobrą i zgodną z, miłosierdziem, aby 
pozostali w Konstantynopolu bez zmiany ich sytuacji 
(bez kar) i oczekiwali ordynacji arcybiskupa Alek

sandrii, jednakowoż dadzą oni zastawy gwarantujące, 
że pozostaną, lub też złożą przysięgę, że się nie oddalą.“

PROTEST RZYMU I ZAMKNIĘCIE OBRAD

KANON 28, stwierdzający niedwuznacznie, że przy
wileje biskupa Rzymu (nazywanego przez, sobór arcy
biskupem) wynikają jedynie z, prerogatyw stołeczne
go m iasta imperium, oraz przytznający te same przytyci - 
leie biskupowi nowej stolicy cesarstwa, hamował w 
sposób najbardziej autorytatywny, dające się już wte- 
cjv odczuć, ambicje biskupów rzymskich do scentrali
zowania chrześcijaństwa w starej stolicy imperium. 
Nic też dziwnego, że już następnego dnia (1 listopada) 
na ostatniej sesji soboru, przedstawiciele Kościoła 
Rzymskiego złożyli w  imieniu swojego patriarchy (pa
pieża) na ręce komisarzy cesarskich ostry protest prze
ciwko uchwaleniu tego kanonu.

Po dyskusji sobór protest ten odrzucił jako bezza
sadny. ,,To, co przedstawiliśmy do aprobaty całemu 
soborowi — oświadczyli k'misai*ze cesarscy, zamyka
jąc obrady — zostało przyjęte w  sposób ostateczny" 
(Mansi, VII, 446-454).

KS. MGR S. MORAWSKI

KOMUNIA 
POD DWIEMA POSTACIAMI

REDAKCJA ; A rtykuł poniższy przedstawia stan fak
tyczny sprzed uńeków. Kościol nasz, nawiązujący stale 
do tradycji starochrześcijańskiej, pragnął by wprowa
dzić praktykę Komunii pod dwiema postaciami. Prosi
my kapłanów Kościoła o wypowiedzenie się na ten te
mat.

Gdy naród czeski w XV wieku porwał za broń, 
by między wielu innymi postulatami bronić też i 
praktyki przyjmowania Komunii św. pod dwiema 
postaciami — zwyczaj komunikowania pod jedną po
stacią (chleba) nie był ani zbyt stary, ani powszech
ny w chrześcijaństwie.

Braik jest oficjalnego dokumentu, mówiącego' kiedy 
zarzucono komunikowanie pod dwiema postaciami. 
Stało się to prawdopodobnie w XIII wieku i tylko 
w Kościele Zachodnim, który na separatystycznym 
soborze trydenckim w XVI w. formalnie zakazał 
Komunii św. pod dwiema postaciami. Powołano się 
wówczas wprawdzie na „dawny zwyczaj”,1) ale wia
domo, że „dawność” jest pojęciem bardzo względ
nym.

Jest rzeczą pewną, że za czasów św. Tomasza z 
Akwinu (f 1274 r.) komunikowanie pod jedną po
stacią było jeszcze praktyką nową i rzadką, stoso
waną w  niektórych Kościołach. Oto co pisze ten 
teolog: „Ponieważ wzrosła ilość ludu chrześcijań
skiego, w którym są starcy, młodzieńcy i dzieci, z 
których liczni nie m ają na tyle uwagi, by okazać 
należytą ostrożność przy przyjmowaniu tego sakra
mentu, dlatego roztropnie niektóre Kościoły wpro
wadziły zwyczaj, by ludowi nie dawać Krwi Prze
najświętszej, lecz by ją spożywał sam kapłan”.2)

Wypowiedź ta podaje też racje, dla których nie 
należy wiernemu ludowi dawać Komunii św. pod 
dwiema postaciami. Są to racje jak najbardziej 
ludzkie i praktyczne, nie mające nic wspólnego z 
Objawieniem i życiem nadprzyrodzonym. Następni 
po Tomaszu teolodzy dodadzą jeszcze inne powody

tego samego rodzaju. Oto mówią, że wino szybko 
się psuje, łatwo je wylać przy przenoszeniu, nie
którzy ludzie brzydzą się pić z tego samego kielicha, 
zachodzi niebezpieczeństwo zarażenia się, a wresz
cie — nie we wszystkich krajach równie łatwo o 
gronowe wino.8)

Jest rzeczą zrozumiałą, że tych racji nie można 
lekceważyć, jednakże sytuacja nie jest bez wyjścia. 
Dość proste rozwiązanie problemu znaleziono już 
w VII w. Oto maczano Hostię w Krwi Przenaj
świętszej i w ten sposób podawano Komunię św. 
pod dwiema postaciami, a zarazem zachowywano 
ostrożność przed wylaniem i ustrzeżono się od in
nych niebezpieczeństw związanych z masowym pi
ciem z tego samego kielicha. Z takim komunikowa
niem łączyła się też oszczędność wina. Ale w Koś
ciele Zachodnim szybko zmobilizowano atak na ten 
rozsądny zwyczaj. Już synod w Braga w 675 r. w 
kan. 2 surowo zabronił tej praktyki, a jako rację 
podał to, że tylko Judasz mógł komunikować ma
czanym chlebem.4) Podobnie argumentował przeciw 
tej praktyce pap. Innocenty III (t 1216 r.): „Ponie
waż Chrystus Judaszowi podał chleb umaczany, stąd 
Kościół postanowił, by nie dawano umaczanej Eu
charystii.”-’)

Jeszcze sto lat przed Innocentym sobór w Cler- 
mont (1095 r.) pozwolił na komunikowanie umaczaną 
Hostią ale tylko „w razie konieczności i gwoli os
trożności.”fi)

Jak wiadomo zwyczaj maczania Hostii w Krwi 
Przenajświętszej przyjął się na dobre w Kościele 
Wschodnim i jest tam ogólnie praktykowany.7)

Teologia rzymskokatolicka zgadza się z tym, że 
chrześcijaństwo pierwotne znało Komunię św. tylko 
pod dwiema postaciami. W epoce apostolskiej pisał
o tym św. Paweł: „Niechajże tedy doświadcza czło
wiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba
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tego i z kielicha pije”.8) Później „Didache” pouczała: 
„Nikt przecie niech nie pożywa i nie pije z waszej 
Eucharystii, tylko ochrzczeni w imię Pańskie” i 
wskazała, jak należy się modlić po Komunii św.: 
„Ty, Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla 
Imienia swego, pokarm i napój dałeś ludziom na 
pożywienie, aby do Ciebie dziękczynne zanosili -mo
dły. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy i napój 
i żywot wieczny.”8) Sw. Ignacy Antiocheński w liście 
do Filadelfów ostrzegał: „Starajcie się więc o to, aby 
jedną tylko mieć Eucharystię. Jedno tylko bowiem 
jest Ciało Parta naszego, Jezusa Chrystusa i jeden 
tylko Kielich w jedności Krwi Jego...”10)

Sw. Justyn w swej Apologii, opisując dwakroć 
liturgię eucharystyczną, powiada: „Ci, których nazy
wamy diakonami, rozdają obecnym i zanoszą nie
obecnym chleb i wino zmieszane z wodą, które się 
stały Eucharystią”. Wyjaśniwszy, że Komunię św. 
mogą przyjmować tylko ludzie ochrzczeni i żyjący 
wdług przykazań Chrystusa, twierdzi, że „tego po
karmu nie uważamy za zwykły chleb i zwykły na
pój... bo według nauki, którąśmy otrzymali, ten po
karm eucharystyczny przez słowa Chrystusa jest Je
go Ciałem i Jego Krwią, która żywi nasze ciało i 
naszą krew.”1')

Sw. Ireneusz jest niemniej wyraźny w swej nauce
o Eucharystii i Komunii św., niż św. Justyn. „Jeżeli 
Pan nie upodobnił się do nas przez swą Krew — 
pisze biskup lioński przeciw gnostyckim doketom — 
nie ma sensu mówić, że kielich eucharystyczny jest 
uczestnictwem Jego Krwi i że chleb, który łamiemy, 
jest uczestnictwem Jego Ciała, gdyż krew supomuje 
żyły i ciało i to wszystko, co stanowi ludzką naturę, 
przez którą Słowo Boże stało się naprawdę człowie
kiem.”12)

W III i IV wieku zwyczaj komunikowania pod 
dwiema postaciami pozostał niezmieniony, jak świad
czą o tym: Tertulian, św. Cyprian, Testament 
P.N.J.CH., św. Cyryl Jerozol., św. Bazyli, św. Am
broży, św. Jan Chryzostom, i św. Augustyn.13)

Wiadomo, że i chorym zanoszono obydwie posta
cie eucharystyczne. Świadczy o tym cytowana już 
wypowiedź św. Justyna. Taką praktykę przekazał 
nam św. Hieronim upominający, by ze czcią witać 
tego, kto niesie „Ciało Pana w naczyniu, a krew 
w szkle.”14) W żywocie św. Marii Egipcjanki czyta
my, że opat Zozym, proszony przez świętą o przy
niesienie Komunii św. nad brzeg Jordanu koło jej 
pustelni, włożył W tym celu, „do małego kielicha 
kawałek świętego ciała i cennej krwi Pana naszego 
Jezusa Chrystusa”.15) Jeszcze w VII wieku papież 
Grzegorz I pisał, że św. Benedykt z Nursji (t 543 r.) 
umarł po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej.16) Rów
nież według relacji tegoż pisarza niejaki Eleuteros 
umarł po przyjęciu „mysterium Dominici Corporis et 
Sanguinis“.17)

Wiadomo, że niekiedy chorzy specjalnie prosili o 
przeniesienie ich z mieszkania do świątyni, by mo
gli przyjąć Wiatyk pod dwiema postaciami.18)

Jeszcze w XII wieku komunikowanie pod dwiema 
postaciami było powszechne na Zachodzie. Świadczy
o tym Robert Pułleyn (f 1146),19) oraz uczeń Hugo
na od św. Wiktora, stwierdzający, że „chociaż po
żywa się pod dwiema postaciami, to jednak pod 
każdą postacią pożywa się całego Chrystusa".20)

Powtarzamy, że teologia rzymskokatolicka zgadza 
się — bo i jakże inaczej — że Komunię św. aż do 
XII wieku rozdzielano powszechnie pod dwiema po
staciami, ale twierdzi przy tym, że praktyka komu
nikowania pod jedną postacią nie jest przeciwna 
żadnemu nakazowi Bożemu.21) Najpierw bowiem brak 
pozytywnego przykazania w tej sprawie, bo zdaniem 
soboru trydenckiego słowa Chrystusa zapisane w 
Ewangelii św. Jana r. 6 należy rozumieć alegorycz
nie, a nie dosłownie.22) Następnie jest wiele faktów 
podanych w pismach Ojców Kościoła, które mówią, 
że niekiedy dawano Komunię św. pod jedną posta
cią, chleba, bądź też tylko pod postacią wina. I tak

najpierw św. Dionizy Aleks, świadczy, że pewnemu 
choremu starcowi, imieniem Serapion, dziecko — za 
pozwoleniem biskupa — przyniosło Hostię ty lk o .2 3 )  
Autor żywota św. Ambrożego opowiada, że ten bis
kup wyzionął ducha natychmiast po połknięciu Wia
tyku.24) Podobnie było przy śmierci św. Bazylego.25) 
Synod w Toledo z 675 r. w kan. 11 zgodził się, by 
niektórym chorym, nie mogącym spożywać Hostii, 
dawano Wiatyk tylko pod postacią w i n a . 26)

Tę ostatnią praktykę stosowano też przy Komunii 
św. niemowląt i dzieci. Opowiada o tym św. Cyprian. 
Mianowicie pewna niania wzięła małe dziecko do po
gańskiej świątyni i dała mu jeść z ofiar tam  składa
nych. Matka zaś owego dziecka nie wiedząc o ni
czym, zaniosła maleństwo do kościoła. Gdy diakon 
chciał dać dziecku eucharystię pod postacią wina, 
maleństwo najpierw broniło się, a nastąpnie — gdy 
diakon wlał mu do ust z kielicha, dziecko zwymio
towało. Wniosek z tego, że skalane pogańskimi ofia
rami wnętrzności dżiecka nie mogły znieść „Krwi 
Pańskiej”.27)

W czasie prześladowań wierni zabierali Euchary
stię do domu pod samą postacią chleba, by móc się 
komunikować bez pomocy biskupa.28) Wiadomo też, 
że na Wschodzie zwyczaj ten utrzymał się aż do wy
buchu ikonoklazmu w VIII wieku.29)

Ostatnim wreszcie argumentem Kościoła rzymsko
katolickiego jest tzw. Missa Praesanctificatorum od
prawiana w Wielki Piątek w całym chrześcijaństwie 
tylko pod jedną postacią chleba.

Oceniając najogólniej te fakty należy powiedzieć, 
że są one wyjątkami, potwierdzającymi zasadę. Nie 
jest więc dobrze, gdy z wyjątków robi się zasa
dę, odrzuciwszy samą zasadę, jako coś zbędnego lub 
może nawet zdrożnego.

1) Palląy lcdin i, H is to ire  d u  o o m d le  d e  T r e n te .  1.24, c.12, e d it.
M ig n ę , P a r i s  1864, t. II I , k o l. 700.

28) S u m . th e o l.  lH a , q.80, a .12.
3) Poir. A . T a n ą u e re y ,  S y n o p s is  T h e o l. D o g in ., ed.25, t .  3, n . 

916, s. 646 n .
4) M an s i, c o n c . ooll., t .  X I, k o l.  155.
5) D e  s a c ro  a l t a r i s  m y s t.,  1.6, c.13 (P .L . 217, 866).
6) M an s i, dz. c y t .  t .  X X , K o l. 818, k a n .  28.
7) P o r .  D ic t io n n a ir e  d e  th e o lo g ie  c a th o l ią u e ,  P a r t s  1908, t .  EU, 

cz . 1, s. 567.
8) 1 K o r. 11,28.
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11) A p o l. 1,65 i  67 (P .G .6, K o l. 428, 429).
12) A dv , h a e r .  5,2 (P .G .7 , 1125).’
13) T e r tu l ia n ,  D e  r e s u r r e c t . ,  c.8 (P .L .2, 806); św . C y p r ia n  

Ep.63,c.8 (P.L.4,380); T e s ta m e n to m  D .N .J .C h .e d it.  R ahm am i,
1.2, c.10 (M o g u n c ja  1899 s. 182n); św . C y ry l J e r o z . ,  G a tech . 
23 (P .G .33, 1125); św . B az y li,  E p . 93 (P .G .32, 484), św . J a n  
C h ry z ., In . 1 C o r. h o m ll. 27, n .5  (P .G .61, 230), św . A m b ro 
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14) E p . 125 n.20 (P .L .22, 1085) „ N ih il  d i t iu s  in  Milo, q u i  ootrpus
D o m in i o a n is tro  v im in e o , s a n g u in e m  p o r ta t  in  v i t r o “ .

15) V ita  S . M a r ia e  A e g y p t.  c . 21 q g  (P.L.73.686n.).
16) D ia l.,  1.2, C.37 (P .L .56, 202).
17) T a m ż e , 1.4, C.35 (Pol.57, 577).
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26) c .d . k o l. 143 n .
27) D e  la p s is ,  25 (P .L . 4,484).
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KS. MGR SZCZEPAN WŁODARSKI

NIEZNANY SOBÓR
czerwcowym numerze „Posłannictwa." naszki
cowaliśmy przyczyny powstania fałszywej le
gendy o patriarsze Konstantynopola, Focjuszu. 
Wykazaliśmy, że Focjusza oczernili pisarze z 

reakcyjnej partii Ekstremistów za to, iż odmówił mie
szania się da polityki, że nie chciał występować prze
ciw rządowi, któremu złożył przysięgę wierności.

Obecnie pragniemy omówić sobór, który się odbył 
w 861 as., a więc dokładnie tysiąc sto la t temu. Nie 
można powiedzieć, by o tym  soborze nigdy się nie mó
wiło. Każdy historyk piszący o Focjuszu, musi wspom
nieć o soborze z 861 r., ale czyni to w  duchu tradycyj
nym, czyli w pparciu o fałszywą legendę.

Pisze isię mianowicie, że Focjusz, pragnąc zdobyć 
dla siebie uznanie ze strony Kościoła Zachodniego, 
oszukał papieża Mikołaja I fałszywymi informacjami
o 'tym, jak  zdobył stolec patriarszy, a następnie na 
iZWołainyrh do Konstantynopola soborze (861 r.) sterro
ryzował i przekupił papieskich legatów, którzy potępili 
św. Ignacego, a zatwierdzili uzurpatora, Focjusza. Jed
nakże mądry papież wyroku tego nie uznał, rzucił na 
swych legatów klątwę i ogłosił że sakra udzielona 
Focjuszowi była nieważna, a zatem Focjusz nie jest 
biskupem. Zadraśnięty w  swej ambicji Focjusz wy
klął papieża, zerwał z  Zachodem i wypowiedział mu 
wojnę.

Tak opowiada legenda. Przeciwstawmy jej historię.
Po1 marcowej rewolcie Ekstremistów (859 r.) nastąpi

ły wielkie zmiany. Najpierw postanowiono skończyć 
z wysuwaniem Ignacego na patriarchę przeciw Focju
szowi. Synod, który się zebrał w sierpniu 859 r. ogłosił, 
że Ignacy już w roku poprzednim zrzekł się praw  do 
tytułu patriarchy, więc nowa „promocja1* ze strony 
Ekstremistów nie m a żadnej mocy prawnej. Wówczas 
to Ignacego wywieziono daleko na Wschód i oddano 
pod silną straż. Nie jest praw dą — jak  to podaje Ni- 
kełas, że Ignacego wyklęto, bo nic o tym  nie mówi 
najbardziej fanatyczny ignaejanin, mnich Teognos- 
tos *). Ten ostatni, skłonny do przesady, pisał,.że Igna
cy miał za sobą .dziewięciu metropolitów i piętnastu 
biskupów. Gdyby nawet tak było, to stan liczebny 
opozycji nie wyglądał poważnie wobec wielkiej m a
sy episkopatu popierającego nowy rząd i nowego pa
triarchę, Focjusza.

Owych rzekomo 25-ciu oponentów na synodzie zde
ponowano (usunięto z zajmowanych stanowisk kościel
nych) i zastąpiono zwolennikami nowego reżimu. W 
związku z tym Ekstremiści rozpuszczali gwałtownie 
plotki o prześladowaniu wiary. Między innymi roz
powiadali, że nowy reżim, za namową Focjusza, spa
lił i zniszczył czczony powszechnie klasztor na Górze 
Olimpu (w Azji Mn.). Wiadomo jednak, że i w  wie
ku następnym (X) klasztor ten istniał i dobrze się roz
wijał.

Plotka m iała podstawę w  tym, że ppat potężnego 
klasztoru w  Konstantynopolu (zwanego Studion) Mi
kołaj, został skazany na wygnanie za uprawianie an
tyrządowej działalności zmierzającej do obalenia ce
sarza Mikołaja i ■wprowadzenia na  tron jego matki, 
Teodory, zwolenniczki Ekstremistów.

Gdy na  wiosnę 860 r. w Kościele bizantyjskim za
panował spokój, patriarcha Focjusz — idąc za staro
żytnym zwyczajem wszystkich nowoobranych hierar
chów' — sporządził i rozesłał do innych patriarchów 
specjalny list, zwany listem synodalnym. Do listu 
Focjusza dołączono też pismo cesarskie, opisujące wy
padki bizantyjskie i wybór nowego patriarchy. Ponie
waż okazało się, że siódmy sobór ekumeniczny z 787 r. 
nie znalazł powszechnego uznania — zwłaszcza nie 
uznawał go Kościół Zachodni — więc cesarz Michał

poprosił patriarchów o przysłanie, legatów na nowy 
sobór ekumeniczny, który by ostatecznie zakończył 
sprawę obrazoburstwa.

Pisma owe tj. list synodalny Focjusza i pismo cesar
skie — wysłano też i do Rzymu. Powiozła je  doborowa 
delegacja złożona z csterecih biskupów i cesarskiego 
ministra. Przyjął ją  papież Mikołaj I, jeden z tych 
biskupów rzymskich, którzy za cel swego pontyfikatu 
postawili sobie wywyższenie swej stolicy ponad 
wszystkie inne. Dlatego też zamiast wyrazić radość z 
powodu zapanowania pokoju w  kościele bizantyjskim, 
pap. Mikołaj wyszukał rw całej spraw ie takie punkty, 
które dawałyby mu pretekst do poniżenia patriarchy 
Konstantynopola i wywyższenia Rzymu.

Najpierw więc nie podobało mu się to, że Focjusz 
został wyświęcony na  biskupa wprost z człowieka 
świeckiego, a  następnie — co się z tym wiąże — że 
między święceniem najniższym a  najwyższym upłynął 
tylko jeden tydzień. Papież więc zganił Focjusza za to; 
że się zgodził przyjąć godność patriarchy z pogwałce
niem przepisów kościelnych. Mikołaja nie obchodziło, 
że nadzwyczajne okoliczności wymagały nadzwyczaj
nych środków. Nie liczył się z tym, że w Kościele 
bizantyjskim nie musiały obowiązywać przepisy Koś
cioła Zachodniego i faktycznie nie obowiązywały, sko
ro przed Focjuszem były wypadki przyjęcia sakry bis
kupiej przez ludzi świeckich (patriarchowie Terazjusz 
i Nicefor), a  Rzym wówczas milczał. Wiadomo też, że 
np. św. Ambroży został biskupem Mediolanu w  siód
mym dniu po przyjęciu chrztu św., a więc w dniu obio
ru nawet nie był chrześcijaninem.

Papieżowi nie podobało się też to, że pokój w  Bizan
cjum zaprowadzono „bez poradzenia się biskupa rzym- 
skiego“. Gdy więc wysłał do Konstantynopola lega
tów, to nie na sobór, który by zakończył spory o cześć 
obrazów (jak chciał cesarz) lecz tylko w tym celu, by 
zbadali na  miejscu „czy nie naruszono prawa", po
czerń mieli poinformować Mikołaja, a ten dopiero 
orzeknie, co należy uczynić dalej.

List Mikołaja do cesarza Michała kończy się upom
nieniem, by Grecy zwrócili Rzymowi zabrane przed 
stu laty prowincje kościelne: Illyrię, Sycylię i Ka- 
labrię.

W liście do Focjusza papież orzekł, że uzna go za 
patriarchę o ile wysłani legaci nie znajdą nic przeciw
ko Focjuszowi.

Gdy przyobiecani legaci papiescy przybyli do Caro- 
grodu, cesarz i patriarcha zorientowali się, że biskup 
rzymski zamierza wprowadzić w Kościele nowe prak
tyki sprzeczne z tradycją Kościoła bizantyjskiego. Rosz
czenia, rzymskie należało z miejsca odrzucić, ale wów
czas mogłyby z tego wyniknąć nowe trudności, na któ
re liczyli Ekstremiści. Szukano więc kompromisów. 
Rozmowy trw ały diugp, bo legaci Mikołaja przyjechali 
przed Bożym Narodzeniem 860 r., a  sobór zaczął się 
na krótko przed Wieilkanocą 861 r.

Na ogół mówi się, że legatów nie dopuszczono do 
Ignacego i Ekstremistów, jednakże list przywieziony 
z 18 m arca 862 r. do Focjusza świadczy, że rzymskich 
wysłańców' trzymano z dala od Greków w ogóle. Trwać 
ito musiało tak długo, aż rząd ułożył siię z legatami co 
do charakteru: ich misji.

Dlaczego — mimo zasadniczych trudności — doszło 
do porozumienia? Niechętni Focjuszowi historycy wy
myślili teorię przekupstwa, lecz nie m ają na  to żad
nych dowodów. Wprawdzie legatom dano znaczne pre
zenty, ale była to  zwykła, praktykowana wówczas 
powszechnie formalność dyplomatyczna. Podobnie 
było przecież i  przed tzw. soborem ignacjańskim w  869
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roku, uznanym obecnie przez Kościół Zachodni za so
bór ekumeniczny.

Badane sumiennie akta soboru z 861 i\, z których 
wyciąg sporządził ambasador cesarski, Leon — wyka
zują, że do (kompromisu doszło dlatego, że cesarz i Fo- 
cjusiz zgodzili się ostatecznie na ponowne rozpatrywa
nie sprawy Ignacego pod ■warunkiem, iż całość sprawy 
zostanie załatwiona na miejscu w  Carogrodzie, bez 
oglądania się na ostateczny wyrok papieża. Wprawdzie 
nie zgadzało się !to z instrukcjami Mikołaja dla lega
tów, lecz ci ostatni musieli zauważyć, że bizantyjska 
rzeczywistość z bliska wygląda inaczej, niż to  się wy
dawało w  Rzymie. Legaci, biskupi Radoald i Zacha
riasz, byli doskonałymi fcanonistami, znającymi inten
cje papieża. Wsizak Mikołajowi chodziło tylko o> wy
wyższenie rzymskiej stolicy. Sądzili, że dobrze się temu 
celowi przysłużą, jeżeli całą sprawę rozstrzygną na 
miejscu, zamiast wracać do Italii w  stanie schizmy 
z Kościołem Wschodnim. Jalk stwierdza ks. prof. Dwer
nik, „dzięki tym 'dwom legatom i ich ustępstwu, Koś
ciół bizanltyjski, po raz pierwszy w dziejach Kościoła 
Powszechnego, uznał całkiem dobrowolnie prawo bis
kupa rzymskiego do sądzenia patriarchy bizantyjskie
go". Zdaniem tegoż historyka „Kościół bizantyjski, od
dając Ignacego sądowi przedstawicieli papieża, dał Sto
licy rzymskiej więcej, niż czyste prawo apelacji, gdyż 
ekspatriarcha nie złożył apelacji w Stolicy rzymskiej!“ 
To niezwykłe osiągnięcie było w arte kilku mniejszych 
ustępstw i legaci mogli tylko przypuszczać, że Miko
łaj I będzie im za to  wdzięczny.

W takiej sytuacji list Mikołaja do cesarza nie mógł 
być odczytany w  formie oryginalnej. Musiano go nieco 
zmienić w punkcie dotyczącym zastrzeżeń, co do osta
tecznego wyroku. Nie było to fałszerstwo i podobny 
fakt poprawki zaistniał już przy VII-ym soborze eku
menicznym, gdy list pap. Hadriana I zmieniono sto
sownie do okazji. Wiadomo, że legaci ina ów sobór 
(w Nicei — 787 r.), nie mieli z tego powodu żadnych 
w Rzymie przykrości.

Na pierwszej sesji soboru 861 r. przewodniczył ce
sarz, a  debatę otworzył metropolita Cezarei Kappadoc- 
kiej Paweł, przypomnieniem, że sprawę depozycji 
Ignacego już załatwił synod przed dwoma laty i zda
niem Bizantyjczyków nie m a potrzeby do miej w ra
cać. Jeżeli jednak zgodzono się na to, dhciano uczcić 
„św. Piotra i świętego ojca ekumenicznego, Mikołaja".

Ekstremiści, wiedząc, że Ignacy ma wystąpić na so
borze, namówili go, by się ubrał w  szaty patriarsze 
i nawet zmobilizowali eskortę, prowadzącą starca z pa
łacu Posis, w  którym mieszkał, do kościoła Apostołów, 
gdzie odbywał się sobór.

Nic dziwnego', że policja cesarska zatrzymała pochód 
i rozkazała, by Ignacy szedł sam, w  stroju mnicha 
a nie patriarchy, gdyż od trzech la t niie był już pa
triarchą. Dopiero ten fak t demonstracji może wyka
zać, jak  wielkim ustępstwem dla Rzymu ze strony 
rządu było wznowienie sprawy Ignacego6).

Pod adresem Ignacego Sobór wysunął dwa zarzuty. 
Legaci papiescy zarzucili mu, że nie odpowiedział pa
pieżowi Benedyktowi III na pytanie co do schizmy 
arcybiskupa Grzegorza Azbestasa. Protospatar Jak  wy
kazał, że Ignacy nie był wybrany kanonicznie przez 
synod1, lecz tylko mianowany przez cesarzową Teodorę.

Cesarz pragnął nakłonić Ignacego do ponownej re
zygnacja wobec legatów rzymskich, lecz starzec, na
mówiony przez Ekstremistów, uparł się i postanowił 
nie ustępować, chociaż już przed trzema laty  formal
nie zrezygnował z godności patriarchy. Gdy legaci pa
piescy zadawali mu pytania,, odpowiedział, że nie m a
ją prawa go sądzić.

Na czwartej, ostatniej sesji soboru najpierw  zakoń
czono sprawę schizmy Grzegorza Azbestasa w  tym 
znaczeniu, że anulowano w yrok wydany na tego bis
kupa przez Ekstremistów i Ignacego. Następnie orze
czono, że Ignacy został patriarchą w  sposób niekano- 
niczny, a  więc nie jest nim, chociaż nie chce zrezygno
wać.

Fanatyk ekstremistyczny, mnich Teogmostos, chcąc 
poniżyć Focjusza, powiada, że ten ostatni nieludzko

potraktował Ignacego na  soborze. Wiadomo jednak, że 
Focjusza na  soborze w ogóle nie było.

Prawdą jest, że tuż po soborze Ignacego wtrącono do 
więzienia, ale dlatego, że próbował uciec, namówiony 
przez Ekstremistów, obawiających się, by starzec nie 
dał się nakłonić do rezygnacji. Gdy później Ignacy 
zrezygnował z pretensji do patriarszej godności, a  rząd 
przekonał się, że nie jest on głównym prowodyrem 
opozyzji, pozwolono mu żyć swobodnie w  klasztorze7).

Jeszcze raz podkreślamy, że opowieść o przekony
waniu legatów papieskich przez Focjusza i ich potę
pieniu przez papieża Mikołaja, jest tylko bałamutną 
plotką. Gdy wrócili do Rzymu, papież ich nie tylko 
nie ukarał, ale powierzył im nowe funkcje. Wiadomo, 
<że biskup Radoald wyjechał na dwór frankoński z waż
ną misją, a  Zachariasz był nadal wysokim urzędnikiem 
na  dworze papieskim 8). Nie było zresztą za co ich ka
rać, skoro wywyższyli autorytet rzymskiego patriar
chatu przez sądzenie bizantyjskiego patriarchy Igna
cego, a nadto nie dali nowemu patriarsze,, Focjuszowi, 
kościelnej aprobaty w  związku z jego listem synodal
nym.

Wiedzieć bowiem należy, że sobór w 861 r. zajął się 
wyłącznie spraw ą Ignacego, a zupełnie przemilczał 
sprawę Focjusza. Widocznie legaci rzymscy zare
zerwowali ją  Mikołajowi, by ambitny papież mógł 
mieć w swym ręku jakąś formę nacisku na  Bizan
cjum, niezbędną w  stosunkach politycznych Zachodu 
ze Wschodem.

W danym wypadku chodziło o zmuszenie cesarza do 
zwrotu zagrabionych przed stu laty prowincji kościel
nych w  IMyrii, Sycylii i południowej Italii. Najwięcej 
Rzymowi zależało na Illyrii czyli obecnej Serbii, za
jętej wtedy częściowo przez przybyłe świeżo z azja
tyckich stepów plemię tureckie Bułgarów.

Ci półdzicy Azjaci byli wprawdzie jeszcze pogana
mi, ale już mieli w  planie przyjęcie chrześcijaństwa. 
Opanowanie Bułgarii oznaczało utrzymanie na stałe 
supremacji nad Bizancjum i nad innymi młodymi na
rodami, które już rozpoczął opanowywać zaborczy 
Kościół frankoński, groźny rywal Rzymu.

Owe ustępstwa terytorialne papież Mikołaj I chciał 
najpierw  wymusić na bizantyjskim ambasadorze w 
Rzymie, Leonie. Gdy się to nie udało, napisał do cesa
rza i do Focjusza listy (18 m arca 862 r.), w  których 
odmawiał uznania pokoju w Bizancjum. Stwierdził w 
nich, że jego legaci nie mieli praw a wydawać wyroku 
na Ignacego, ale jest dalsza możliwość pertraktacji na 
warunkach znanych ambsadonowi Leonowi.

Najlepszą rzeczą; jaką cesarz i Focjusz mogli uczy
nić w odpowiedzi na papieską agresywność, było mil
czenie. Nie chcieli się z papieżem spierać, czekali aż 
Mikołaj zrozumie, że Wschód nie uznaje pokoju za 
wszelką cenę. Mikołaj jednak przypuszczał, że odpo
wiedź i to przychylna — wkrótce nadejdzie bo w  kwiet
niu 863 r. powierzył biskupowi Radoaldowi nową mi
sję dyplomatyczną9).

Ale wówczas zamiast cesarskich legatów, przybyli 
do Rzymu przedstawiciele Ekstremistów, którym prze
wodził fanatyk Teogmostos. Chociaż żaden z nich nie 
miał listów polecających od Focjusza — a Teognostos 
przybył w  przebraniu — to przecież papież Mikołaj 
przyjął ich z otwartymi ramionami. Teognostos podał 
się za wysłannika męczonego Ignacego, apelującego 
pokryjomu do papieża, chociaż wiadomo, że stary 
ekspatriarcha nigdy do Rzymu nie apelował i z zasady 
był do papiestwa ustosunkowany niechętnie. Dowodem 
rzekomej apelacji Ignacego miał być dokument tzw. 
Libelllus, ale jego autorem był tylko sam Teognostos, 
który chciał ten memoriał wręczyć papieskim legatom 
na soborze 861 r., lecz mu się to nie udało10).

Papież Mikołaj, niezwykle gwałtownie oburzony n,a 
cesarza i Focjusza z, powodu ich milczenia na propo
zycje co do zmiany granic patriarchatów, chętnie dał 
wiarę wszystkim pobożnym -kłamstwom fanatycznego 
mnicha Teognostosa, oraz żywo współczuł rzekomo prze
śladowanym Ekstremistom greckim, manifestującym w 
Rzymie niezwykłą pobożność i pokorę. Wyrazem tych
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uczuć papieża był synod rzymski, zwołany w sierpniu 
863 r. Kanony tam  uchwalone pozbawiły Foejusza 
wszeJlkiej_ godności, oskarżono go, że przekupił papies
kich legatów, rzucono ekskomunikę na  Liberałów tj. 
tych, którzy odsunęli Ekstremistów od władzy w Caro- 
grodzie, ogłoszono, że sakra Foejusza jest nieważna i 
nieważne są wszystkie święcenia przezeń udzielone. Za 
prawdziwego patriarchę Mikołaj uznał tylko Ignacego, 
zwłaszcza, że podstępny mnich Teognostos podpisał w 
imieniu Ignacego zobowiązanie, mocą którego patriar
cha Konstantynopola zwróci Rzymowi Illyrię i będzie 
mu zawsze uległy. Jak zauważył ks. prof. Dwomik, 
jedynym źródłem wszystkich tych postanowień były 
po prostu plotki i donos uciekinierów, niczym nie udo
kumentowany “).

Na uiwagę zasługuje potraktowanie przez synod 
dwóch legatów papieskich, którzy poszli na kompro
mis podczas soboru 861 r. Na rzymski synod stawił się 
tylko biskup Zachariasz z Anagni. Pozornie zdepono
wano go za karę, że przekroczył swe uprawnienia le
gata, aile jego diecezji nikt nie otrzymał, a on sam 
dostał tuż po synodzie ważne i bogate opactwo św. 
Grzegorza W. Gdy go w  kilka la t później zrehabilito
wano!, został kanclerzem papieskim i odzyskał tytuł bi
skupa Anaigni.12). Drugi legat, biskup Radoald, odmó
wił udziału w  synodzie i potępiono go jako tego, który 
nie chciał „wyznania prawdy". Lecz dla Radoalda 
prawda była tylko jedlna: przekroczenie uprawnień 
dla ważniejszych racji, uznanych początkowo przez 
papieża. Nie mógł aprobować zmiany polityki papies
kiej w stosunku do Bizancjum, bo uważał to  za błąd. 
Dlatego też Mikołaj zabronił Radoaldowi wszelkich 
kontaktów z Focjuszeim pod 'karą ekskom uniki13).

Tak się rozpoczęła walka kościoła Zachodniego 
z Kościołem Wschodnim. W wygórowanej ambicji pa
pieża Mikołaja należy szukać prawdziwych źródeł 
wielkiej schizmy, gdyż odtąd wrogość wzajemna 
wzrastała.

Papież .myślał, że kanonami synodu z 863 r. rzuci 
bizanityjozyików na kolana, ale się pomylił. Cesarz 
i Focjusz zupełnie zignorowali gromy i wyzwiska za
warte w postanowieniach synodu rzymskiego. Więc

po dwóch latach Mikołaj znowu podejmuje korespon
dencję utrzymaną w  bardzo uprzejmym tonie. Daje 
Grekom do zrozumienia, że gotów jest pójść na ustęp
stwa i przekreślić rzymski synod. Ale Bizancjum tę 
próbę pojednania przyjęło chłodno. Cesarz w  swym 
liście wiinił Mikołaja za niedocenianie wielkiego 
ustępstwa, gdy zgodzono się, by legaci jego sądzili 
Ignacego w 861 r. O czymś podobnym nigdy przed 
tym nie słyszano. Cesarz zaprotestował przeciwko 
propozycji Mikołaja przeprowadzenia rewizji procesu 
Ignacego. Ta sprawa w ogóle nie należy do papiestwa 
a Bizancjum poradzi sobie samo. Cesarz przypomniał, 
że prosił o legatów wyłącznie dla potępienia ikono- 
klazmu, a  nie dla spraw dyscypliny kościelnej w Ca- 
rogrodzie. Wywiad bizantyjski wie, skąd papież czer
pie fałszywe informacje o kościele w Konstantynopo
lu. Wszystkich intrygantów z Teognostosem na czele 
papież powinien z, Rzymu wypędzić. Jeżeli odmówi, 
znlajdą się środki, aby go do tego zmusić.

Ten list bizantyjskiego cesarza, który przyprawił pa
pieża Mikołaja o chorobę, zaginął w  Rzymie. (Treść 
jego znamy z odpowiedzi papieża z dnia 28 września 
865 r. sporządzonej przez papieskiego kanclerza Ana
stazego Bibliotekarza). Jak  świadczą dzieje papiestwa, 
wszystkie przykre dla niego pisma w  dziwny sposób 
przepadały, jak kamień w wodzie. Ten list jednak,
o którym mowa, zanim 'zaginął, wywołał poważną falę 
ataków papiestwa na Koiściół Wschodni. Można go też 
uważać za zaniknięcie okresu związanego z mało zna
nym soborem z 861 r.

1) L ib e llu s , M anzd, c o n e , c o li. X V I, k o l, 300; M tag e , P .G . 105, 
k o l. 861.

2) P o r ,  V ita  s. E n th y m ii.
3) M o n u m . G e rm . H is to r tc a ,  E p . V I, s. 451.
4) P r .  D w o m ik , T h e  P h o t ia n  S c h ls m  — H is to ry  a n d  L e g e n d  — 

C a m b rid g e  1948 s. 89 i  90.
5) C a rd . D e sd e d it,  C o lle c tio  C anom um  (ed . W o lf v o n  G la n -  

w ell), P a d e r b o r n  1905, s. 603-10.
6) P o r .  M ignę, P .G . t .  105, k o l.  517.

*7) D w o m ik , dz. c y t .  s. 87.
8) M .G .H . E p . V I, s .268-70, l is t  p a p . M ik o ła ja  z  23.13.862 r.
9) D w e rn ik , d z . c y t., s. 96.

10) M ignę, P .G . 105, k o l. 861.
11) D w o rn ik , dz . c y t.,  s. 100, 517.
12) M ig n ę , P .L . 75, k o l. 236.
13) M G H ., E p . IV , s. 517, 561 n .

KS. DR EDWARD BAŁAKIER

K0SCI0Ł NARODOWY 
WEDŁUG JAKUBA UCHAŃSKIEGO

cz.  II

J eśli w pierwszym okresie swej działalności tj. 
do chwili otrzymania paliusza arcybiskupiego 
z Rzymu, a zwłaszcza podczas zatargu z Pawłem

IV, stosunek Uchańskiego do soboru narodowego był 
jasno określony, a zdecydowanie na ewentualny roz
brat z Rzymem nie mogło budzić zastrzeżeń, to o po
glądach jego jako prymasa trudno coś pewnego po
wiedzieć.

Nie wystąpił bowiem ani razu otwarcie, nie odkrył 
przyłbicy i nigdy właściwie nie było wiadomo dokład
nie, czy myślał nadal o Kościele narodowym, czy też 
myśli tej całkowicie poniechał.

W oparciu o świadectwa współczesnych Uchańskie
mu biskupów, kardynała Hozjusza oraz słynnego dyplo
maty papieskiego — nuncjusza Commendone, należa
łoby stwierdzić, że prymas do późnej starości nie wy
rzekł się myśli o soborze narodowym i pojednaniu na 
nim skłóconych wyznań w Polsce.

Atmosferę lęku przed soborem narodowym stworzyli 
wokół prymasa niektórzy biskupi oraz sam Commen
done. Przybył on do Polski w celu podjęcia starań nad 
zatwierdzeniem uchwał soboru Trydenckiego przez

króla, sejm i senat, jak również w celu przyjęcia de
kretów soboru przez Kościół. W tak poważnej misji 
wysłał Rzym do Polski jednego z najwytrawniejszych 
polityków i najdoświadczeńszych nuncjuszów.

Wydawało się, że nuncjusz będzie musiał nie wia
domo jakiej zręczności użyć, aby króla skłonić do zgo
dy na dekrety soboru, gdy tymczasem król, nie inte
resując się bliżej treścią ustaw, przyjął uroczyście księ
gę na posiedzeniu senatu w  Parczowie 7 sierpnia 1564 
r., choć Uchański radził słusznie księgę najpierw prze
czytać, przedłożyć senatowi do aprobaty, a potem kró
lowi.1)

Po przyjęciu postanowień soboru Trydenckiego przez 
króla, wytworzyła się dziwna sytuacja. Zgodnie z de
kretem  soboru, prymas miał obowiązek zwołać synod 
prowincjonalny w celu przyjęcia uchwał trydenckich 
przez Kościół. Uchański kilkakrotnie od r. 1564 pona
wiał wysiłki, aby synod prowincjonalny zwołać, jednak 
bezskutecznie. I tak po raz pierwszy wyznaczył termin 
synodu na dzień 23 października 1564 r.2) Drugi raz 
podjął starania w roku następnym, określając datę roz
poczęcia synodu w dniu 14 października 1565 r.a) Po
tem, w latach późniejszych, stale był przejęty myślą
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wypełnienia postanowienia soboru i jeszcze w r. 1572 
nie wyrzekł się ponowienia próby, ale i tym razem 
natrafił na opór biskupów/1)

W poprzek planom prymasa stanął przede wszyst
kim nuncjusz papieski Commendone, a wraz z nim 
kardynał Hozjusz. Posądzali oni prymasa o chęć do
puszczenia do obrad synodu różnowierczej szlachty 
w celu zaprowadzenia w Polsce zgody wyznaniowej, 
co nie obyłoby się bez pewnych wzajemnych ustępstw, 
a tym samym zorganizowania Kościoła na innych pod
stawach, aniżeli głosiły ortodoksyjne dekrety soboru 
Trydenckiego'. Na czym opierali swe posądzenia dwaj 
wybitni dostojnicy Kościoła rzymskiego? W pierw
szym rzędzie na tym, że Uchański zwoływał synod w 
takim terminie, który miał zawsze koincydencję z sej
mem tj. albo tuż przed sejmem albo zaraz po sejmie, 
a to w tym celu — jak tłumaczył — aby nie fatygować 
dwukrotnie biskupów, gdyż podróże ich były uciążliwe 
i kosztowne.

Najbardziej nie dowierzał Uchańskiemu Commen
done, dopatrując się w  poczynaniach prymasa usta
wicznych knowań w sprawie soboru narodowego. O- 
bawiał się, aby na synod prowincjonalny nie stawili 
się posłowie — przedstawiciele różnowierców — i nie 
wzięli w nim czynnego udziału, przekształcając tym 
samym synod w sobór narodowy.

W tym celu podjął Commendone gorliwe starania, 
włożył w nie cały swój spryt, inteligencję, doświad
czenie dylpomaty. Zwrócił się przede wszystkim do 
kardynała Boromeusza z prośbą o wystaranie się u pa
pieża breve zakazującego zwołania synodu.6) W czę
stych rozmowach z królem rozwijał przed nim wizję 
walk zbrojnych na tle religijnym w wypadku dojścia 
do skutku soboru narodowego; wpływał nawet na spo
wiednika królewskiego i odpowiednio go instruował 
zwłaszcza w okresie rozwodowych zamiarów króla z 
trzecią żoną Katarzyną; podrywał zaufanie króla do 
Uchańskiego, pozyskiwał sobie względy kanoników ka
pitulnych, zwoływał biskupów na konferencje w  cza-* 
sie sejmu, starając się pośredniczyć jako rozjemca w 
ich zatargach, wkradał się w łaski u najwybitniejszych 
pracowników króla (podkanclerz Myszkowski), nawet 
z wrogami prymasa wchodził w konszachty, byle tylko 
kłaść arcybiskupowi kłody pod nogi.6)

Alarmy nuncjusza o wrogiej, zakulisowej akcji U- 
chańskiego zmobilizowały do walki z nim nawet przy
chylnego mu ostatnio Hozjusza, który pozostając pod 
wpływem doniesień Commendone, odmówił wzięcia u- 
działu w piotrkowskim synodzie, choć uprzednio za
miar zwołania synodu pochwalał.

W odpowiedzi na zaproszenie Uchańskiego pisał 
Hozjusz 21-go października 1564 r., że zwołanie synodu 
do Piotrkowa, w którym w  sam raz przebywa król, a 
niedługo ma się odbyć sejm, wywołuje u niego i innych 
biskupów podejrzenie o zwołanie soboru nardowego 
i dlatego, choć uprzednio przyrzekł na synod przybyć, 
obecnie cofa przyrzeczenie, gdyż duch jego zawsze 
wzdragał się gwałtownie na samą myśl o soborze — 
„a quo amimus meus semper wehementer abhoruit".7)

Czy te posądzania i zarzuty kierowane pod adresem 
Uchańskiego były w pełni słuszne? Czy rzeczywiście 
wszelkimi siłami parł on do przekształcenia synodu 
prowincjonalnego w synod narodowy? Czy jako prymas, 
kontynuował dalej swe zamiary z czasów biskupstwa 
chłemskiego? Na pytania te, w oparciu o dostępne do 
dziś dokumenty, bardzo skąpe, jeśli chodzi o Uchań
skiego, trudno dać odpowiedź twierdzącą, gdyż pod
ważałaby ona następujące fakty:

1. Na sejmie w r. 1562/3 Uchański zaskoczył posłów 
uporczywą obroną jurysdykcji duchownych, którą ci 
właściwie utracili zarówno w sprawch o herezję, jak
o dziesięciny, gdyż postanowieniem sejmu zabraniano 
starostom wykonywania wyroków sądów duchownych. 
Jurysdykcji tej, a tym samym ściągania dziesięcin, bro
nił arcybiskup tak gwałtownie, że aż go posłowie upo
minali, aby wobec króla przyzwoiciej się zachowywał. 
Postępowaniem swym zraził szlachtę, czemu ta najwy
mowniejszy dała wyraz, wychodząc manifestacyjnie z 
senatu podczas dłuższej repliki Uchańskiego.8) Na 
sejmie piotrkowskim w  r. 1565 prymas ponownie starał 
się podważyć konstytucję o jurysdykcji, doprowadzając 
tym do długiego i burzliwego sporu, który sam król 
musiał uspokajać.9) Kiedy w r. 1570 Kalwini, Bracia 
Czescy i lu teran ie  doszli wreszcie ,do porozumienia w

słynnej „Zgodzie sandomierskiej", a następnie na Kon
federacji warszawskiej 1573 r. uzyskali równouprawnie
nie wyznań, nikt tak nie oponował przeciw Konfede
racji jak właśnie Uchański: wolałby raczej, żeby mu 
rękę ucięto, niżby miał pod Konfederacją pod
pis swoj położyć... „Cóż bowiem — mówił — dla mnie 
starca zbawienniejszym i chwalebniejszym być może, 
niż śmierć ponieść za ojczyznę, za wiarę, za ołtarze i 
rełigię..." Postępowanie Ucnańskiego wywołało wielkie 
zdziwienie nawet wśród posłów katolików.10)

2. Broniąc się przeciW K o zarzutom, Uchański na 
wskroś logiczne przytaczał argumenty. Wyrażał zdzi
wienie, dlaczego niby z powodu obecności króla w 
Piotrkowie, oraz bliskiego posiedzenia sejmu, synod 
prowincjonalny ma być uważany za sobór narodowy, 
K tóry  mógłby być zwołany jedynie rozkazem .królew
skim, a przecież król nie okazuje skłonności ku temu. 
„Ja również — pisał do Hozjusza — wyznaję przed Bo
giem, Jego Aniołami i całym światem, że jestem kato
likiem i wierzę w święty, katolicki i apostolski Koś
ciół. Uważam, ze podejrzenie o herezję rzucają na mnie 
ci, którzy ze względu na wielość beneficjów, zwalczają 
dekreta soboru trydenckiego".11)

Wcześniej jeszcze, we wrześniu 1564 r., dziękując 
Hozjuszowi za wyjątki z dzieł Lutra, nie omieszkał do
dać: „Był kiedyś czas, kiedy fraszKi te (nugas istas) 
czytałem chętniej, aniżeli dzieła Augustyna altoo Bazy
lego, ale zawierały one coś takiego, co nie czyniło czło
wieka lepszym. Teraz jako starzec, wolę zagłębiać się 
w dziełach starożytnych pisarzy: Bazylego, Hilarego
i im podobnych".1-)

Powyższe oświadczenia poważnego, starszego już ar
cybiskupa, poparte uroczystym powołaniem się na Boga, 
jak również sposób jego zachowania się na sejmach, 
prowadzą do wniosku, że zarzuty i podejrzenia Com
mendone w stosunku do Uchańskiego nie miały solid
niejszych podstaw. Prymas chciał zwołać synod pro
wincjonalny, aby cały Kościół przyjął na nim dekrety 
soboru Trydenckiego. Jeśli zaś chciał na synod ten za
prosić szlachtę różno wierczą, to najwyżej w tym celuj 
by za cenę drobnych ustępstw (Komunia, małżeństwo 
księży) które przecież mógłby papież potwierdzić, do
prowadzić do zgody wyznaniowej, a przede wszystkim 
odzyskać dla duchownych dawne przywileje, swobody
i prawa. Chodziło mu o kastowe i czysto materialne 
interesy duchowieństwa. O wypłynięciu na burzliwe
i niepewne wody Kościoła narodowego, o całkowitym 
zerwaniu z Rzymem, Uchański jako arcybiskup gnieź
nieński i prymas Kościoła — nie myślał.

Nawet sama myśl zgody ze szlachtą różnowierczą na 
zasadach wyżej przytoczonych, nasuwa pewne wątpli
wości. Trudno doprawdy posądzić Uchańskiego o brak 
wyczucia i zrozumienia współczesnych mu dążeń 
szlachty. Czyżby był aż tak  zaślepiony, żeby nie wi
dział, że chęć zrzucenia przez szlachtę nienawistnej ju
rysdykcji duchownych, wyemancypowania się spod 
ich władzy stanowiła jeden z najczulszych nerwów ca
łej reformacji polskiej? Czyżby sam minimalnym pro
gramem, dobrym może w początkach reformacji, chciał 
zadowolić szlachtę, trzymającą od dłuższego czasu ster 
rządów sprawami religijnymi w zborach kalwińskich?
O ile program Uchańskiego miał jakieś widoki powo
dzenia zaraz po sejmie 1555 r. to program ten, w dodat
ku zawężony, po roku 1562 trzeba by nazwać utopij
nym. Szlachta nie zgodziłaby się na zatrzymanie 
wszystkich dotychczasowych przywilejów, jurysdykcji 
przez duchownych, ponowne płacenie dziesięcin za 
drobne ustępstwa, dotyczące raczej samych księży. 
Wprawdzie na sejmie 1565 r. odzywały się głośne wo
łania o sobór narodowy, ale w wołaniu tym kryła się 
chęć rozstrzygnięcia raz na zawsze jurysdykcji po linii 
żądań szlachty oraz przechylenia szali religijnej ku 
postulatom reformacji. Logiczne rozumowanie wskazu
je zatem, że zwołanie soboru narodowego mijałoby się 
z celem i dlatego należy wątpić, czy soboru tego prag
nął Uchański.

Skąd więc wynikało tak negatywne ustosunkowanie 
się nuncjusza do prymasa, skąd ta  jego nieustanna nie
ufność? Dlaczego nie chciał dopuścić do zwołania so
boru prowincjonalnego?

Złożyło się na to kilka przyczyn. Na pierw
szą. bodaj czy nie najważniejsza, wskazał sam 
arcybiskup, uważając, że podejrzenie o sobór na
rodowy rzucają nań biskupi, obawiający się, by na
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synodzie prowincjonalnym nie zostały potwierdzone 
dekrety soboru Trydenckiego a wśród nich uchwała
o konieczności rezydencji przy kościele i uchwała o nie
możności akumulowania beneficjów.

Biskupi polscy i kanonicy przyzwyczajeni do bo
gactw, czerpanych z różnych beneficjów, przez szereg 
lat ociągali się z oficjalnym przyięciem uchwał soboru, 
a nawet w Rzymie zabiegali przez swych posłów o za
wieszenie odnośnej ustawy, uciekając się do protekcji 
nuncjusza. Oni też rzeczywiście podjudzali Commen
done przeciw Uchańskiemu i, strasząc możliwością so
boru narodowego, odciągali zwołanie synodu prowin
cjonalnego. Z ostrzeżeniem takim zwrócił się do nun
cjusza podkanclerz Myszkowski. Commendone pod
chwycił okazję i dzięki wpływom Myszkowskiego u 
króla, dwukrotnie pokrzyżował plany prymasowi. Mysz
kowski najbardziej bał się synodu prowincjonalnego 
właśnie z powodu wielu beneficjów: podkanclerz, dzie
kan krakowski, proboszcz gnieźnieński, poznański, płoc
ki, łęczycki i warszawski. Słusznie nazywano go pro
boszczem całej Polski. Rzuceniem podejrzenia na U- 
chańskiego i udzieleniem pomocy nuncjuszowi, chciał 
jeszcze uzyskać u papieża nominację na biskupa ko- 
adjutora płockiego z prawem następstwa.13)

Podobnie ostrzegał nuncjusza biskup przemyski Wa
lenty Herburt. uważając arcybiskupa za główną sprę
żynę przygotowywanego przez szlachtę soboru narodo
wego.14) Nie ulega wątpliwości że inni biskupi i ka
nonicy powodowani zawiścią, obawą o utratę docho
dów, podważali w  oczach Commendone prawowierność 
poglądów swego prymasa.

Drugą przyczyną wzmożonej akcji przeciw arcybis
kupowi był sam nuncjusz Commendone. Niewątpliwie 
w raportach swych do papieża przedstawiał sytuację 
katolicyzmu w Polsce w zbyt czarnych barwach, aby 
tym podkreślić wielkość osobistych zasług i wytężonej 
pracy. Przez ustawiczne podsycanie podejrzeń w  Rzymie 
co do' działalności Uchańskiego, wysiłki nuncjusza na
bierały większego znaczenia, którego nie miałyby, gdy
by stwierdził, że arcybiskup jest wzorowym katolikiem. 
Dzięki tej praktyce Commendone otrzymał od papieża 
paliusz kardynalski za uratowanie katolicyzmu w  Pol
sce.15)

Trzecia wreszcie przyczyna do podejrzeń i braku 
zaufania leżała w poprzedniej działalności Uchańskie
go, mianowicie z tego okresu, kiedy odważnie bunto
wał się przeciw Rzymowi, gotów w każdej chwili sta
nąć na czele Kościoła narodowego według przysłowia: 
kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha...

Reasumując treść całego rozdziału trzeba stwierdzić: 
w pierwszym okresie życia Uchański współpracował 
ściśle z Modrzewskim, razem z nim ustalał plany za
prowadzenia jedności religijnej w Polsce i przejął od

Modrzewskiego cząstkę jego programu odnowy Koś
cioła; myślał i działał w tym kierunku, aby na soborze 
narodowym zjednoczyć Kościół w Polsce w oparciu o 
swój minimalny program reformacyjny; równocześnie 
gotował się do całkowitego zerwania z Rzymem i pod
jęcia suwerennej władzy w  Kościele — po prostu chciał 
stanąć na czele Kościoła narodowego w Polsce.

W drugim okresie życia — jako arcybiskup gnieź
nieński, z chęci zerwania z papiestwem zrezygnował 
niewątpliwie, strzegł interesów Kościoła i duchowień
stwa, dążył do przyjęcia przez Kościół ustaw  soboru 
Trydenckiego, a pod koniec życia przekreślił zupełnie 
swe sympatie dla ruchu reformacyjnego.
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Ks. TEODOR ELEROWSKi

HISTORIA PARAFII KOŚCIOŁA  
POLSKOKATOLICKIEGO W LUBLINIE

Zanim przystąpimy do opisu dziejów polskiego kato
licyzmu w Lublinie, musimy zaznaczyć, że Lublin jest 
miastem wojewódzkim i największym na międzyrzeczu 
Wisły i Bugu.

Południowa część międzyrzecza to wyżyna, która od 
Lublina wzięła swą nazwę. Wyżyna Lubelska to żyzna 
gleba sprzyjająca rozwojowi rolnictwa.

Początki miasta sięgają bardzo odległych czasów. 
Wiadomości przedhistoryczne donoszą, że na wzgórzu 
leżącym nad rzeczką Czechówką, zajętym obecnie 
przez cmentarz żydowski, wznosił się gród obronny, 
wybudowany przy szlaku handlowym idącym od Mo
rza Czarnego do Bałtyku — z odgałęzieniem w kierun
ku Krakowa.

Nazwę miasto otrzymało od właściciela i założyciela 
owego grodu, imieniem Lubel. Legendarne wieści do
noszą, że pierwszy kościół w  Lublinie pod wezwaniem 
św. Mikołaja ufundował Mieczysław I w 986 r. Koś
ciół ten istnieje do obecnej chwili, lecz w  całkowicie 
zmienionej formie.

Król polski Bolesław Chrobry wybudował w Lubli
nie zamek obronny dla ochrony miasta i wielkich szla
ków handlowych.

Lublin stał się grodem, książęcym i najgłośniejszą 
twierdzą ochrony kraju przed najazdami nieprzyja
cielskimi. Miasto położone przy ważnym handlowym 
szlaku w kraju żyznym i bogatym, miało wspaniałe 
warunki rozwojowe.

Na początku XV wieku wprowadzono w Lublinie 
szkoły parafialne. Nauczycielami w nich byli duchow
ni, Podniosły one poziom umysłowy mieszczan i zawa
żyły na rozwoju kulturalnym Lublina. Przyczynił się 
do rozwoju tego miasta Jan Długosz, pierwszy historyk 
polski, który kilka lat (od 1472 r.) spędził na lubelskim 
zamku wraz z synami króla Kazimierza Jagielloń
czyka.

W 1569 r. pod kierownictwem Zygmunta Augusta 
zawarto na zamku Unię Lubelską, na mocy której Pol
ska połączyła się z Litwą i Rusią, stąd nazwa Placu 
Litewskiego — gdzie obozowała szlachta litewska.

Piśmiennictwo i nauka w XVI w. w  Lublinie wpłynę
ły bardzo 'korzystnie na pisarzy polskich, w pierwszym 
rzędzie na Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego i Se
bastiana Klonowicza. Rej często bywał w Lublinie, a 
sekretarz i przyjaciel jego imieniem Jakub był mie
szczaninem z Lublina. Kochanowski jakiś czas miesz
kał w Lublinie i był dworzaninem lubelskiego woje
wody Piotra Firleja, a potem z Czarnolasu przez Wisłę 
przeprawiał się do Lublina, celem odwiedzenia przyja
ciół, załatwienia różnych spraw rodzinnych i urzędo
wych. Kochanowski nawet w swych utworach wspo
mina Lublin, związała go z tym miastem śmierć, któ
ra go tutaj zaskoczyła 22 sierpnia 1584 r.

W XVII wieku pracował w  Lublinie Sebastian Fa
bian Klonowicz. L iteratura polska zawdzięcza mu zain
teresowanie sąsiednią Rusią, Wisła jako drogą wodną 
do portu gdańskiego i trybem miejskiego życia.

W tym też czasie lubelskie mieszczaństwo i pospól
stwo przyczyniło się wydatnie do rozwoju postępowej 
myśli religijnej, dążąc do zmiany warunków życia i 
nawet ustroju społecznego. Był to wyraz popierania 
postępowego ruchu religijnego w Polsce rozkwitłego
i rozszerzającego się na inne kraje europejskie. Jego 
zwolennicy zwani Braćmi Polskimi lub Arianami roz
wijali w Lublinie już od połowy XVI wieivu swoją 
żywą działalność, skupiając szlachtę, mieszczan i chło
pów, wszystkich jak braci na równi traktując. Tutaj 
przez kilka lat działali kierownicy Braci Polskich: Jan 
Niemojewski i Marcin Czechowic. Lubelska gmina

Braci Polskich utrzymywała się najdłużej w  Polsce, 
bo mimo zamknięcia jej wyrokiem trybunalskim w 
1635 r. jeszcze w 1648 r. istniały w Lublinie charyta
tywne instytucje, podtrzymywane przez Arian pol
skich. Z całej Polski przez dziesiątki lat ciągnęli do 
Lublina ci wszyscy, którzy nie godzili się z istniejącym 
uciskiem społecznym i pragnęli zmienić panujący wów
czas ustrój.

Dla zwalczania nowinkarstwa religijnego zostali 
sprowadzeni Jezuici do Lublina w 1582 r. przez bisku
pa łuckiego, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego
— kardynała Bem ada Maciejowskiego. Zbudowano 
im barokowy kościół za murami miejskimi, oraz kole
gium i szkołę dla ■ młodzieży szlacheckiej. Była też i 
uczelnia muzyków, nawet posiadająca oddzielną bursę 
muzyczną. Butni szkolarze jezuiccy, wychowani spec
jalnie w szowiniźmie religijnym, często dawali pobud
ki do pogromu innowierców, do napadów na domy mo
dlitwy innych wyznań — jak na przykład: pogrom 
Żydów w 1646 r.

W XIX w. ks. Piotr Ściegienny wracając z Syberii, 
tu osiadł na stałe i zmarł — pochowany na cmentarzu 
lubelskim.

Tu urodzili się słynni w świecie muzycy bracia Wie- 
niawscy — Henryk i Józef 1835—1837 r. Rewolucja w 
1905 r. mocno ożywiła życie polityczne w Lublinie. W 
okresie tym można tu było spotkać słynnych pisarzy 
polskich: Sienkiewicza, Żeromskiego i Prusa.

W 1918 r. powstały w Lublinie Rady Delegatów Ro
botniczych i Chłopskich, oraz pierwszy Rząd Polski.

W II wojnie światowej miasto poniosło wielkie stra
ty w  ludziach i w  majątku.

W 1939 roku w miesiącu wrześniu miasto zajęły 
wojska niemieckie. Na skutek masowych morderstw i 
wywożenia do obozów zagłady stan ludności zmniej
szył się o 40 proc.

Tuż pod miastem zbudowali hitlerowcy obóz zwany 
„fabryką śmierci" — Majdanek. Obóz zbudowano w 
1941 r. rękami jeńców radzieckich. Przez obóz przeszli 
ludzie z różnych krajów, najwięcej zginęło Polaków i 
Żydów. Niemcy wybudowali w M ajdanku kremato
rium, skąd płynął na miasto codziennie czarny dym 
cuchnący z palących się ludzi. Straszne i ciężkie były 
to chwile dla Polaków.

W r, 1944 po kilkudniowych zaciętych walkach woj
ska radzieckie i oddziały I-szej Armii Wojska Polskiego 
w dniu 24 lipca zajęły miasto.

Po wyzwoleniu Lublin stał się tymczasową siedzibą 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, powoła
nego przez Krajową Radę Narodową. Tu pierwszy 
Rząd Polski Ludowej ogłosił reformy w  Manifeście 
Lipcowym, będącym fundamentem nowego ustroju, 
oraz Dekret o Reformie Rolnej i inne ustawy.

W Lublinie, tak pięknym i sławnym mieście histo
rycznym, w mieście Reja, Jana Kochanowskiego, Se
bastiana Klonowicza, Wincentego Pola, Bolesława Pru
sa i innych wielkich mężów, w mieście pełnym pra
starych tradycji historycznych, kulturalnych i narodo
wych w dniu 3 m aja 1937 r. powstała parafia narodo
wa Kościoła Polskokatolickiego p. w. Wniebowzięcia 
N. M. P. Pierwszym proboszczem tej parafii był ks. 
Aleksander Zakrzewski, za którego parafia przeżywała 
wielkie prześladowanie ze strony kleru rzymskiego i 
sfanatyzowanych dewotek i fanatyków rzymskokato
lickich. Pewnego dnia niespodzianie wszedł do naszej 
kaplicy rzymskokatolik* ksiądz Dziubiński w towarzy
stwie swoich tercjarzy, zdemolował ołtarz, połamał 
krzyż, wyjął z tabernakulum puszkę i rozsypał komu
nikanty na posadzkę i podeptał nogami. Na rozprawie
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sądowej ks. Dziubiński otrzymał za tego rodzaju wy
czyn łagodny wyrok z zawieszeniem kary.

W 1940 roku ks. A. Zakrzewski został aresztowany 
przez hitlerowców, przebywał w więzieniu i wkrótce 
zmarł na zamku w  Lublinie.

Drugi proboszcz, ks, Alojzy Markowicz, w niedługim 
czasie po ks. Zakrzewskim, również został zamorodo- 
wany.

Z kolei proboszczem został ks. Józef Osmólski. W  
tym czasie powstał rozłam spowodowany przez ks. Fa- 
rona. Jedna grupa parafian stanęła z ks. Stanisławem 
Szelastem po stronie zbuntowanego biskupa Farona — 
z kaplicą przy ul. Mariana Buczka (dawniej ul. Zamoj
ska), druga grupa parafian z ks. Osmólskim na czele, 
stanęła po stronie ks. biskupa Franciszka Hodura (ka
plica przy ul. Żelaznej).

Działo się to w 1941 r. Biskupem ordynariuszem był 
Wówczas ks. biskup Józef Padewski.

Przy dużym wysiłku ks. J. Osmólski połączył obydwie 
grupy w jedną całość z siedzibą przy ulicy Zamojskiej. 
Po ks. Osmólskim kolejno proboszczami byli: ks. Ed
ward Narbuttowicz, ks. Franciszek Koc, ks. Stanisław 
Koc, a w  międzyczasie przebywał tu  krótko ks. Cze
sław Skibiński — potem przeniesiony do Grabówki 
zginął śmiercią tragiczną. Od 1944 r. do 1950 probosz
czem parafii był ks. Julian Pękala. Od 1950 r. probosz
czem parafii został ks. Bogdan Tymczyszyn, Jest on 
równocześnie dziekanem dekanatu lubelskiego. Po 
ośmiu latach starania i dużego wysiłku ze strony ks. 
dziekana Tymczyszyna, kaplica została przeniesiona 
na ul. Kunickiego 7, co wpłynęło korzystnie na rozwój 
parafii.

W obecnej chwili parafia lubelska tętni życiem i dy
namizmem. Jest również nadzieja, że w niedługim cza
sie będzie nowy kościół w Lublinie, gdyż ks. dziekan 
Tymczyszyn już gromadzi m ateriał na budowę świą
tyni Polskokatolickiej.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO 
I POLSKOKATOLICKIEGO

KIEDY ROZPOCZNIE OBRADY 
II SOBÓR WATYKAŃSKI?

Mgr Pericle Felici, sekretarz generalny central
nej komisji przygotowawczej soboru oświadczył, 
że II Sobór Watykański rozpocznie swe obrady 
najprawdopodobniej w  listopadzie 1962 r. Na py
tanie, czy przedstawiciele innych Kościołów nie 
rzymskokatolickich będą mogli wziąć udział, od
rzekł, że jest to możliwe, choć dotychczas nic 
jeszcze na ten temat nie ustalono. Prof. Uniwersy
tetu w Tybindze — H. Kiing podkreślił w jednym 
ze swych przemówień, że właściwie Sobór Waty
kański już rozpoczął swe obrady, gdyż stadium 
przygotowawcze Soboru ma większe znaczenie 
od kilku dni obrad rzeczywistych, które będą tyl
ko podsumowaniem uprzednich, kilkuletnich 
prac. Podobne opinie wyraziliśmy już przed ro
kiem w „Posłannictwie1' z lipca i sierpnia.

ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW 
POWIĘKSZA SWE SZEREGI

Od ostatniej sesji Komitetu Centralnego SRK 
w lipcu 1960 i\ w  St. Andrews w Szkocji, wiele 
Kościołów zwróciło się z prośbą o włączenie ich 
do_ tej wszechświatowej organizacji chrześcijaii- 
skiej. Kandydatury nowych Kościołów zostaną 
przedstawione na Kongresie Światowej Rady 
Kościałów, który rozpocznie swe obrady dnia 
18 listopada 1961 r. w New Delhi (Indie). 2/3 gło
sów delegatów Kongresu zadecyduje o przyjęciu 
nowych Kościołów do ŚRK. Oto Kościoły, które 
zgłosiły swą kandydaturę:

1. Kościół utworzony z unii Kościołów połud- 
niowo-afrykańskich, założony przez misję 
w  KTIII w. Liczy 28 000 wiernych.

2. Kościół Prezbiteriański św. Trójcy, zorga
nizowany ©rzez misję Zjednoczonego Koś
cioła Kanady. Ilość wiernych sięga 25 000. 
Kościół posiada 73 szkoły podstawowe, 7 
szkół średnich i 33 000 uczniów.

3. Kościół Ewangeliczny z Nowej Kaledonii, 
biorący początek z pracy misjonarzy fran
cuskich z Paryża. Liczy 81 parafii, 74 pasto
rów.

4. Kościół unijny Baptystów z Kamerunu, 
członek Światowej Unii Baptystów. 15 000 
wyznawców tworzy 200 parafii.

5. Kościół Zjednoczony Afryki Centralnej
i Rodezji, wyrosły z pracy misjonarzy 
z Londynu i Kościoła Szkocji. Liczy 16 000 
wyznawców.

6. Kościół Zielonoświątkowców z Chile — 
10 000 wiernych.

SPRAWA „PASTORATU" KOBIET 
CIĄGLE AKTUALNA

Komisja złożona z pięciu teologów, której po
wierzono w r. 1958 (przez synod Kościoła Luter- 
skiego w Finlandii) przestudiowanie i przemyśle
nie możliwości dopuszczenia kobiet do czynnego 
udziału w życiu liturgicznym Kościoła, przygo
towała sprawozdanie ze swych studiów, przychyl
ne ewentualnemu „pastoratowi“ kobiet. Oto 
wnioski komisji, które mają być przedstawione 
w 1963 r. na synodzie Kościoła Finlandii:

Nowy testament nie odpowiada na pytanie: 
kto ma szafować Sakramentami św. Według 
łuterskich pism konfesyjnych, głównym za
daniem jest przepowiadanie Ewangelii i udzie
lanie Sakramentów zgodnie z ustanowieniem 
ich przez Chrystusa. Kto sądzi, że tylko pasto
rzy m ają władzę i możność to czynić, ten sta
ra się ograniczyć łaskę Chrystusa Pana, nie 
mając po temu żadnych podstaw w Ewangelii. 
Przeciwnie, Nowy Testament głosi równość 
mężczyzny i kobiety wobec Jezusa Chrystusa, 
tolerując tym samym ewolucję poglądów, ze
zwalającą kobietom podejmować coraz bar
dziej odpowiedzialne zadanie w Kościele. 
Arcyb. Kościoła Prawosławnego — Paawali — 
oświadczył w wywiadzie prasowym dziennika 
„Kotimaa", że Kościół Luterski Finlandii 
wkracza na niebezpieczną drogę, dopuszczając 
kobiety do pastoratu.

SEKULARYZACYJNA POLITYKA SZKOLNA 
W INDIACH

Decyzja Rządu, nakazująca zamknięcie wszel
kich szkół prywatnych w Indiach Połud. spotka
ła się z żywym protestem ze strony Kościoła 
rzymskokatolickiego. 7 000 szkół prywatnych na
leży do Kościoła rzymskiego, innymi kieruje hin
duizm i muzułmanizm. Mimo protestów ze strony 
powyższych wyznań, władze świeckie nie mają 
zamiaru ustępować i konsekwentnie prowadzą 
zaplanowaną akcję likwidacji szkół prywatnych.
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Likwidacja szkół prywatnych jest, jak widać, 
akcją wszechświatową. We wszystkich państwach 
świata, poza nielicznymi wyjątkami, Kościół tra 
ci swe pozycje nauczycielskie. Wpływy Kościoła
i jego władza- ograniczają się coraz bardziej do 
spraw kultu. Po wielu wiekach władza świecka 
zdobyła wreszcie supremację nad Kościołem. Czy 
słusznie? Trudno to nam oceniać. Jedno można 
tylko zaznaczyć, że misją Kościoła jest nauczanie 
wiary i moralności chrześcijańskiej. Ponieważ 
Kościół przekroczył poważnie te  granice zakreślo
ne przez samego Chrystusa, nie może zbyt pro
testować, gdy władze świeckie odbierają Kościo
łowi to, co nie należy do jego kompetencji.

INTERKOMUNIA 
MIĘDZY KOŚCIOŁEM SZKOCJI I SZWECJI

Kościół Prezbiteriański Szkocji i Kościół Lu- 
terski Szwecji uchwaliły interkomunię na posie
dzeniu przedstawicieli obu Kościołów w Sigtuna 
wiosną br. Wyznawcy jednego Kościoła mogą 
więc przyjmować Komunię w drugim Kościele
i odwrotnie. Nad sprawą odprawiania nabożeństw
i interkomunii posuniętej głębiej nie zastanawia
no się.

KU KOŚCIOŁOWI NARODOWEMU AUSTRALII

Alan Walker, pastor metodystyczny w  Australii 
oświadczył, że należy zorganizować w Australii 
Kościół prawdziwie australijski, jeśli się pragnie, 
by religia chrześcijańska znalazła przyjęcie 
wśród Australijczyków. Chrześcijaństwo nie do
trze nigdy do serca i uczuć tego narodu, o ile nie 
odpowie potrzebom duszy Australijczyków. Koś
cioły: anglikański, rzymskokatolicki, prezbiteriań
ski i metodystyczny do tej pory nie potrafiły na
wiązać należytego kontaktu uczuciowego z du
chem narodu australijskiego i są tylko imitacją 
Kościoła. Nie wypracowano dotychczas odpo
wiednich form kultu, nie napisano hymnów i 
pieśni kościelnych, nie zaadoptowano odpowied
nio religii chrześcijańskiej do specyficznych wa
runków życia, poglądów i charakteru ludzi za
mieszkujących ten uroczy zakątek świata. Nic 
dziwnego, że rozwój chrześcijaństwa nie rokuje 
tu większej przyszłości. Tylko Kościół narodowy 
Australii mógłby zmienić ten stan zastoju i roz
budzić większe zainteresowanie chrześcijań
stwem.

PRZESZKODY NA DRODZE 
DO UNII KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH 

W AMERYCE

W Kościele Episkopalnym Stanów Zjednoczo
nych powstały rozdźwięki na tle kroków unij
nych protestantyzmu w tym  kraju. Od dawna 
przygotowuje się w USA unia Kościołów: prezbi- 
teriańskiego, episkopalnego, reformowanego, me- 
todystycznego i innych, lecz sfinalizowanie tej unii 
napotyka na przeszkody. Tzw. „walcząca mniej- 
szość“ w Kościele Episkopalnym sprzeciwia się 
unii zdecydowanie. Opozycja płynie od anglo- 
katolików, wywodzących się High Church’u, któ
rzy nie chcą słyszeć o unii Kościoła Episkopalne
go z tymi Kościołami, które nie posiadają sukcesji 
apostolskiej, a przez to prawdziwego Chrystu
sowego Kapłaństwa. Również synod Kościoła Re
formowanego w Ameryce oświadczył, że nie jest 
jeszcze przygotowany do wszczęcia rozmów przy
gotowawczych z unią.

ROZPOCZĘCIE PRAC 
PRZY BUDOWIE NOWEJ SIEDZIBY 

ŚWIATOWEJ RADY EKUMENICZNEJ 
W GENEWIE

Około 300 osób, kierowników ruchu ekumenicz
nego, przedstawicieli władz świeckich i kościel

nych z Genewy wzięło udział dnia 21 czerwca w 
uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego 
pod kaplice i przyszłe budowle ŚRK. Prace bu
dowlane rozpoczną się natychmiast i zostaną przy
puszczalnie zakończone w r. 1963. W uroczystości 
tej wzięły udział wybitne osobistości: bp Henryk 
Knqx Sherrill z Kościoła Episkopalnego w  USA, 
bp metodystyczny Sante Uberto Barbieri z Bu- 
enos-Aires, bp Otto Dibelius z Berlina — wszyscy 
jako członkowie Komitetu Wykonawczego ŚRK. 
Biskup Sherrill w przemówieniu okolicznościo
wym złożył hołd pierwszym kierownikom ruchu 
ekumenicznego, a następnie wyraził nadzieję, że 
nowe gmachy przyczynią się do wzmożonej eks
pansji ekumenizmu i do podniesienia wydajności 
pracy. Potrzebna jest nam kaplica — mówił — nie 
tylko dla współpracowników z Ekumenią, ale 
również jako symbol pierwszorzędnego naszego 
zadania, którym jest oddanie czci Bogu w Jezu
sie Chrystusie. Potrzebna nam jest biblioteka, aby 
gromadzić literaturę ekumeniczną, potrzebne sale 
konferencyjne i wygodniejsze pokoje biurowe. M. 
Viser Hooft, sekretarz generalny SRK, zwró
cił uwagę na-dogodne, idealne wprost miejsce, 
które Genewa ofiarowała dla ŚRK i jej central
nej siedziby a to z tego powodu, że gmachy jej 
będą W  sąsiedztwie z licznymi innymi gmachami 
najróżnorodniejszych organizacji międzynaro
dowych.

WIADOMOŚCI 
Z KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO 

W POLSCE

I. W dniu 27 czerwca bir. J. Em. Ks. Prymas 
Dr. Maksymilian Roide w asyście księży kanoni
ków odprawił w kaplicy parafialnej p.w. Miło
sierdzia Bożego w Warszawie, przy u l  Wil
czej 31 — Mszę św. w  intencji błogosławieństwa 
Bożego dla Rady Kościoła. Wszyscy członkowie 
Rady Kościoła, oraz księża pracujący na wy
dzielonych stanowiskach w  Kurii Biskupiej 
przystąpili do Sakramentu Pokuty i Komunii św.

II. Tego samego dnia o godz. 10-tej w sali 
konferencyjnej Kurii Arcybiskupiej w Warsza
wie odbyła się kolejna Sesja Rady Kościoła 
Polskokatolickiego w P.R.L. Sesji Rady Kościoła 
przewodniczył J. Em. Ks. Prymas Dr Maksymi
lian Rode.

Rada Kościoła m.in. powzięła decyzję o ery
gowaniu diecezji krakowskiej, w skład której 
mają wchodzić parafie po-lożone w  mieście 
Krakowie, woj. krakowskim, woj. rzeszowskim, 
woj. katowickim i woj. kieleckim.

Siedzibą biskupa ordynariusza diecezji kra
kowskiej będzie Kraków.

III. W dniu 28 czerwca br. wszyscy członkowie 
Rady Kościoła wzięli udział w święceniach ka
płańskich, których udzielił w prokatedrze w 
Warszawie J. Em. Ks. Prymas Dr Maksymilian 
Rode. Chrześcijańską Akademię Teologiczną re
prezentował J. Em,. Ks. Rektor Prof. Dr Wiktor 
Niemczyk i Ks. Prof. Dr Karol Wolfram, pro
rektor Akademii.

IV. W dniu 30 czerwca br. w  Wyższym Semi
narium Duchownym w Warszawie Komisja 
Egzaminacyjna, pod przewodnictwem J. Em. Ks. 
Prymasa, przyjęła egzaminy proboszczowskie 
księży pracujących w duszpasterstwie parafial
nym.

V. Dnia 5 Lipca br. J. Em. Ks. Biskup Julian 
Pękala, w  ro-cznicę przyjęcia sakry biskupiej 
przez J. Em. Ks. Prymasa Dir Maksymiliana Ro~ 
dego, odprawił dziękczynną Mszę św. na którą 
przybyli pracownicy Kurii Biskupiej, Rektorat 
Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy 
Wydawnictwa Literatury Religijnej, Zarząd 
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików 
oraz wierni. (M.)
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Die September-Nummer von „Posłannictwo” be- 
ginnt mit einem umfangreichen Bericht iiber den 
Verlauf der Beratungen der Christlichen Friedens- 
konferenz in Prag. An der Konferenz nahmen akti- 
ven Anteil auch die Leiter und V ertreter der Kir- 
chen aus Volkspolen, die dem Oekumenischen Welt- 
kirchenrat angehoren. Unsere Kirche w ar auf der 
Konferenz durch drei V ertreter representiert. Es 
waren: — Seine Exzellenz H err Bischof Dr Maksy
milian Rode, Priester Dr A. Naumczyk und Priester 
Dr E. Bałakier.

Der nachste, sehr interessante Artikel stammt von 
der Feder Seiner Exzellenz Herrn Bischofs P. J. Jans 
von der Altkatholischen Kirche Hollands (Deventer) 
und wurde auf die Bitte der Redaktion von Ihm 
zugesandt. Sein Titel lautet: — .,Die Stełlunę und 
Bedeutung des Priesteramtes in der Altkatholischen 
Kirche.” Der Verfasser beweist, dass das Priesteram t 
so weit zum Wesen der Kirche mitanpphort. dass 
ohne dieses Amt die Kirche undenkbar ist und um- 
gekehrt. Das Priesteram t erhg.lt man durch die Auf- 
legung der Hande und ein Gebet zum Heiligen Geis- 
te. So taten es die Aposteln. Die Ordinierung und 
die Einweihung kann nicht nur eine svmb^lische, 
sondern muss auch gleichzeitig eine sakrale Bedeu- 
tung haben, denn Christus selbst beruft. wałilt und 
ermachtigt durch Seine Kirche. Das Bischofsamt, 
das Pristeramt. sowie das Diakonat stammen alle 
aus den Apostolischen Zeiten.

Der dritte Artikel ..Die Bibel und die Apokryphen” 
wurde von dem Priester Dr A. Naumczyk verfasst. 
In derselben Nummer schreibt Priester L. Wegener 
iiber das IV Oekumenische Konzil in Chalzedon 
und zitiert in seinem Artikel den Dogmatischen 
Brief Leo des Grossen und 28 chalzedonische Kanone.

Priester S. Morawski beweist in dem Artikel „Das 
Heilige Abendmahl in beiderlei Gestalten (geschicht- 
liche Bemerkungen)”, dass die Praxis einer solchen 
Kommunion in den altesten apostolischen Zeiten zu 
suchen ist und dass die romische Kirche nicht den 
geringsten Grund hatte  um diese Praxis in eine 
Kommunion in einer Gestalt zu verwandeln.

Neben diesen Artikeln umfasst die September- 
Nummer von „Posłannictwo’’ viele andere, nicht

weniger interessante und wichtige Beitrage und 
zwar: — Priester mgr S. Włodarski — „Ein unbe- 
kanntes Konzil”, Priester Dr E. Bałakier — „Die na- 
tionale Kirche nach Jakub Uchański (II Teil)”. Es 
ist bekannt aus der Geschichte der Kirche in Polen 
im XVI Jahrhundert, dass Jakub Uchański, zuerst 
Bischof von Włocławek und spater Primas der ro- 
mischen Kirche in Polen mehrere Jahre im Kon
flikt mit Rom gestanden hat und die Organisierung 
einer nationalen Kirche anstrebte. Seine Piane wurden 
durch den papstlichen Nuntius Commendone, sowie 
den Konig Sigismund August durchkreuzt. Der Letz- 
te wollte Uchański nicht unterstiitzen. Erst ais spa
ter Uchański vom Papst den arzbischoflichen 
Mantel erhielt, liess er die jugendlichen Piane des 
Bruchs mit Rom fallen und sorgte fur das Interesse 
der Kirche und der Geistlichkeit.

Priester T. Elerowski, der sich m it der Geschichte 
der Pfarram ter der Polnisch-Katholischen Kirche be- 
fasst, hat dieses mai die Geschichte des Pfarrm ates 
unserer Kirche in Lublin dargestellt.

Unser M onatsblatt bringt auch interessante Nach- 
richten vom Leben und von der Entwicklung der 
Kirche. Am 27 Juni fand in Warszawa die Sitzung 
des Rates der Polnisch-Katholischen Kirche auf der 
ein Beschluss iiber die Schaffung der K rakauer Dio- 
zese gefasst wurde in dereń Bestand folgende Pfar
ram ter eingehen wurden: — Krakau — Stadt sowie 
die Pfarram ter in den Wojewodschaften Krakau, 
Rzeszów, Katowice und Kielce. Auf diese Weise 
wurde unsere Kirche auf das Erzbistum Warszawa, 
das rechtlich schon bestatigte Bistum Wrocław und 
Bistum Krakau geteilt sein.

Am 28 Juni nahmen alle Mitglieder des Kirchen- 
rates an der feierlichen Einweihung neuer Priester 
teil; die Priesterinweihung wurde an 5 Diakonen 
von Seiner Exzellenz Herrn Bischof Maksymilian 
Rode vorgenommen.

Am 30 Juni hat die Prufungskommission unter 
Leitung von Seiner Exzellenz Herrn Bischof M a
ksymilian Rode im Hoheren Priestersem inar in War
szawa das Examen fu r P farrer von 12 in der Pfar- 
rseelenfiirsorge tatigen Priestern abgenommen.
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