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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

D Z I E S I Ę Ć  
T Y G O D N I

(R eka p i tu la c ja  p rzeb ieg u  I I I  S e s j i  Va t ic a n u m  I I  od 14. IX .  
do 21. X I .  1964 r.)

Wiążące opinie o dorobku i znaczeniu Vaticanum II dla Ko

ścioła Rzymskokatolickiego w pierwszym rzędzie a także w pew

nym zakresie i dla całego chrześcijaństwa czy nawet „świata”  

będzie można wydać po zakończeniu całego Soboru, którego akt 

czwarty ma się rozegrać na jesieni bieżącego roku. Niemniej 

można zrobić próbę podsumowania prac i osiągnięć każdego aktu 

a raczej każdej sesji oddzielnie. W niniejszym numerze poświę

conym temu zagadnieniu zajmujemy się dorobkiem II I  Sesji.

Gdybyśmy jednak chcieli osądzić ten trzeci akt według wyni

ków konkretnych, doszlibyśmy do nie oddającego właściwego 

stanu rzeczy przekonania, że podczas II I  Sesji działo się nie

wiele. Uchwalenie jednej „konstytucji oraz dwóch dekretów, 

to istotnie efekt raczej ubogi”. Nie tymi efektami więc należy 

mierzyć wydarzenie zwane I I I  Sesją. Trzeba się zagłębić 

w gąszcz samych dyskusji oraz zdarzeń, które się z tą sesją 

wiązały, a które stanowią jej bogactwo treściowo-historyczne.

Pragnąc uczynić zadość tej potrzebie przedstawiamy w zarysie 

najważniejsze wydarzenia i główne problemy roztrząsane pod

czas I I I  Sesji.
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TY D ZIEŃ  PIER W SZY

W dniu 14 września — otw ierając III Sesję — pap. Paw eł VI 
odpraw ił Mszę św. razem  z 24 kardynałam i. Była to tzw. kon- 
celebracja uznawana w Kościele Rzymskokatolickim za nowość, 
chociaż znana jest innym  wyznaniom chrześcijańskim  od lal. 
Po nabożeństwie papież wygłosił inauguracyjne przem ówienie, 
w  którym  nakreślił Soborowi nowy cel, mianowicie dokończe
nie Pierwszego Soboru W atykańskiego, rzekomo przerw anego 
z powodu w ojny francusko-pruskiej w 1870 r. W przem ówieniu 
Paw eł VI z mocą podkreślił, że jest „kolejnym  następcą Ap. 
P io tra“ spraw ującym  „pełnię władzy nad całym Kościołem1' 
przy czym wyraz „Kościół" rozumiał jako całe chrześcijaństwo, 
naw et całą ludzkość, gdyż tę in terpretację Kościoła promulgo
wał później (21 listopada) w  „K onstytucji dogmatycznej o Ko- 
ściele“ . Dlatego też zwrócił się do „Braci Odłączonych” z gorą
cym apelem, aby „się połączyli w  pełni w iary  i miłości" z Ko
ściołem Rzymskokatolickim.

Pierwszą na tej sesji (a osiemdziesiątą z kolei) Kongregację 
G eneralną wypełniła dyskusja nad schem atem  „O Kościele".

Podobno piorunujące wrażenie (zwłaszcza na ojcach soboro
wych z Polski) w yw arł opublikowany 16 września w  Rzymie 
kom unikat o osiągniętym  porozum ieniu między papiestwem  
a rządem W ęgierskiej Republiki Ludowej. Jak  wiadomo, per
traktacje w  tej spraw ie rozpoczął jeszcze pap. Jan  XXIII, nie 
przypuszczano jednak, że tak szybko zakończą się pozytywnie. 
Obecny w Rzymie episkopat z Polski nabrał na razie wody 
w  usta, chociaż przede wszystkim  on powinien teraz mówić
o tym, jak wyobraża sobie w najbliższej przyszłości współpracę 
z rządem  ludowym.

Mówi się, że polski episkopat jest głównym prom otorem  zgło
szonej świeżo v/ auli soborowej propozycji, by w schemacie 
„O Kościele" umieścić w yraźny ty tu ł mariologiczny: „Wszech- 
pośredniczka łask". Wiadomo, że ty tu ł ten w prost godzi w eku
meniczny dialog z obozem protestanckim . Przeciw  propozycji 
wyraźnie wystąpili dwaj przywódcy reform istów  (postępowej
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grupy soborowej), kardynałowie J. Frings z Kolonii oraz 
J. B. A lfrink z U trechtu. Zdaniem kard. A lfrinka wprowadze
nie do schem atu form uły o pośrednictw ie M aryi jest zbędno-, 
ponieważ Chrystus jest „jedynym  pośrednikiem  między ludźmi 
a Bogiem". Orzekł, że taka jest teologiczna praw da, której nie 
należy „minimalizować ani maksymalizować".

Nowym tem atem  dyskusji 18 września stał się schemat 
pt. „O duszpasterskich obowiązkach biskupów". Mówi on
o współdziałaniu biskupów między sobą, o stosunkach biskupów 
z papieżem i rzym ską kurią oraz o roli biskupa w jego diecezji. 
Do schem atu włączono (ze schem atu „O Kościele") paragrafy 
mówiące o sakram entalności i kolegialności episkopatu. Nato
m iast — ku powszechnemu oburzeniu reform istów  — z tego 
schem atu wyłączono problem y wprawdzie praw ne, lecz nie
zwykle w  praktyce ważne i przekazano kurialnej „Komisji re 
form y praw a kanonicznego". Powodem oburzenia jest samo
wolna zmiana roli obecnego Soboru. W edług intencji pap. Ja 
na XXIII Vaticanum  II miał się zająć opracowaniem właśnie 
praktycznych zarządzeń dla powszedniej pracy duszpasterskiej 
a nie dogmatami. Czy kurialni juryści potrafią właściwie ująć 
problem y życia codziennego, o którym  posiadają pojęcia mgli
ste?

20 września zapowiedział papież zwrócenie „głowy św. A n
drzeja" praw ow item u właścicielowi, kościołowi praw osławnem u 
w Patras (Grecja). Relikwie odwiezie specjalna m isja papieska 
pod przewodnictwem  kard. A. Bea, przewodniczącego Sekre
tariatu  dla Spraw Jedności Chrześcijan. Dla nikogo nie jest 
rzeczą tajną, że celem tej akcji jest przełam anie oporu i nie
chęci Kościoła Grecji do dialogu z papiestwem.

Wśród Polonii rzym skiej żywo się kom entuje radiowe prze
mówienie kard. Wyszyńskiego, który  m. in. zdał relację 
z audiencji u papieża. „K ardynał wręczył Pawłowi VI różaniec 
jako dar z Jasnej Góry" oraz „kilka polskich wydaw nictw  albu
m owych". Przeprowadził zapewne i wym ianę poglądów na te
m at życia kościelnego w Polsce, lecz o tym  w prasie niezwykle 
skąpo.



68 (4) D Z I E S I Ę Ć  T Y G O D N I

TY D ZIEŃ  D RU G I

Na Kongregacji Generalnej w dniu 21 września wprowadzono 
nowy uspraw niający sposób przygotowywania tem atów  do gło
sowania. Przed głosowaniem nad jakim ś artykułem  schem atu 
jeden wyznaczony referen t przedstaw i wszystkie racje za przy
jęciem  tekstu, a drugi referen t podaje racje przeciwne. Zasto
sowano ten system  przy dyskutow aniu trzeciego rozdziału 
schem atu „O Kościele". Jeden biskup twierdził, że ani kolegial
ność, ani sakram entalność biskupów nie wypływa z Pisma św. 
ani z Tradycji, przeciwstawił się też wprowadzeniu diakonatu 
dla żonatych, gdyż stanowiłoby to zagrożenie dla utrzym ania 
celibatu w całym Kościele rzymskim. Drugi natom iast biskup 
(kard. Koenig z Wiednia) uzasadniał, że sakram entalność i ko
legialność znajdują swoje podstaw y w źródłach Objawienia 
i wypowiedział się za wprowadzeniem  stałego stopnia diako
natu. W przeprowadzonych głosowaniach zwyciężyła opinia 
druga w sposób nie budzący wątpliwości.

23 września rozpoczęto dyskusję nad dwoma ważnym i dla 
całego świata schem atam i, mianowicie nad schem atem  „O eku- 
m eniźm ie“ oraz „O wolności relig ijnej” . Pierw szy z nich ma 
posiadać nie pięć, lecz trzy  rozdziały: 3. Katolickie podstawy 
ekumenizmu, 2. W prowadzenie ekum enizm u w  życie, 3. Ko
ścioły i wspólnoty kościelne odłączone od Stolicy Apostolskiej. 
Dwa odrzucone rozdziały zamieniono na „aneksy" (załączniki) 
mówiące o stosunku Kościoła Rzymskokatolickiego do religii 
żydowskiej i innych religii niechrześcijańskich. Nowy schemat
o ekumeniźm ie posiada pewien mało widoczny retusz rażący 
„Braci Odłączonych". Nawet rzym skokatoliccy korespondenci 
zauważyli, że obecny schem at stw arza wrażenie, jakby  ktoś na • 
pisał w liście „Drogi Panie", a następnie przekreślił słowo 
„Drogi".

Schemat a raczej „Deklaracja o wolności relig ijnej" wyw oła
ła ostry  spór pomiędzy reform atoram i i konserw atystam i na 
Soborze. Czołowy konserw atysta, kard. O ttaviani, powiedział 
m. in., że wolność religijna może zaszkodzić jedności narodów
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katolickich. Po trzydniow ych obradach m oderatorzy (członko
wie prezydium  soborowego) zaproponowali zamknięcie poży
tecznej i ciekawej dyskusji. Deklarację przekazano Sekretaria
towi do Spraw Jedności celem przygotowania redakcji ostatecz
nej. Jakie będą więc losy napraw dę rewolucyjnego projektu?

Po raz pierwszy w historii chrześcijaństwa wprowadzono na 
sobór kobiety. Na razie jest ich piętnaście (8 zakonnic i 7 pań 
świeckich). Ich rola to wyłącznie słuchanie i patrzenie — bez 
praw a głosu, jak  zresztą tego praw a nie posiadają ,,audytorzy“
— mężczyźni.

TY D ZIEŃ  TRZEC I

Przed dwoma laty  podczas I Sesji najbadziej burzliwą dy
skusję wywołał schem at „O źródłach Objawienia". Chodziło 
wówczas o to, czy należy po dawnem u wysuwać na pierwsze 
miejsce Tradycję jako źródło Objawienia czy też Pismo św. Za 
pierwszeństwem  Pism a św. opowiedziała się postępowa grupa 
reform istów  szukających zbliżenia z obozem protestanckim . 
Dyskusje gwałtownie przerwano i schem at przekazano specjal
nej Komisji Mieszanej.

Na III Sesji rozpoczęto dyskusję nad tym  samym problemem 
w dniu 30 września 1964 r., lecz w całkowicie innej atmosferze. 
Zmieniony już w  ty tule („O Objawieniu Bożym11) schem at zo
stał przez ekspertów  wyjałowiony tak, że przestał wywoływać 
żywsze reakcje i został przezwany „Eunuchus m aior“ . Dyskuto
wano wprawdzie nad nim przez pięć dni, lecz bez entuzjazm u. 
Przyczyną takiego klim atu było postawienie przez schemat za
sady, że nie ma dwóch źródeł Objawienia, że nie należy mówić
o stosunku Pisma św. do Tradycji, ponieważ są to spraw y zbyt 
delikatne i jeszcze niedojrzałe. W efekcie schem at zajm uje się 
praw ie wyłącznie Pismem św., co się ogólnie uważa za ukłon 
w stronę protestantów , za gest ekumeniczny.

W dniu 30 września potwierdzono ostatecznie, że Kongres 
Eucharystyczny w Bombaju rozpocznie się 28 listopada. Uświet
ni go swą obecnością pap. Paweł VI.



70 (6) D Z I E S I Ę Ć  T Y G O D N I

TY D ZIEŃ  CZW A RTY

Od dnia 7 października podniosła się znacznie tem peratura 
obrad, gdy pod dyskusję wszedł schem at „O apostolacie świec
kich". Temat ten był już om awiany na I Sesji w 1962 r., lecz 
nie m iał solidnego opracowania. Obecny tekst jest krótszy
i jaśniejszy, lecz zdaniem reform istów nadal nie odpowiada no
woczesnym potrzebom życia kościelnego i grzeszy zbytnim  kle
rykalizm em. Konserwatyści są jednak zdania, że w ogóle nie 
powinno się mówić o apostolacie świeckich, gdyż (tak kard. M. 
Browne z K urii rzymskiej) tylko niektórych powołał Bóg na 
apostołów, a ludzie świeccy m ają wyłącznie słuchać swoich 
duszpasterzy.

W dniu 9 października wyszły na jaw  zakulisowe machinacje 
konserwatystów. Oto pod ich wpływem — bez wiedzy Soboru
— „Deklaracja o wolności religijnej" została przekazana jakiejś 
nowej specjalnie przez papieża powołanej komisji.

TY D ZIEŃ  PIĄ T Y

Już od poniedziałku rozpoczęła się soborowa wojna. Strony 
walczące to grupa reform istów kontra Paw eł VI. Wyszło dopie
ro teraz na jaw  istnienie dwóch soborów jednocześnie: Sobór na 
pokaz w auli oraz Sobór ukry ty  w K urii rzym skiej czy aparta
m entach papieża. Kryzys rozpoczął się już podobno w środę 
(7.X) poprzedniego tygodnia, gdy podczas posiedzenia p rezy
dium Soboru konserw atyści zażądali zakończenia Vaticanum II 
na III Sesji w tym  celu, by już nie było czasu na omawianie 
nowego schem atu pt. „Kościół w święcie współczesny m“. Ze
branie zakończyło się bez podjęcia decyzji. Dwa dni później se
kretarz generalny Soboru, bp Felici, zawiadomił kardynała Bea, 
że jego dwie deklaracje: O religiach niechrześcijańskich i o wol
ności religijnej zostały „na polecenie z góry“ przekazane dwom 
nowym komisjom. Zwłaszcza ciekawość budził skład komisji 
m ającej opracować „Deklarację o wolności religijnej". Miała się 
składać z dziesięciu osób, przy czym trzech z nich miał m iano
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w ać kard . Bea, trzech — kard. O ttaviani a czterech — papież. 
Owa czwórka to fanatyczny kard. Browne, osławiony rasista bp 
Lefebvre, niechętny wolności religijnej generał dominikanów, 
Fernander oraz bp Colombo.

Oburzenie przeciw decyzji papieża pochodziło stąd, że olbrzy
m ia większość soborowa zaaprobowała obydwie deklaracje — 
schem aty. Papież więc postąpił w brew  woli Soboru, jakby go 
zlekceważył. Zwolennicy reform y zabrali się do kontrakcji 
w niedzielę, 11 października. Po długiej naradzie jedenastu kar
dynałów  w m ieszkaniu kard. Fringsa (z Kolonii) zredagowało 
do papieża pismo zaczynające się słowami: „Magno cum dolore ‘ 
(Z wielkim  bólem). Po złożeniu pod nim podpisów przez dal
szych czterdziestu kardynałów  (bez kard. Wyszyńskiego), w rę
czono je papieżowi, lecz równocześnie treść pisma podano do 
prasy, ażeby papież nie wyrzucił go do kosza. Zbuntowani kar
dynałow ie wezwali papieża „do ratow ania Soboru przez przy
wrócenie m u jego upraw nień, utrzym anie przegłosowanych już 
deklaracji i umożliwienie swobodnej dyskusji nad schematem 
„O Kościele w  świecie współczesnym". Zanim Paw eł VI zdecy
dował się zrezygnować z samowoli, cały św iat znał treść zaża
lenia. We wtorek, 13 października, papież wezwał do siebie 
kard. Fringsa i w  przeszło godzinnej rozmowie zapewniał, że nic
o niczym nie wie, że wszystko sekretarz soborowy, bp Felici, ro
bił sam, że nigdy nie zamierzał się w trącać do dyskusji sobo
rowej ani zmieniać postanowień Ojców Soboru. Całe w ydarze
nie prasa nazwała „skandalem  nieprawdy".

Opisana w ojna toczyła się tylko za kulisami Soboru. Oficjal
nie w auli soborowej dyskutowano wówczas nad schematami 
„O duchowieństwie" i „O Kościołach W schodnich". Ten drugi 
schem at budził wiele poważnych zastrzeżeń ze strony reform i- 
stów. Jego treścią jest wyłącznie organizacja i obrządek tych 
Kościołów, które są w unii z papiestwem. Ściśle więc nie są to 
„ Kościoły", lecz wschodnie obrządki w ew nątrz Kościoła Rzym
skokatolickiego, obrządki ledwie tolerowane. O prawosławnych 
Kościołach nie mówi się wcale, widzi się tylko „Odłączonych 
Braci", którzy są na drodze do unii z Rzymem. Schemat nie
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uznaje za ważne m ałżeństwa mieszane zaw arte w parafiach pra
wosławnych. K ieruje się w tym  dekretem  pap. Piusa XII z 1947 
r. Pozornie zezwala w  diecezjach łacińskich zakładać parafie 
obrządku wschodniego lecz praktycznie żaden z biskupów ła
cińskich na to nie pójdzie. Nad takim  ujęciem  zagadnienia Ko
ściołów W schodnich bolał zwłaszcza 87 lat liczący patriarcha 
melchicki z Antiochii, Maksimos IV Saigh. Powiedział w prost: 
„Czytając schem at odnosi się wrażenie, że historyczne spotkanie 
między pap. Pawłem  VI a Jego Świątobliwością Atenagorasem  I 
było bez znaczenia".

TY D ZIEŃ  SZÓSTY

W niedzielę, 18 października, Paweł VI przem aw iając z oka
zji kanonizacji 22 M urzynów z Ugandy, zopowiedział swój w y
jazd do Bombaju na Kongres Eucharystyczny. Nie skorzystał 
z okazji, ażeby w yraźnie potępić rasizm, jak przyobiecał przy
wódcy M urzynów z USA, pastorowi Kingowi, podczas niedaw
nej audiencji.

W edług planu pierwotnego już 13 października m iała się roz
począć dyskusja nad schematem „O obecności Kościoła w  świe- 
cie współczesnym". Lecz rozpoczęto ją  dopiero 20 października, 
a właściwie w dniu następnym , gdy zaaprobowano schem at jako 
podstawę dyskusji. Składa się on z 4 rodziałów, lecz podstawo
we problem y „świata współczesnego" umieszczono w  rozdziale 
czwartym, podzielonym na 26 paragrafów. Do schem atu dołą
czono aż 5 załączników (aneksów) nie stanowiących jednak in te
gralnej części całości. Mimo poważnych braków, usterek i nie
jasności uznano schem at w  obecnym stanie za podstaw ę dalszej 
dyskusji. Oceniono go jako kam ień w ęgielny Soboru i przed
m iot największego zainteresowania. Poważny zarzut wytoczył 
angielski arcybiskup W estm insteru, John  Heenan, który  zauwa
żył, że istotne spraw y kurialni eksperci umieścili w  aneksach 
zapewne w tym  celu, by następnie te aneksy po prostu odrzucić.

W sobotę, 24 października, pap. Paw eł VI udał się na M onte
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Cassino w celu konsekrow ania odbudowanego opactwa bene
dyktynów. Wojskowego cm entarza nie odwiedził.

W tym  samym czasie w Rzymie z uwagą studiowano deklara
cję Kom itetu Prasowego Soboru, ostro krytykującą prasę za
chodnią za pogwałcenie tajem nicy soborowej z powodu opubli
kowania pełnego tekstu  schem atu XIII. Deklaracja stanowczo 
zaprzeczała jakoby w gronie ojców soborowych byli jacyś prze
ciw nicy odnowy, którzy by działali przeciw wysiłkom reformy.

TY D ZIEŃ  SIÓ DM Y

Nad^’ głównym i jedynym  tem atem  soborowych obrad jest 
osławiony schem at XIII. W czwartek, 30 października, rozpo
częto dyskusję nad 21 paragrafam czwartego rozdziału mówią
cym o planow aniu rodziny. Przeciw tej tem atyce wystąpili 
sztandarow i konserw atyści (kard. O ttaviani, kard. Browne, 
kard. Ruffini), do których się przyłączył łódzki sufragan, bp. B. 
Bejze domagający się beatyfikacji pap. Jana XXIII.

T Y D Z IE Ń  ÓSMY

Obrady kontynuow ano dopiero w  środę, 4 listopada. Głos m. 
in. zabrał też kard. Stefan W yszyński, ażeby skrytykować nie
zrozum iałe pow tarzanie w  załącznikach tych problemów, które 
już omówił właściwy schemat.

W tym  samym dniu Paweł VI przyjął na specjalnej audiencji 
wszystkich 28 biskupów z Polski obecnych w Rzymie. Po roz
mowie wręczył każdemu z nich egzemplarz ewej encykliki 
„Ecclesiam suam “.

Na wyspie Rodos rozpoczęła się Trzecia Konferencja Panpra- 
wosławna zwołana z inicjatyw y patriarchy Atenagorasa prag
nącego rozpoczęcia dialogu z papiestwem  jeszcze podczas trw a 
nia Vaticanum  II. Życzenia owocnych obrad przesłał m. in. pap. 
Paw eł VI, lecz — jak  zauważyli niektórzy uczestnicy Konferen
cji — podkreślił wyższość swego Kościoła, co nie sprzyja stw o
rzeniu optymalnego klim atu do dialogu.
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Na innej wyspie a raczej na statku  obok Danii odbyła się inna 
m iędzynarodowa konferencja, m ianowicie Konferencja Kościo
łów Chrześcijańskich pt. Nyborg IV. Omawiano tam  współżycie 
chrześcijan z Zachodu i Wschodu, z krajów  o różnych sy ste 
mach politycznych.

Pod koniec tygodnia, 6 listopada, rozpoczęto dyskusję nad 
schem atem  „O działalności m isyjnej Kościoła". Dokum ent bar
dzo słaby ułożony w duchu Vaticanum  I. Dla ratow ania jego 
egzystencji kard. Agagianian wezwał na pomoc papieża, który 
osobiście zjawił się w auli soborowej i wm awiał słuchaczom, że 
schem at jest bardzo dobry. Ale większość soborowa nie zgodzi
ła się z papieżem, wykazała, że schem at jest ubogi więc musi 
wrócić do przeróbki i to gruntow nej. Głosowanie ,,nie“ — przez 
1601 ojców (na 1914) powszechnie uznano za klęskę papieża,
o ile nie za wyraz buntu Soboru.

TY D ZIEŃ  D ZIEW IĄ T Y

Niezmiernie ważny dla świata tem at godziwości użycia broni 
jądrow ej Sobór potraktow ał po macoszemu. Były wprawdzie 
mocne głosy przeciwne wojnie jądrow ej i w ogóle wojnie (na
w et usprawiedliwionej), były też głosy uspraw iedliw iające ist
nienie zapasów bomb atomowych dla obrony „wolnego św iata“ 
(bp G. Beck z Anglii, bp H annan z Ameryki), ale dała się wyczuć 
raczej obawa czy rezerwa ogromnej większości. Ojcowie sobo
rowi z Polski milczeli również. Od 10 listopada prezydium  So
boru zarzucało uczestników Vaticanum  II drobnymi, źle opra
cowanymi schematami, jak „O zakonach11, „O sem inariach", 
„O wychowaniu i szkołach katolickich11.

12 listopada węgierscy ojcowie soborowi w ydali przyjęcie, 
na którym  m. in. był obecny kard. Koenig z W iednia. Nie było 
tam  kard. Wyszyńskiego.

W dniu następnym  pap. Paweł VI zadem onstrował ducha mi
łosierdzia przez złożenie na ołtarzu w  auli soborowej własnej 
niezwykle cennej tiary, jako „symbolicznego daru  dla ubogich".
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Papieża naśladowali kardynałowie, którzy składali na ręce Paw 
ła VI pewne sumy pieniężne na ubogich.

TY D ZIEŃ  D Z IE SIĄ T Y  I O STA TN I

Sesja musi się zakończyć jakim ś akcentem  pozytywnym. Ma 
nim być „K onstytucja o Kościele". W tym  celu 17 listopada 
przegłosowano ostatecznie schem at „O Kościele" z wynikiem  
pozytywnym. W dniu następnym  jednak Sekretarz Generalny 
Soboru, bp Felici, odczytał „Notę W yjaśniającą" przesłaną przez 
„najwyższy au to ry tet"  czyli przez Paw ła VI. Ten zaskakujący 
dokum ent przekreślił zapewnienie papieża z dnia 13 październi
ka, że nie będzie ingerował w decyzje Soboru. Celem interw en
cji paoieskiej było zmniejszenie oporu w stosunku do tezy o ko
legialności episkopatu ze strony konserw atystów .

Drugim ciosem dla Soboru było samowolne skreślenie z pro
gram u głosowania „Deklaracji o wolności religijnej". W dniu 
19 listopada, po przegłosowaniu całego schem atu „O Kościele", 
kard. E. Tisserant zakomunikował, iż w brew  tem u, co zapowie
dziano wczoraj, głosowanie wstępne nad „Deklaracją o wolności 
religijnej" nie odbędzie się, a zatem ten dokum ent jeszcze nie 
zostanie na tej Sesji ogłoszony za obowiązujący. Okazało się, że 
tak zadecydował papież po otrzym aniu petycji konserwatystów, 
którzy podobno zebrali aż 250 podpisów. Po zapowiedzi kard. 
Tisseranta w auli soborowej zawrzało jak w ulu. Am erykański 
Kard. M eyer zerwał się z miejsca i w towarzystw ie wszystkich 
biskupów z USA, Kanady, Anglii i A ustralii opuścił bazylikę, 
by zredagować własną prośbę do papieża. Oto jej treść: „Z sza
cunkiem, lecz pilnie, bardzo pilnie, jak najbardziej domagamy 
się, aby głosowanie deklaracji „o wolności relig .“ przeprowa
dzone zostało przed zakończeniem tej sesji Soboru, jeśli nie 
chcemy utracić zaufania św iata chrześcijańskiego i niechrześci
jańskiego". Prośbę podpisało ponad 1.400 ojców Soboru. Ustnie 
tę samą prośbę powtórzył na zebraniu wszystkich kardynałów  
niemiecki kard. Frings. Podobno papież wysłuchał prośby z obo
ję tną  m iną i wyszedł bez odpowiedzi z sali zebrania. Odpowie
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dział na piśmie w dniu następnym . Odrzucił prośbę większości 
soborowej, ażeby rzekomo uszanować „wolność ojców Soboru".

Trzeci objaw samowoli Pawła VI to wprowadzenie aż dzie
w iętnastu zmian do dekretu „O ekumenizm ie" już uprzednio 
zatwierdzonego przez Sobór oraz wycofanie schem atu „O m ał
żeństwie" z obrad soborowych. Dekret „O ekumenizm ie" Sobór 
przyjął 20 listopada mimo nieekum enicznych poprawek papie
skich, ażeby nie zaprzepaścić w ogóle wartościowego dokum en
tu. Skreślony z program u soborowego schem at „O małżeństwie ' 
zabrał papież do siebie, ażeby go ogłosić w formie własnego de
kretu  zwanego „motu proprio". W ten sposób Sobór nie ma 
wpływu na ważną dziedzinę m ałżeństw mieszanych.

Ostatnim  aktem  papieskiego absolutyzm u było ogłoszenie na 
zakończenie III Sesji, że Maria z Nazaretu jest „M atką Kościo
ła". Tego ty tułu  mariologicznego Sobór nie chciał przyjąć.

# # *

W dniu 21 listopada odbyła się ostatnia uroczystość III Sesji, 
mianowicie przegłosowanie przez Sobór i zatwierdzenie przez 
papieża trzech dokumentów: K onstytucji o Kościele, dekretu
o Kościołach wschodnich i dekretu o Ekumeniźmie. Głosujących 
było ponad 2.150. Przeciw K onstytucji o Kościele głosowało 
pięciu, przeciw dekretowi o Kościołach Wschodnich — 14, prze
ciw dekretowi o Ekumenizmie — 11. Papież był promiennie 
uśm iechnięty, przeszło tysiąc ojców Soboru miało na tw arzy 
smutek, fotele przeznaczone dla obserwatorów z Kościołów nie- 
rzym skokatolickich świeciły pustkami.

Ale pam iętajm y, że dalszy ciąg Vaticanum II 14 września br.



Ks. SZCZEPAN WŁODARSKI

D R U G A  

K O N S T Y T U C J A  
O  K O Ś C I E L E

T rz ec ia  Sesja Drugiego Soboru W atykańskiego zakończyła się 
w  dniu 21 listopada 1964 ogłoszeniem trzech dokum entów: Kon
sty tucji o Kościele, dekretu o Kościołach wschodnich oraz de
kretu  o Ekumenizmie.

lfo D ALSZY  C IĄ G  SOBORU W A TY K A Ń SK IE G O  PIER W SZEG O

Gdy w styczniu 1959 r. pap. Jan  XX III ogłosił zam iar zwoła
nia nowego soboru, podał jako główny cel rozwiązanie dwóch 
problemów: a) przystosowania życia kościelnego do nowych wa
runków  życia społecznego (aggiornamento) oraz b) zjednoczenie 
całego chrześcijaństwa. Widać z tego, że myśl in icjatora soboru 
wybiegała naprzód. Pap. Jan  XXIII patrzył przed siebie, a nie 
za siebie. Jego słowa o przyszłym  soborze przyjął cały świat 
jako zapowiedź niemal kościelnej rewolucji.

Powoli jednak tępiało rew olucyjne ostrze zapowiadanego so
boru. Coraz mniej poczęto mówić o reform ach i zjednoczeniu 
chrześcijaństwa, coraz więcej zaś o uzupełnieniu Soboru W aty
kańskiego Pierwszego. Zamiast patrzyć stale przed siebie, po
częto się oglądać wstecz. Całkiem wyraźnie do ty łu  odwrócił się 
pap. Paweł VI już przy otwarciu Trzeciej Sesji Vaticanum  II 
w  dniu 14 września 1964 r. W przem ówieniu inauguracyjnym  
nakreślił Soborowi główny cel, którym  ma być potwierdzenie 
prym atu i nieomylności papieża, tj. dogmatów ogłoszonych przez
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Piusa IX przy końcu Vaticanum  I w 1870 r. Podczas dwóch po
przednich sesji Vaticanum  II nie mówiono tak  w yraźnie o kon
tynuacji Vaticanum  I przerwanego rzekomo z powodu wojny 
francusko-pruskiej.. W przem ówieniu z 14 września ub. r. Pa
weł VI z mocą podkreślił, że jest „kolejnym  następcą św. Piotra 
spraw ującym  pełnię władzy nad całym chrześcijaństwem 11. 
W spomniał owszem o zjednoczeniu chrześcijaństwa, lecz w sta
rym , tradycyjnym  duchu: „Bracia Odłączeni" m ają się połączyć 
„w pełni w iary i miłości" z Kościołem Rzymskokatolickim, jako 
„Kościołem Jezusa Chrystusa".

Trzecia więc Sesja już w yraźnie nawiązała do Vaticanum  I
i dokonała tego w przygotowaniu „K onstytucji dogmatycznej
o Kościele". Dokum ent ten należałoby prawidłowo nazwać 
„Drugą K onstytucją o Kościele", ponieważ w dniu 18 lipca 1870 
r. pap. Pius IX prom ulgował „Pierwszą K onstytucję o Ko
ściele".

Jak  wiadomo, pod obrady Vaticanum  I dano w kw ietniu 1870 
r. Schemat „O Kościele Chrystusow ym " zawierający 15 rozdzia
łów, ale 22 kw ietnia 1870 papież Pius IX zażądał, by omawianie 
tego schem atu rozpocząć od rozdziału 11, a nie — jak każe 
logika — od 1, dlatego, że rozdział 11 omawiał kwestię ko
ścielnej władzy papieża. Nad tym  jednym  rozdziałem dyskuto
wano przeszło dwa miesiące i z niego powstała owa „P ier
wsza K onstytucja o Kościele". Po jej ogłoszeniu w  dniu 18 lip
ca 1870 Sobór został praktycznie zakończony, ale nie dlatego, że 
toczyła się w ojna francusko-pruska, lecz dlatego, że osiągnięty 
został główny cel Soboru, mianowicie przyjęcie papieskich dog
m atów o prym acie i nieomylności.

Druga K onstytucja o Kościele z dn. 21 listopada 1964 mogła 
już tych dogmatów nie powtarzać, jako że należało podać wiele 
innych praw d w iary rzym skokatolickiej, ale widocznie „o pa
pieżu nigdy dosyć" — jakby można rzec, parafrazując znaną 
zasadę mariologiczną (De M aria nunąuam  satis). W danym w y
padku wszakże o papieżu mówi się nie na pierwszym, lecz do
piero na trzecim  miejscu, bo w rozdziale III, co powszechnie 
uważa się za oznakę postępowości Vaticanum  II.
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O tym, że związek obydwu K onstytucji nie jest przypadkiem, 
mówił Paweł VI na zakończenie Trzeciej Sesji. Powiedział m. in. 
„Omówiona została i określona nauka o Kościele. W ten sposób 
zakończona została praca doktrynalna powszechnego Soboru 
W atykańskiego I“ .

2. THEŚC K O N ST Y T U C JI O K O ŚC IELE

Om awiany dokum ent podzielono na osiem rozdziałów. Oto 
ich ty tu ły : Rozdz. I Tajem nica Kościoła; rozdz. II Lud Boży; 
rozdz. III S truk tu ra  hierarchiczna Kościoła. Insty tucja biskup
stw a, rozdz. IV Świeccy w Kościele; rozdz. V Powszechne po
wołanie do świętości w  Kościele; rozdz. VI Zakonnicy; rozdz. 
VII Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego 
jedność z Kościołem w niebie; rozdz. VIII M atka Boża w świet
le tajem nicy Chrystusa i Kościoła.

Zdanie początkowe Konstytucji: „Chrystus jest Światłością 
Św iata11 — przypom ina dewizę Trzeciej Konferencji Kościołów 
chrześcijańskich w New Delhi 1961 r. Odnosi się wrażenie, że 
w atykańska K onstytucja o Kościele ma charakter kontrakcji 
wobec silnego ruchu ekumenicznego, że pragnie wysunąć pod 
tym  samym hasłem  własne kontrpropozycje, ażeby właściwy 
a niekontrolow any przez W atykan ruch ekum eniczny osłabić 
względnie zwrócić w innym  kierunku.

Nowością w  tej K onstytucji jest nieco inne ujęcie Kościoła 
niż w  „Pierwszej K onstytucji o Kościele". Pius IX myślał o Ko
ściele jako ludzko-boskiej organizacji społecznej, m ającej cele 
religijne, ale określonej kanonami prawa, zacieśnionej do ludzi 
wierzących w nieomylnego papieża. Paweł VI natom iast zapo
życzył wiele uwag eklezjologicznych od praw osławnych i ewan
gelików, przesunął akcent z momentów praw nych i adm inistra
cyjnych na m om enty religijne, a nawet wręcz mistyczne. Ko
ściół już nie jest tylko organizacją uznającą papieża za swoją 
głowę, lecz jest również społecznością obejm ującą wszystkich 
ludzi, całą ludzkość, bo cała ludzkość jest powołana przez Boga 
„do uczestniczenia w Jego Boskim Życiu". Do Kościoła więc
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należą nie tylko rzymscy katolicy, nie tylko prawosławni, sta- 
rokatolicy czy protestanci, ale „wszystkie rasy i narody", wszy
scy ludzie bez względu na to; czy są ochrzczeni czy nie, czy 
wierzą w Boga, czy nie wierzą.

Przyznajm y jednak, że K onstytucja o Kościele nie mówi
o tym  aż tak wyraźnie, jak podano wyżej. Takie ujęcie byłoby 
zbyt nowatorskie. Autorzy dokum entu postarali się praw dę nie
co zaciemnić przez zręczne utożsam ianie Kościoła Rzymskoka
tolickiego z Kościołem Powszechnym. Stąd takie m. in. stw ier
dzenie: „Z tymi natom iast, którzy nie uznają w szystkich praw d 
w iary lub nie chcą uznać najwyższego zwierzchnictwa Następ
cy Piotra, Kościół czuje się związany wieloma węzłami. Ma 
z nimi wspólność m odlitwy, pewną naw et jedność w  Duchu św., 
który  w ich społecznościach działa i uświęca. Kościół bez przer
w y modli się, by wszyscy oni się zjednoczyli w jeden powszech
ny Kościół11. Widać tu przejrzyście niekonsekwencję. Mówi się 
najpierw , że Kościół to Boża społeczność w szystkich ludzi, a na
stępnie niepostrzeżenie mówi się o ludziach, którzy do Kościo
ła nie należą. Stanie się ta sprzeczność jasna, gdy w drugim 
wypadku pod słowem Kościół będziemy rozumieć Kościół 
Rzymskokatolicki, jako jedną z wielu społeczności religijnych, 
na jakie się dzieli Kościół Powszechny.

Kocioł tworzy ludzkość, nazywaną w K onstytucji biblijnym  
term inem  Ludu Bożego. Ten „Lud Boży“ uczestniczy „w pow
szechnym kapłaństw ie Chrystusowym ", jak  chcą ewangelicy, 
lecz K onstytucja odróżnia to kapłaństw o od „kapłaństw a sakra
m entalnego".

Nie zrezygnowano zupełnie z tradycyjnej zasady: „Poza Ko
ściołem nie ma zbawienia" — lecz ją  nieco zmodyfikowano. Zda
niem K onstytucji „nie mogą być zbawieni ci, k tórzy nie chcą 
wejść do Kościoła lub w nim trw ać". Mogą się więc zbawić lu 
dzie, którzy do Kościoła nie należą bez swojej winy. Chodzi tu 
oczywiście o przynależność lub nieprzynależność świadomą.

Wiadomo, że ogłoszenie K onstytucji o Kościele było poprze
dzone w czasie Trzeciej Sesji aż 65 głosowaniami. Najwięcej
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głosowano nad rozdziałem III mówiącym o „strukturze h ierar
chicznej Kościoła", chociaż trudno zrozumieć przyczynę tego, 
skoro Paw eł VI w  końcowym przem ówieniu o tym  problemie 
stw ierdził, że K onstytucja „niczego napraw dę nie zmienia 
w  tradycyjnej doktrynie”.

Co na ten tem at postanawia K onstytucja? Stwierdza, że hie
rarchia pochodzi z ustanow ienia Bożego, ponieważ Chrystus po
wołał „pasterzy, następców  apostołów z biskupem  Rzymu, na
stępcą Piotra, którego prym at i nieomylność określone przez 
poprzedni sobór, raz jeszcze przedstaw ia się w iernym  jako dog
m at w iary“ . Istotnie brak  tu  czegoś nowego. Są jeszcze raz pod
kreślone stare dogm aty papieskie, które stanowią istotny powód 
podziału chrześcijaństwa.

Niemniej liczne głosowania i dyskusje nad rozdz. III sugerują 
w  tej K onstytucji jakąś nowość. A oto ona: „W konsekracji bi
skupiej przekazyw ana jest pełnia kapłaństw a a z nią zadanie 
uświęcania, nauczania i rządzenia Kościołem, które to zadanie 
spełnia całe kolegium". Podobno ta  zasada kolegialności episko
patu  stanowi „najw iększy doktrynalny dorobek" Vaticanum II, 
gdyż powiada, że wszvscy biskupi wzięci — jako kolegium — są 
następcam i Apostołów — też jako kolegium. Wniosek z tego 
prosty: Kościołem rządzą biskupi kolegialnie.

Ale ten  wniosek jest prosty dla obserwatorów soborowych, 
nie zaś dla „ojców soboru", a tym  bardziej dla papieża. Ażeby 
nie było tu ta j żadnych wątpliwości K onstytucja powiada, że 
kolegium episkopatu posiada władzę rządzenia „ale tylko 
w  łączności z Biskupem Rzymu". A oto racje: Tylko papież „na 
mocy swego urzędu W ikariusza Chrystusa i Pasterza całego 
Kościoła posiada pełną, najw yższą i powszechną władzę", czyli 
kolegium biskupie posiada „pełnię kapłaństw a", lecz nie pełnię 
w ładzy rządzenia. Może rządzić „całym Kościołem", • lecz w y
łącznie według dyk tatu  papieskiego. Faktycznie więc to kole
gium nie jest ciałem kierowniczym, lecz jedynie wykonawczym. 
Czy można się w  tym  postanow ieniu dopatrzeć czegoś nowe
go? Raczej nie. I dlatego także w  tej spraw ie Paw eł VI m iał
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rację, gdy stwierdził, że „niczego napraw dę się nie zmienia 
w  tradycyjnej doktrynie". Kościół Rzymskokatolicki w  tym  uję
ciu nadal jest m onarchią absolutną — mimo uchwalenia „Kon
sty tucji o Kościele".

Na pewną innowację wskazywałyby jakieś dem okratyzujące 
plany Paw ła VI co do „funkcjonowania w ładzy" w  Kościele 
Rzymskokatolickim. Nowością m iałoby tu  być utw orzenie przy 
boku papieża pewnego rodzaju „senatu biskupiego", k tóry oczy- 
wicie byłby tylko ciałem doradczym, jako że decyzja we wszy
stkich spraw ach należałaby nadal do papieża. „Dem okratyza
cja" polegałaby jedynie na bliżej nieokreślonym  wpływie 
„światowego episkopatu" na papieskie decyzje, na jakim ś ogra
niczeniu wpływów K urii rzym skiej na te decyzje. Jak  jednak 
łatwo się zorientować, tego rodzaju nowość nie m a nic wspól
nego z samą zasadą i z dogmatem o m onarchicznym  ustroju 
Kościoła Rzymskokatolickiego.

Paw ła VI dość powszechnie określa się m ianem  dyplom aty. 
Słuszność tego przezwiska potwierdziła tzw. „Nota W yjaśniają
ca" (Nota praevia) dołączona do K onstytucji o Kościele jako jej 
część integralna. Omawia ona zasadę kolegialności episkopatu, 
a raczej ją  in terpretu je . Paweł VI w  gruncie rzeczy jest konser
w atystą, bliższy m u duchowo Pius IX czy Pius XII niż Jan  
XXIII. Zgodził się na zasadę kolegialności episkopatu, ażeby 
utrzym ać światową opinię o swej postępowości. Z drugiej 
wszakże strony tę zasadę starał się ograniczyć do ram  możliwie 
najwęższych, ażeby nie zrazić do siebie wpływowych konser
watystów, zgrupowanych wokół kard. Ottavianiego i rzym skiej 
K urii. W szystkie doniesienia z Soboru były jednom yślne co do 
intencji papieża w  tym  względzie. Informowano, że „Nota Wy
jaśniająca" została całkowicie poświęcona rozproszeniu w ątpli
wości, jakie nurtow ały soborową niewielką mniejszość. Było to 
zjawisko odwrotne do podobnych sytuacji podczas Vaticanum  I 
w  1870 r. Przypom nijm y jeden fakt. W dniu 28 stycznia 1870 r. 
czterystu (na siedmiuset) ojców soborowych wystosowało do 
Piusa IX postulat włączenia do program u Soboru spraw y papie
skiej nieomylności. Papież bez w ahania się zgodził. W d n ia
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następnym  przybyło do niego czterdziestu ojców z prośbą, by 
poprzedniego postulatu nie uwzględniał, ale w tedy papież od
powiedział: „Nie mogę z miłości ku czterdziestu ojcom tamować 
praw  czterystu biskupów". Inaczej postąpił Paw eł VI w  podob
nej sytuacji. Oto w  dniu 17 listopada przy głosowaniu nad ko
legialnością episkopatu „przeciw" głosowało 46 ojców a „za" — 
przeszło dwa tysiące. Papież stanął po stronie m inim alnej 
mniejszości, ale nie zrobił tego otwarcie. Jest w ytraw nym  d y 
plomatą. „Notę W yjaśniającą" polecił odczytać w  soborowej auli 
sekretarzowi generalnem u Soboru z powołaniem się na „Naj
wyższy autorytet", a nie wyraźnie na „W ikariusza Chrystusa".

Zaskakujące były zwłaszcza dwa tw ierdzenia „Noty W yjaś
niającej". Pierwsze głosiło, że biskupiego kolegium „nie nale
ży rozumieć w ściśle praw nym  sensie". Zatem całkowicie bez
podstawne są obowy kilkudziesięciu ojców, że uchwala o kole
gialności episkopatu zobowiązuje papieża do reform y Kodeksu 
praw a kanonicznego i w prowadzenia rządów kolegialnych za
m iast m onarchii. Drugie tw ierdzenie uderzyło w biskupów pra
wosławnych, starokatolickich i innych nie uznających prym atu
i nieomylności papieża. Stwierdziło bowiem dosłownie: „Tam, 
gdzie nie ma łączności z Rzymem, funkcja autonom iczno-sakra- 
m entalna nie może być w ykonyw ana. Komisja nie wchodzi 
w zagadnienie godziwości i wartości, które pozostawia się 
swobodnej dyskusji teologów, zwłaszcza w tym, co się tyczy 
w ykonyw ania tych upraw nień w odłączonych Kościołach 
wschodnich". Innym i słowy „Bracia Odłączeni" nie m ają p ra
wa wykonywać funkcji sakram entalnych związanych z sakrą 
biskupią, nie mogą też rościć sobie pretensji co do kolegialności 
episkopatu, gdyż do biskupiego kolegium poapostolskiego nie 
należą.

Paweł VI w yjaśnił jeszcze stanowczo, że „nie należy czynić 
rozróżnienia między papieżem, z jednej strony i kolegium bi
skupów z drugiej strony, ale tylko między papieżem jako takim  
a papieżem razem  z biskupam i". Czyli papież po ogłoszeniu 
K onstytucji o Kościele nie będzie zmuszony we wszystkim ra 
dzić się biskupów, ponieważ jego decyzje będą jednakowo obo



84 (20) Ks.  S Z C Z E P A N  W Ł O D A R S K I

wiązujące czy je podejmie po naradzie z biskupim  „senatem ", 
czy samowolnie.

W ten  sposób „Najwyższy au tory tet" czyli Paw eł VI przekre
ślił lew ą ręką to, co podpisał prawą. Praktycznie rozdz. III Kon
sty tucji o Kościele nie posiada żadnego znaczenia rew olucyjne
go. Jest w  istocie chwytem  propagandowym.

Dodajmy, że „Nota W yjaśniająca" całkowicie zlekceważyła to 
pierwsze wielkie zebranie kolegium episkopatu, którym  jest 
Vaticanum  II. Odnosi się wrażenie, że Sobór zwołano jedynie 
w  tym  celu, 'by dać się biskupom wygadać, a ostatecznie i tak 
wszystko zależy od jednostki. Czy można wobec tego o „kole
gialności biskupiej" mówić jako o „najw iększym  doktrynalnym  
dorobku Soboru"? Prawda, jest „dorobek", ale tylko ten, że 
w  ogóle poczęto mówić i pisać o potrzebie demokratyzacji.

Chociaż Vaticanum  II zna odrębny schem at „O apostolacie 
świeckich" dyskutow any żywo w  czasie Trzeciej Sesji, to jed
nak uznano za potrzebne zająć się w iernym i świeckimi w  rozdz. 
IV K onstytucji o Kościele. Laicy według tego dokum entu m ają 
specjalną m isję apostolską. Polega ona na „wzajem nym  wspo
m aganiu się w  świętości", ażeby „cały św iat nasycał się duchem 
C hrystusa". Ważna, bo kierownicza rola przypada tu ta j bisku
pom, którzy „powinni uznawać i rozwijać w  w iernych poczucie 
ich godności i odpowiedzialności za Kościół". Stosunki episko
patu  z laikatem  określono jako stosunki „rodzinne". Nie ma tu  
jednak mowy o radach diecezjalnych czy parafialnych złożo
nych ze świeckich, brak czegoś konkretnego. Są natom iast 
wzniosłe słowa.

Czczy werbalizm  panoszy się też w  rozdz. V zapewniającym , 
że wszyscy członkowie Kościoła powołani są do świętości. Trud
no się domyślić o jaką to świętość chodzi, czy o heroiczną, na
gradzaną kanonizacjam i papieskimi, czy po prostu o życie ucz
ciwe. Przykład ubogiego, pokornego i krzyż dźwigającego Chry
stusa sugerowałby, że chodzi o świętość heroiczną, a z drugiej 
strony mówi się o biskupach i kapłanach, że powinni realizować 
świętość „bez przerw y w  społeczności ich pieczy powierzonej".
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Rozdział VI stara  się bronić sensowności życia mniszego 
w  czasach nowożytnych. Nakazuje wierzyć, że klasztory „nie 
zniekształcają i nie ubożeją osobowości 1‘udzkiej", że podtrzy
m ują w  Kościele Rzymskokatolickim „życie czyste i ubogie". 
Odrzuca zarzuty, jakoby zakonnicy „wyobcowali się ze św iata"
i byli bezużyteczni, gdyż „w sensie głębszym realizują dobro 
powszechne i w  Chrystusie stanow ią wspólnotę z wszystkim i".

Rozdział VII rozwija na sposób rzym skokatolicki praw osław
ną doktrynę o „boskiej paruzji" w  świecie, podkreśla ścisłą łącz
ność pomiędzy ludźmi żyjącym i i zm arłym i i uzasadnia potrze
bę czci zmarłych. W arto tu  zauważyć, że w  rozważaniu tego 
problem u zaniechano dotychczasowego podziału na „Kościół 
wojujący" i „Kościół trium fujący". Zastosowano podział na 
„Kościół pielgrzym ujący" i „Kościół w niebie".

Ostatni, ósmy rozdział K onstytucji o Kościele poświęcono te 
m atowi z eklezjologią niezwiązanemu, mianowicie mariologii. 
Był to tem at w  soborowej auli i poza nią bardzo kontrow ersyj
ny. Dlatego zapewne ujęto go w  form ę słow ną dogadzającą 
wszystkim. Z jednej strony, chcąc zjednać sobie „Odłączonych 
Braci" z obozu ewangelickiego, stw ierdza się, że „jedynym  Po
średnikiem " między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus, ale 
z drugiej strony uzasadnia się również ty tu ł pośredniczki dla 
M atki Chrystusa. Z jednej strony K onstytucja zwraca uwagę, 
że „prawdziwe nabożeństwo do M atki Bożej nie polega na pu
stym  i chwilowym uczuciu, nie na naiw nej łatwowierności"
i wzyw a teologów, by w m ariologii unikali wszystkiego, co m o
głoby razić „Braci Odłączonych", ale z drugiej strony  podkre
śla, że „M aryja jest doskonałym obrazem istoty i celów Kościo
ła". Dlatego zapewne pap. Paw eł VI w  dniu zakończenia Trze
ciej Sesji ogłosił M arię „M atką Kościoła". Był to znowu dyplo
m atyczny ukłon w stronę „m aksym alistów", domagających się 
umieszczenia rozdziału mariologicznego na samym  początku 
K onstytucji o Kościele i włączenia do tego dokum entu mariolo
gicznego ty tu łu  „M atki Kościoła". Sprzeciwili się tem u „m ini
maliści" będący w  większości, więc i tu ta j Paw eł VI zadowolił 
mniejszość decyzją samowolną, bez zgody Vaticanum  II. Papież
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nazwał rozdział m ariologiczny „szczytem i ukoronowaniem 1' 
K onstytucji o Kościele i powiedział: „Tak więc na chwałę 
Najśw. Panny M aryi i ku naszemu pocieszeniu proklam ujem y 
M atkę Najświętszą M atką Kościoła tj. całego Ludu Bożego, za
równo w iernych jak  i pasterzy, k tórzy nazyw ają Ją  najukochań
szą Matką".

‘ 3. W N IO SK I

Zdaniem pap. Paw ła VI przez ogłoszenie K onstytucji o Ko
ściele zakończone zostały studia na „tem at podstawowych zało
żeń Kościoła". Dzięki tej K onstytucji będzie można — jak sądzi 
papież — „z pełniejszym  zrozumieniem korzystać z myśli Bożej 
dotyczącej M istycznego Ciała Chrystusa". Z przedstawionej po
wyżej treści omawianej K onstytucji w ynikałoby raczej, że te 
nadzieje nie m ają solidnej podstawy. Jedynym  pozytywnym  
skutkiem  nowego dokum entu jest rozbudzenie żywych zaintere
sowań eklezjologicznych i poświadczenie, że mimo pozorów Ko
ściół Rzymskokatolicki nie jest zdolny posunąć eklezjologii na
przód tak  daleko, jakby należało i jak  od niego z życzliwością 
oczekiwano.

Tak to zapewne zrozumieli ekumeniczni obserw atorzy dele
gowani na Sobór przez „Braci Odłączonych". O ile po Pierwszej
i Drugiej Sesji odbyły się dla obserw atorów audiencje pożegnal
ne u papieża, to po Trzeciej Sesji takiej audiencji nie było, po
nieważ nie było już obserw atorów ekumenicznych. W yjechali 
na kilka dni przed zakończeniem sesji prawdopodobnie na znak 
pro testu  przeciw „K onstytucji o Kościele", której treść i „Notę 
W yjaśniającą" znano już 19 listopada 1964.

Innym  policzkiem dla „Braci Odłączonych" były obydwa de
k re ty  promulgowane 21 listopada ub. r., mianowicie dekret
o Kościołach W schodnich i o Ekumeniźmie. Spraw y te omawia 
następny artykuł.

Na zakończenie dodajm y jedną pocieszającą uwagę. Olo na 
końcu każdego rozdziału „Pierwszej K onstytucji o Kościele" 
z 1870 r. umieszczono starą  form ułę potępiającą poglądy prze
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ciwne, zwane „kanonem ". Taki kanon wyglądał następująco: 
„Gdyby ktoś powiedział, że... (np. papież jest omylny)..., niech 
będzie w yklęty" (anathem a sit). W drugiej, omawianej Konsty
tucji o Kościele form uły tej nie ma. Widać w  tym  w pływ pap. 
Jana  XXIII, k tó ry  uczył, że ludziom należy wyłożyć własne po
glądy spokojnie, bez potępiania innych poglądów, o ile ma być 
m owa o „wzajem nym  dialogu" w yznań i Kościołów. Założenie 
słuszne.

Ks. Szczepan Włodarski



WŁADYSŁAW TAROWSKI

S O B Ó R  
A E K U M E N I A

U chwalenie w  czasie III Sesji Soboru W atykańskiego „De
kretu  o ekumenizm ie", składającego się z trzech rozdziałów 
(I. Katolickie zasady ekumenizmu, II. W prowadzenie w  życie 
ekumenizm u i III. Kościoły i wspólnoty kościelne odłączone od 
Stolicy Apostolskiej), przyjęte zostało ze zrozum iałym  zainte
resowaniem  przez cały świat chrześcijański. Mogłoby się w y
dawać, że spraw y posunęły się znacznie naprzód i dążenie do 
tego, „aby wszyscy byli jedno" nabiera realnych kształtów . Nie 
pom niejszając bynajm niej znaczenia tego dokum entu, w ypada 
jednak zauważyć, że pod wieloma względam i nastąpił tu  naw et 
pewien regres. Regres tego rodzaju, że możliwości osiągnięcia 
dalszego postępu nie tylko zwiększyły się, ale uległy naw et 
pewnem u zawężeniu.

Ostateczny tekst schem atu przygotowywano długo i staran 
nie. Ogółem odbyło się 14 głosowań, przy czym pomiędzy 
uchwaloną redakcją schem atu a redakcją z ubiegłego roku za
chodzą poważne różnice. Można by naw et uznać przeredago
wany schem at za dużo śmielszy i bardziej postępow y od daw 
nego, gdyby nie to, że w  ostatniej chwili, już po uchw aleniu 
dekretu, wprowadzono tam pewne popraw ki i zmiany, staw ia
jące pod znakiem zapytania celowość całego przedsięwzięcia.

Zacznijmy od pozytywów. We wstępie do obecnej wersji 
schem atu stw ierdza się, że „jednym  ze szczególnych celów
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Świętego Drugiego W atykańskiego Soboru Ekumenicznego jest 
pobudzenie do przywrócenia jedności wśród wszystkich chrze
ścijan". Zmieniono ty tu ł rozdziału pierwszego. Zam iast: „Za
sady ekumenizm u katolickiego" brzm i on obecnie: „Katolickie 
zasady ekum enizm u'1, co wydaje się uznawać fak t istnienia obok 
ekum enizm u Rzymu także ekumenizm u Genewy, skupionego 
w e wspólnym  ruchu ekumenicznym, w  którym  uczestniczą różne 
Kościoły chrześcijańskie — każdy z własnej pozycji wyznanio
wej.

W paragrafie trzecim  pierwszego rozdziału mowa jest nie 
tylko o tym, że chrześcijanie odłączeni od Kościoła Katolickiego 
znajdują się „w pewnej, acz niedoskonałej łączności z Kościo
łem  Katolickim " (dzięki wierze w Chrystusa i przyjęciu chrztu), 
ale także o tym , iż są oni „wcieleni w  C hrystusa", z tym  oczy
wiście zastrzeżeniem, że „cała pełnia łaski może być osiągnięta 
jedynie za pomocą środków pozostających w gestii Kościoła 
Katolickiego".

Ponadto now y tekst schem atu wzywa Kościół do nieustannej, 
wiecznej reform y (ad perennem  reformationem), której — jako 
insty tucja ziemska i ludzka — stale potrzebuje. W paragrafie 
dziewiątym  wzywa się katolików do lepszego poznania braci 
odłączonych i do studiowania ich m yśli w duchu „dobrej woli". 
W paragrafie 15 przyznaje się, że uczestnictwo katolików 
w obrządkach religijnych niekatolików w  okolicznościach 
sprzyjających (mowa tu  o duchowej i liturgicznej tradycji 
Orientu, a więc o Kościołach Wschodnich) jest nie tylko możli
we, ale także godne zalecenia. Do pewnego stopnia uznaje się 
naw et eklezjastyczny charakter Kościołów zrodzonych w dobie 
Reformacji, nie wym ieniając podstaw y tego uznania ani nie 
w yjaśniając różnicy term inologicznej zachodzącej pomiędzy 
„Kościołem" a „W spólnotą". Zwraca także uwagę otwarte 
przyznanie się do współwiny za brak organizacyjnej jedności 
chrześcijaństwa współczesnego: „Dlatego w kornej modlitwie 
prośm y Boga o przebaczenie i prośm y o to samo naszych Braci 
Odłączonych, tak  jak  odpuszczamy winy naszym winowajcom".
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HON OROW Y  I PO W A ŻN Y  D IA L O G ?

Obraz obecnej sytuacji nie będzie jednak tak  jasny, jeżeli 
uważnie wczytam y się w  tekst uchwalonego i „poprawionego1'  
przez papieża Dekretu. W rozdziale pierwszym, trak tu jącym
0 katolickim pojm owaniu ruchu zmierzającego do zjednoczenia 
chrześcijaństwa, stw ierdza się wyraźnie, że: „Ten Kościół po
w ierzył Jezus jednem u Kolegium Apostolskiemu z Piotrem  na 
czele, którem u dał władzę wiązania i rozw iązywania i zlecił 
troskę nad całą owczarnią swoją (Jan 21, 15—17)“ . Dalej jest 
mowa o tym, jak to od tego „jednego i jedynego Bożego Ko
ścioła" odrywały się w  ciągu wieków całe społeczności w ier
nych. '„B racia Odłączeni mimo wszystko nie stanow ią takiej 
jedności, jakiej dla wszystkich życzył sobie Chrystus. Tylko 
Kościół katolicki ma w  sobie pełnię środków zbawienia i tylko 
w nim można z tej pełni czerpać, bo tylko jednem u Kolegium 
Apostolskiemu z Piotrem  na czele powierzył Chrystus wszystkie 
dobra Nowego Testam entu, konieczne do tw orzenia M istycznego 
Ciała, w  które wcieleni być powinni wszyscy należący do spo
łeczności Ludu Bożego".

Staw iając przed katolikam i zadanie szczerej troski o Braci 
Odłączonych, uchwalony Dekret w yraźnie podkreśla, że „Ko
ściół katolicki (i tylko on jeden) ma pełnię środków zbawienia
1 uświęcenia". Postawiono w ten  sposób znam ienną kropkę 
nad „i". Po co?

K urtuazyjny ton rozdziału drugiego, mówiącego o „wprowa
dzeniu w życie ekum enizm u", wezwanie do „zrozumienia i sza
nowania Braci Odłączonych", do „wyzbycia się uprzedzeń", nie 
zmienia faktu, że jedyną szansę jedności dostrzega Rzym 
w powrocie do Rzymu. Rozdział trzeci, trak tu jący  o „Kościo
łach i wspólnotach kościelnych, odłączonych od Stolicy Apo
stolskiej", rozpoczyna się słowami: „Zwracam y oczy na dwa 
zwłaszcza rodzaje oderw ania się od Kościoła, k tóre targnęły  się 
na całą dzianą, nie szytą, suknię Chrystusa". Chodzi o praw o
sławie i Reformację. Przypom inając, że wśród Kościołów 
wschodnich są i takie, które szczycą się tym , że założone zostały
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przez Apostołów, dekret w  ciepłych słowach podkreśla fakt 
kształtow ania się na Wschodzie zalążków liturgii, odbywania 
się tam  pierwszych soborów, form owania pierwszych dogmatów 
w iary o Trójcy, o Słowie Wcielonym, o Matce Bożej, a nadaniu 
przez Ojców Kościoła kształtu Tradycji chrześcijańskiej na 
Wschodzie, co powinni wziąć pod uwagę ci, k tórzy pracują 
obecnie nad zbliżeniem Kościoła zachodniego z Kościołem 
wschodnim. Kościoły te — jakkolw iek odłączone — m ają wszyst
kie Sakram enty, a zwłaszcza Eucharystię i Kapłaństwo, które 
może się wykazać nieprzerw aną sukcesją spostolską. Są ko
lebką życia zakonnego i bogactwa form  liturgicznych.

Mówiąc o Kościołach czy raczej wspólnotach odłączonych na 
Zachodzie dekret podkreśla, że spraw a w ygląda tu  inaczej 
z uwagi na większe zróżnicowanie dogmatyczne zarówno w  sto
sunku do Kościoła katolickiego, jak i wzajem nie — wśród siebie 
samych. „Dlatego — konkluduje dekret — tu taj ruch ekum e
niczny musi z wolna dojrzewać i wzajem ne zbliżenie m usi trw ać 
dłużej".

Oto do czego doszło. Kościół Rzymskokatolicki, k tóry  przez 
kilkadziesiąt lat ignorował samą ideę ruchu ekumenicznego, 
zrodzoną i rozw iniętą nie gdzie indziej, a w łaśnie na Zachodzie, 
w świecie protestanckim , i który  dopiero w  czasie ostatniej Sesji 
zajął w tej spraw ie pozytywne stanowisko, opiniuje teraz i gani 
św iat protestancki czy Kościoły Reform acyjne (względnie 
wspólnoty na Zachodzie), doradzając im, aby „dojrzały" do 
katolickiego ekumenizm u i stw ierdzając, że ich ekumenizm 
„musi z wolna dojrzewać, a wzajem ne ich zbliżenie musi trw ać 
dłużej"! A przecież bez ekum enizm u Genewy nie byłoby eku
menizmu R zym u!

Protestanci, którzy od 50 z górą lat byli aktyw nym i inicja
toram i i propagatoram i ruchu ekumenicznego, otrzym ują teraz 
od Kościoła Rzymskokatolickiego, k tóry  do niedaw na stronił od 
tego międzynarodowego ruchu, gorzką dopraw dy nauczkę. Ko
ściół, k tóry poprzednio naw et zwalczał ekumenizm  jako taki, 
próbuje teraz nie tylko przejąć inicjatyw ę ekumeniczną, ale bez
trosko przechodzi do porządku dziennego nad genezą tego ru 



92 (28) W Ł A D Y S Ł A W  T A R O W S K T

chu i chce być bardziej ekumeniczny od samych ekumenistów. 
Ba, poucza ich naw et jak m ają „dojrzewać"! Mimo, że korzysta 
z ich wieloletniego dorobku w tej dziedzinie.

W przem ówieniu wygłoszonym do obserwatorów w dniu 
29 września 1964 r. papież Paweł VI powiedział, że „nad prze
paścią nieufności i sceptycyzmu został niemalże przerzucony 
m ost" i że „ta nasza fizyczna bliskość dowodzi i sprzyja wza
jem nem u zbliżeniu, które niegdyś było Wam nieznane". „Mo
żecie zauważyć, że Kościół Katolicki gotów jest do honorowego
i poważnego dialogu“.

Mimo wszystko trudno uznać taki dialog za honorowy i po
ważny.

C ZA RNY  PIĄ T EK

W dniu 20 listopada ubiegłego roku doszło na Soborze do dra
m atycznych wydarzeń. Oto nie licząc się z wolą „kolegium bisku- 
pów“ Paweł VI postanow ił wprowadzić do zatwierdzonego już 
przez ojców Soboru tekstu dekretu o ekumenizm ie pewne 
zmiany, które w  dużym  stopniu zm ieniają intencję tego doku
m entu. Stało się to pod naciskiem kurialistów  i skrzydła reak
cyjnego hierarchii kościelnej. Na czym polegały „poprawki" 
wprowadzone przez papieża? Ogólnie biorąc, są to sform ułowa
nia obraźliwe dla niekatolików, zredagowane pośpiesznie
i z w yraźnym  zam iarem  negatywnego stonow ania wym owy ca
łego dokum entu.

W ymownym tego przykładem  może być zastąpienie słowa 
„znajdują" słowem „szukają" w  zdaniu: „Kościoły oddzielone 
znajdują w  Piśmie Świętym  Boga żywego".

Więc jak  w  końcu: znajdują czy dopiero szukają? Różnica 
zasadnicza. Co innego „szukać", co innego „znaleźć". Okazuje 
się, że w  opinii Rzymu — „szukają".

Tego typu „popraw ki" słowne poprzedziły prom ulgację sche
m atu ekumenicznego, w  której popież wezwał protestantów
i praw osławnych do podjęcia kroków, k tóre doprowadziłyby 
ich w  przyszłości do włączenia się w  szeregi Kościoła katoli
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ckiego. W przem ówieniu zam ykającym  III Sesję Soboru Pa
w eł VI podkreślił z naciskiem prym at papieża jako wikariusza 
Chrystusa i nieomylnego rządcy Kościoła. W brew jaw nej opo
zycji soborowej ogłosił także M arię „M atką Kościoła", co sta
nowiło wyzwanie wobec świata protestanckiego. Zignorował 
także protest 1.400 biskupów przeciwko odłożeniu „ad acta“ 
gotowego już projektu  Deklaracji o Wolności Religijnej — tego 
rzeczywistego spraw dzianu szczerości ekum enicznych dążeń 
Soboru.

Do dekretu „O ekumenizmie*' (De Oecumenismo) w prow a
dzono więc na polecenie papieża 19 poprawek, delikatnie okre
ślanych m ianem  „precyzacji“ . Sobór mógł wprawdzie odrzucić 
te „precyzacje“, ale tym  samym odrzucono by cały tekst. A taki 
krok mógłby mieć nieobliczalne skutki. W prawdzie poprawki 
nie naruszają w zasadzie istoty tekstu przyjętego przez bisku
pów po 14 głosowaniach, ale znakomicie „psują k rew “ i s ta 
w iają nierzym skie społeczności religijne w kłopotliwej sytuacji. 
Ma to, zdaniem kom entatorów rzymskokatolickich, „uniem ożli
wić wszystko, co mogłoby w realizacji przyczynić się do indyfe- 
rentyzm u i taktycznego pom ijania zasadniczych rozbieżności 
doktrynalnych" (Kierunki, n r  1, 3.1.65).

„Ci spośród Braci Odłączonych, którzy wobec nas okazywali 
rezerwę i nieufność — pisał „Temoignage C hretien" — będą 
teraz mogli zarzucić naiwność tym, którzy nam  zaufali. Ży
czymy sobie przynajm niej, aby ci ostatni nie opuścili nas 
w  ciężkich godzinach, które przeżywamy. Dzielili z nami na
dzieję, gdy była łatwa. Ufamy, że będą ją  z nam i dzielić teraz, 
gdy stała  się tru d n a11.

Nie tylko jednak ,,precyzacje“ do „De Oecumenismo" stano
wiły powód rozczarowania w całym świecie chrześcijańskim
i pozachrześcijańskim. Chodzi tu  również o ostatni punkt tzw. 
„noty w yjaśniającej", zwanej „nota bene“, dotyczący biskupów 
prawosławnych. Nota sugeruje inny punkt widzenia niż ten, 
który przeważał na Soborze (pragnienie potwierdzenia — po
mimo rozdziału — potrójnej władzy tych biskupów, w ynikają
cej z sakry, a mianowicie: rządzenia, nauczania i uświęcenia).
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Nota staw ia znowu kropkę nad „i“, podważając to nieoficjalne 
przekonanie większości ojców Soboru. Silne zaakcentowanie 
ku ltu  m aryjnego i podkreślenie prym atu  chyba zrazi protestan
tów. A zatem bilans uchwalonego D ekretu trudno nazwać po
m yślnym , co nie przeszkadza w  uznaniu go za zwiastuna lepszej 
przyszłości.

Tak oto „najsm utniejszy dzień Soboru" postawił szereg kro
pek nad „i“, które trudno będzie w  przyszłości zamazać. Nakre
ślił drogę „powrotu do Rzymu", pod prym at papieski, do któ
rej n ik t się zapewne nie kwapi. Co więcej, odebrał złudzenia, że 
Rzym widzi jakąś inną alternatyw ę doprowadzenia do tego, aby 
w przyszłości „wszyscy byli jedno". Odbierając złudzenia, nie 
przekreślił jednak wszystkich nadziei ekumenicznych. A raczej 
nie przesądził spraw y na tyle, aby można było twierdzić, że 
nigdy do zjednoczenia nie dojdzie. Tego absolutnie twierdzić 
nie można. Istotne jest, na jakich w arunkach to nastąpi.

NA SO BO R ZE I PO  SO BO RZE

Niewiele było kroków świadczących o zbliżeniu Rzymu do 
innych Kościołów chrześcijańskich w czasie trw ania III Sesji 
Vaticanum  II. O zainteresowaniu Kościoła Rzymskokatolickiego 
kontynuacją dialogu z „braćmi odłączonymi" świadczy oczywi
ście silne dążenie do zachowania mimo wszystko życzliwej 
atm osfery i przyjaznego klim atu  zarówno na Soborze, jak i po 
Soborze. M anifestacją dążeń ekum enicznych było przekazanie 
przez papieża Kościołowi praw osławnem u w  Grecji głowy Apo
stoła Andrzeja. Na tę uroczystość przybyli do Rzymu w ysłan
nicy greckiego Kościoła, a do A ten udał się kardynał Bea. Jesz
cze do niedaw na kierownictw o prawosławia greckiego, a zwłasz
cza m etropolita A ten — Chryzostom — wykazywało największą 
niechęć do wszelkich kontaktów  z Rzymem.

Na początku listopada na wyspie Rodos obradował synod 
wszechprawosławny, zarysowała się jednak na nim znaczna 
różnica zdań, jeżeli chodzi o spraw y dialogu z Rzymem. P a tria r



S O B Ó R  A  E K U M E N I A 95 (31)

cha K onstantynopola — Athenagoras — był za natychm iasto
w ym  podjęciem takiego dialogu a nawet za powołaniem specjal
nej wspólnej kom isji do tych celów. Cerkwie: rosyjska, bułgar
ska, serbska i rum uńska opowiedziały się natom iast za w strzy
m aniem  się z tą  spraw ą do czasu zakończenia obrad soborowych
i pogląd ten ostatecznie przeważył.

Podkreślenie mariologicznego kultu  Kościoła Rzymskokatoli
ckiego pod koniec obrad soborowych wywołało ujem ne wraże
nie na obserw atorach protestanckich, obstających przy chry- 
stocentrycznym  charakterze religii i Kościołów. Część z nich 
w yjechała naw et z Rzymu, nie czekając na zakończenie III Se
sji. Nieoczekiwane wprowadzenie noty eksplikacyjnej do sche
m atu  „O Kościele“ , traktującym  m. in. na tem at kolegialnego 
charakteru  zarządzania Kościołem, w której to nocie mowa jest 
o prymacie, wywołało wręcz rozgoryczenie większości obserwa
torów. Odłożenie do następnej Sesji głosowania nad Deklaracją 
o stosunku do niechrześcijan (wiele mówiono w czasie Sesji 
o hinduizmie, buddyzmie, islamie, judaizmie a także o niewie
rzących okazując tolerancję i szacunek dla cudzych przekonań) 
pogorszyło również sprawę.

III Sesja zakończyła się więc ostatecznym przyjęciem  trzech 
schematów: „O Kościele", „O ekumenizm ie" (w form ie dekretu 
z poprawkami) i „O Kościołach wschodnich*'. Początek IV Sesji 
wyznaczono na dzień 14 września 1965 r.

T rudno przewidywać, jaki charakter mieć będzie Akt Czwar
ty  Soboru W atykańskiego, o którym  wiadomo, że będzie jego 
aktem  ostatnim . W każdym razie stało się czymś oczywistym, 
że nie co innego, a właśnie ekumenizm, stosunek do ekum e
nizmu stanow i dziś o znaczeniu i powodzeniu prac soborowych, 
że bez dialogu z „braćmi odłączonymi1' nie może być mowy 
o reform ie Kościoła. A skutki zwlekania z tą reform ą mogą być 
również nieobliczalne, z czego doskonale zdawał sobie sprawę 
zm arły papież Jan  XXIII. Musi to widzieć chyba i obecny pa
pież Paw eł VI, jakkolwiek ostatnie jego w ystąpienia — m. in. 
noworoczne i na Święto Trzech Króli (znowu podkreślenie roli 
prym atu!) — budzą prawdziwe zaskoczenie. Silna jest niew ątpli
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wie opozycja przeciwko wszelkim reformom, skoro dochodzi do 
„czarnych piątków1' i innych tego typu wypadków.

Nadzieje na zbliżenie ekumeniczne mimo wszystko są nadal 
żywe w Rzymie i poza Rzymem. Niewątpliwie, rzymska lekcja 
uczy wstrzemięźliwości i ostrożności. Nasuwa także refleksje 
co do faktu aktywności światowej ekumenii, konkurującej 
obecnie volens nolens — z ekumenią Rzymu. Dodajmy — eku- 
menią bardzo swoistą, ale jednak ekumenią. Może rzeczywiście 
w Genewie zbyt wielką wagę przywiązywano do jedności orga
nizacyjnej, odsuwając na plan dalszy prace nad usunięciem roz
bieżności natury teologicznej? Tym chyba można tłumaczyć po
jawienie się nagle ostrego zakrętu na rzymskiej drodze do eku
menicznego zbliżenia. Zakręt ten nazywa się „prymat“ i jest 
właściwie nie do przebycia.

Zarówno okres międzysesyjny, jak i IV Sesja pokażą, czy 
mieliśmy rację.

Władysław Tarowski



Ks. EDWARD BAŁAKIER

KOŚCIÓt RZYMSKOKATOLICKI 
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

D  nia 3 lipca 1964 r., w trakcie przygotowania III Sesji II So
boru Watykańskiego papież Paweł VI zadecydował (na prośbę 
17 wybitnych kardynałów), że schemat XIII „O Kościele 
w świecie współczesnym" zostanie poddany dyskusji. Schemat 
ten został ostatecznie zredagowany przez Komisję do Spraw 
Nauki Wiary i Obyczajów z udziałem Komisji Apostolstwa . 
Świeckich. Schemat składa się ze wstępu, 4-ch rozdziałów i za
kończenia. Osobną część schematu stanowią załączniki. Tytuły 
czterech rozdziałów są następujące:

1. Powołanie każdego człowieka,
2. Kościół w służbie Boga i ludzkości,
3. Zachowanie się chrześcijan w świecie dzisiejszym,
4. Główne zadania chrześcijan w naszych czasach.

Rozdział ostatni stanowi praktyczne zastosowanie zasad wyłożo
nych w trzech poprzednich rozdziałach i omawia następujące 
problemy: godność osoby ludzkiej, małżeństwo i rodzina, kul
tura, życie ekonomiczne, solidarność rodzaju ludzkiego, sprawy 
pokoju.

TREŚĆ SCH EM ATU

Ponieważ problematyka XIII schematu jest i ciekawa i bar
dzo ważna, dlatego w  artykule niniejszym podamy najpierw 
ogólną treść poszczególnych rozdziałów schematu, a następnie 
przytoczymy ważniejsze wypowiedzi Ojców Soboru, którzy 
w dyskusji wykazali, jak wielkie przemiany zachodzą w poglą-
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dach Kościoła rzymskiego, przemiany dotyczące ważnych za
gadnień moralnych. Można ogólnie określić, że przemiany te są 
powrotem do idei moralnych zawartych w Ewangelii, od któ
rych Kościół rzymski oddalił się niewątpliwie w ciągu wieków.

W rozdziale pierwszym, traktującym o powołaniu każdego 
człowieka, stwierdzono, iż człowiek został powołany nie tylko 
do tworzenia dobrobytu materialnego, lecz także do uczestni
ctwa w państwie niebieskim, w życiu Bożym, którego ukorono
waniem będzie oglądanie Boga „twarzą w twarz“ . Ta nadzieja 
życia przyszłego nadaje życiu ludzkiemu właściwy sens. Ludz
kość przekonuje się raz po raz, że jej szczęście jest niszczone 
przez niesprawiedliwość, kłamstwo i przemoc. Człowiekowi po
trzebne są dary Boże nie tylko po to, by osiągnąć szczęście wie
kuiste, ale też po to, by zbudował na tej ziemi społeczeństwo 
oparte na zasadach sprawiedliwości i miłosierdzia. W ten sposób 
Sobór chciał zharmonizować doczesną, materialną i duchową 
sferę działalności człowieka. Innymi słowy: człowiek powołany 
jest zarówno do współtworzenia dobrobytu doczesnego jak też 
do uczestnictwa w życiu Bożym przez wiarę.

W rozdziale drugim, omawiającym zadania Kościoła w służbie 
Boga i ludzi podkreślono, iż Kościół zmierza do ścisłego rozgra
niczenia władzy duchowej od władzy świeckiej. Chrystus po
wierzył Kościołowi zadanie ewangelizacji ludzi, a więc zadania 
duchowe, nie doczesne. Stąd też kapłani nie powinni nigdy in
gerować w dziedzinę stanowiącą domenę władzy cywilnej, 
a tym bardziej nie powinni dawać się skusić pragnieniu rządze
nia. Należy nawet dziękować Bogu za to, że w warunkach pa
nujących obecnie na świecie, kapłani są w coraz mniejszym 
stopniu uwikłani w sprawy świeckie.

Poglądy zawarte w drugim rozdziele schematu „O Kościele 
w świecie współczesnym" świadczą dość wymownie, jak bardzo 
udoskonalił Kościół rzymski swój stosunek do państwa i władzy 
świeckiej. Nie ma już mowy o „papocezaryźmie", o supremacji 
Kościoła nad władzą świecką, o absolutnych rządach hierarchii 
kościelnej, lecz władzę Kościoła ograniczono do spraw ducho
wych i nadprzyrodzonych. Czyż nie jest to wyrazem należytego
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zrozumienia słów Chrystusa: „Oddajcie tedy co jest cesarskiego 
cesarzowi, a co bożego — Bogu“ ? Kościół rzymskokatolicki, po 
wielu wiekach, zaczyna wracać do Ewangelii. Jego idee moral
ne, których niezmienność tak często podkreślał, uległy radykal
nej zmianie. Nie ulega wątpliwości, że Duch Święty zaczął rów
nież działać w rzymskim Kościele. Pytanie tylko, czy wszyscy 
biskupi i kapłani tego Kościoła otworzą swe serca na ożywcze 
działanie Ducha Świętego?

Rozdział trzeci omawia życie, czyli zachowanie się chrześci
jan w świecie dzisiejszym. Podkreślono w nim konieczność lep
szego zaznajomienia się z potrzebami duchowymi, moralnymi, 
cielesnymi i materialnymi wszystkich ludzi, bez względu na 
różnice rasowe, narodowe lub społeczne. Zwrócono też uwagę, 
iż chrześcijanin nie powinien pozostawać obojętny wobec po
stępu nauki. Każdy człowiek ma przyczyniać się bezpośrednio 
lub pośrednio do tego postępu, gdyż nie ma nieusuwalnej 
sprzeczności między wiarą a prawdziwą nauką. Niechaj młode 
pokolenie chrześcijan — głosi schemat — pozostaje wierne 
Ewangelii, niech współpracuje z tą częścią ludzkości, która trosz
czy się o większą sprawiedliwość. Niech chrześcijanie nie dążą 
do zapewnienia sobie obfitości wszystkich dóbr, gdy wiedzą, że 
tylu ludzi żyje w biedzie i ubóstwie. Niechaj żyją tak jak bra
cia. Niechaj cierpią z tymi, którzy cierpią, niechaj płaczą z ty
mi, którzy płaczą, nichaj. będą ubodzy wraz z tymi, którzy są 
ubodzy.

Rozdział czwarty, omawiający główne zadania chrześcijan 
w  naszych czasach, jest praktycznym zastosowaniem zasad w y
łożonych w trzech poprzednich rozdziałach. Tak więc, godność 
osoby ludzkiej wymaga, by wszyscy ludzie byli traktowani jed
nakowo, bez oglądania się na różnice rasowe, różnice płci, czy 
stanowiska społecznego. Ustroje społeczne i gospodarcze winny 
położyć kres wszystkim formom niewolnictwa i zapewnić czło
wiekowi prawdziwy rozwój moralny, intelektualny i kulturalny.

„Małżeństwo i rodzina" mają realizować nie tylko cele przy
rodzone ale też nadprzyrodzone. Małżeństwo chrześcijańskie 
opiera się na prawdziwej miłości, wymaga wzajemnej wierności
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i jest nierozerwalne. Rozrodczość w  małżeństwie nie może kie
rować się tylko ślepym instynktem, ale poczuciem odpowie
dzialności, oświeconej zasadami chrześcijańskimi.

W celu wypełniania swego posłannictwa Kościół wykonuje 
również funkcje kulturalne. Dowodem tego jest olbrzymia licz
ba dzieł sztuki powstałych z chrześcijańskiej ewangelizacji. Ko
ściół nie odcina się więc od postępu kultury i pragnie w tym po
stępie zająć właściwe sobie miejsce. Równocześnie obracając się 
wśród różnorodnych kultur, pragnie — opierając się na wzajem
nym poszanowaniu — wszcząć dialog z ludźmi o odmiennej kul
turze.

Kościół nie wybiera żadnego z systemów społecznych, lecz 
pragnie, by postęp ekonomiczny zmierzał do równomiernego 
podziału dóbr na świecie, by życie każdego człowieka stawało 
się coraz bardziej humanitarne i odpowiadało godności ludzkiej. 
Wszelka nierówność społeczna powinna być zniesiona a prawa 
robotników uznane i szanowane. W międzynarodowym współ
życiu ekonomicznym obowiązuje ród ludzki solidarność. Niech 
kraje ekonomicznie nierozwinięte dołożą wszelkich starań, aby 
osiągnąć wymagany postęp. Niech kraje bogatsze udzielą po
mocy krajom biedniejszym. Pomoc dla tych krajów jest poważ
nym obowiązkiem wynikającym ze sprawiedliwości i miłości. 
Rozwiązanie problemu demograficznego domaga się uczciwej 
współpracy międzynarodowej. Stąd też różne instytucje mię
dzynarodowe, a zwłaszcza te, które mają na celu rozwijać zgod
ne współżycie narodów, są konieczne i konieczny jest udział ka
tolików w tych instytucjach.

Ostatnim punktem praktycznych wskazówek czwartego roz
działu jest sprawa pokoju. Zwłaszcza od czasu wystąpienia pa
pieża Jana XXIII oraz jego encykliki „Pacem in terris“ , wypo
wiedzi dostojników rzymskokatolickich na rzecz pokoju nie 
mogą chyba budzić żadnych zastrzeżeń. Wypowiedzi te są 
przeciwne wojnie, a zmierzają do utrwalenia pokoju. Podobnie 
też w schemacie XIII znajdujemy wskazania, zalecające rozwią
zywanie wszelkich nieporozumień międzynarodowych na dro
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dze pokojowej; znajdujemy stanowczy zakaz używania broni 
nuklearnej, gdyż nie ma proporcji między dobrem, które mo
głoby wyniknąć z prowadzenia w ten sposób wojny, a złem, 
które broń ta sprowadziłaby na całą ludzkość. Wszystkie insty
tucje międzynarodowe, mające na celu wyeliminowanie możli
wych powodów do wojny, wstrzymanie zbrojeń, zasługują na 
poparcie. Nie można pominąć żadnego wysiłku lub ofiary umoż
liwiającej w jakiś sposób osiągnięcie prawdziwego pokoju.

D YSK U SJA  N AD  SCHEM ATEM

Po krótkim i raczej ogólnikowym przedstawieniu treści sche
matu XIII przechodzimy do zreferowania dyskusji soborowej 
dotyczącej obszernej problematyki zawartej w schemacie. Dy
skusja ta trwała kilka dni i zabierali w niej głos bardzo liczni 
Ojcowie Soboru (ponad 100 osób). Dyskutanci wysuwali szereg 
życzeń i postulatów zmierzających do pogłębienia, poszerzenia 
i uwspółcześnienia treści schematu. Postawiono schematowi 
wiele zarzutów. Zarzuty natury formalnej zmierzały do wyka
zania, że tekst schematu grzeszy zbyt podniosłym tonem, wy
pełniony jest ogólnikami moralizatorskimi, a przez to jest ciem
ny i dwuznaczny. Najwidoczniej został opracowany przez pro
fesorów uczelni i zakonników, którzy stoją z dala od codzien
nego życia. Nie jest on godny Soboru Powszechnego. Andre 
Charue, biskup Namur z Belgii porównał tekst schematu do 
przedwcześnie urodzonego płodu. Zarzucano też, iż treść sche
matu XIII jest za mało przepojona teologią, brak jej „nerwu 
teologicznego", brak solidnej podstawy doktrynalnej. Uznano 
ostatecznie tekst za podstawę do dyskusji. Przyjąć go można 
będzie dopiero po gruntownym przepracowaniu na IV sesji so
borowej.

Ponieważ schemat XIII mówi o obecności Kościoła w  świecie 
współczesnym, Ojcowie Soboru próbowali odnaleźć charaktery
styczne cechy tego świata. Biskup Giuseppe Vairo (Włochy) 
stwierdził, iż dwie są cechy mentalności współczesnego świata:
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1. dość powszechne odrzucenie Boga osobowego i transcen
dentalnego, czyli agnostycyzm,

2. lekceważenie poznania metafizycznego, czyli jakaś mental
ność egzystencjalistyczna, pragmatyczna i techniczna.

Nic też dziwnego — rozumował inny Ojciec Soboru — że 
wzrasta nowa generacja, która zatraca całkowicie teologiczną 
wizję świata. Boga uważają za coś obcego, czasem nawet za 
swego agresora, który narzuca im Dziesięć Przykazań. Ludzie 
sami siebie czynią bogami, uważając się za wszechpotężnych 
i wszechwiedzących. Nacisk na tę myśl położył w dłuższym 
przemówieniu ks. biskup Michał Klepacz z Łodzi. Podkreślił on, 
iż ludzie przypisują sobie przymioty Boże, co w prostej drodze 
prowadzi do tyranii. Postulowano, aby zaznaczyć w schemacie, 
że Kościół ma być głosem sumienia dla świata: on ma ten świat 
rozumieć i kochać, zbliżać do Boga i uświęcać.

Niektórzy biskupi, jak na przykład: Joseph Stimpfle z Aug
sburga, Rafaele Barbieri (Włochy), Guillermo Bolati (Argenty
na), Jose Guerra (Hiszpania), domagali się, by w schemacie wy
powiedzieć otwartą walkę ateizmowi. Największym bowiem 
złem świata — według ich opinii — jest negacja Boga, propago
wanie i narzucanie ateizmu nie tylko indywidualnym ludziom, 
ale całym narodom. Biskup Guillermo Bolati powiedział: „Nie 
można przemilczeć zjawiska materializmu ateistycznego, gdyż 
ideologia ta opanowała prawie połowę świata“ .

Jakże inaczej zabrzmiały w  auli soborowej słowa kardynała 
Suenens, arcybiskupa Malines z Belgii, znanego ze swego auto
rytetu w  Kościele. Kardynał Suenens nie nawoływał do walki 
z ateizmem, przeciwnie, nawoływał do rozpoczęcia dialogu 
z ateizmem. „Nie wystarcza tylko potępić ateizm — mówił — ale 
trzeba dołożyć wysiłku i zbadać, dlaczego tylu ludzi przeczy 
istnieniu Boga i zwalcza wiarę. Powinniśmy zapytać, jaką ideę 
Boga mają ateiści i odszukać środki do dialogu za pomocą któ
rych można by im pokazać właściwy obraz Boga“ .

Wydaje się, że kardynał Suenens wskazał bardziej właściwą 
drogę do nawiązania kontaktu z ateistami wszelkich odmian.
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Biskupi zalecający zdecydowane potępienie ateizmu należą chy
ba do konserwatywnego skrzydła Kościoła rzymskiego. Zapom
nieli najwidoczniej o tym, że Kościół w historii swej wielokrot
nie już rzucał anatemy, nawet palił na stosach propagatorów 
nowych idei, ale to nie przyniosło Kościołowi ani zwycięstwa, 
ani dobrego imienia. Czas anatem minął już bezpowrotnie, 
a dziś trzeba się imać innych środków do propagowania swego 
światopoglądu.

Kościół rzymskokatolicki, pamiętający czasy swej potęgi i pa
nowania, przywykły do podporządkowania sobie wielkiej ilości 
wiernych, zajmował dotychczas wobec przemian w świecie po
stawę niechętną, wrogą. Ale świat nie przejmował się wyklę- 
ciami; przekształcał się i rozwijał, tworząc nowe formy i układy 
stosunków między narodami i między ludźmi. Stąd oddalenie 
Kościoła od świata stawało się coraz bardziej widoczne. Kościół 
tracił wpływy, tracił stan posiadania. Od kilku lat jesteśmy 
świadkami usiłowań Kościoła zmierzających do zmniejszenia 
tego oddalenia. Sobór Watykański II jest zewnętrznym wyra
zem tych prób. Dlatego też i w dyskusji nad schematem XIII 
Ojcowie Soboru wypowiadali się w  duchu znalezienia jakiejś 
płaszczyzny, na której mógłby się rozpocząć dialog ze światem 
współczesnym.

Na temat dialogu ze światem bardzo ciekawe były wypowie
dzi następujących biskupów: bp. Arceo Mendez (Meksyk): „Po
słannictwo ewangeliczne, które Sobór pragnie rozprzestrzenić 
w świecie musi być głoszone bez żadnych poprawek. Tak po
stępował św. Paweł, gdy był przekonany o uwolnieniu z prawa 
mojżeszowego. Prawo napisane musi ustąpić prawu Ducha, 
gdyż cel jaki stawia sobie Kościół nie zawsze jest osiągalny je
dynie przez mnożenie przykazań i nakazów kościelnych. Gdy 
czyta się niektóre podręczniki teologii moralnej można znaleźć 
tam pewną ilość przepisów kościelnych, które obowiązują pod 
grzechem ciężkim. Nawet prawo państwowe nie nakłada kary 
dożywotniego więzienia za każde małe przekroczenie, a Kościół 
nawet drobne rzeczy nakazuje pod karą wiecznego potępienia".
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Podobnie wypowiedział się bp. Louis La Revaire (India): 
„A by ułatwić dialog ze światem współczesnym, z Kościołem 
prawosławnym i narodami Wschodu, jest rzeczą konieczną, by 
Kościół łaciński zmodyfikował swą zbyt jurydyczną fizjono
mię, Jezus nie był jakimś jurystą, a Kościół nie może ograniczać 
się jedynie do roli urzędu ustawodawczego lub trybunału sądo
wego. Wielu na przykład nie rozumie ważności moralnych naka
zów Kościoła. Trudno przypuścić, żeby ktoś mógł iść do piekła 
dlatego tylko, że zjadł mięso w piątek“ .

Biskup Michał Klepacz z Łodzi: „W  dialogu zapomniano
0 tym, że człowiek dzisiejszy rzadko poddaje się jedynie auto
rytetowi formalnemu, gdyż zawiódł wiele razy jego oczekiwa
nie. Stąd rodzi się u niego duch krytyczny. Człowiek ma prawo 
odnosić się krytycznie do drugiego człowieka, który sprawuje 
wysokie urzędy i ma wysoką godność. Więcej sobie ceni osobi
sty walor mówiącego i jego życie oparte na zasadach, które gło
si. Ten wpływ wywierał papież Jan XXIII w całym świecie
1 świat urzeczony osobą papieża chętnie słuchał jego rad. Pro
stota, prostolinijność, mądrość i stałość najbardziej dziś zjedny
wa ludzi“ .

Henriąue Golland, arcybiskup Botucatu (Brazylia): „Kościół 
musi zejść do wielu, jak Słowo Wcielone stało się człowiekiem 
i żyło między ludźmi. Biskupi winni opuścić swoje pałace, zejść 
z swoich tronów i zmieszać się z ludem Bożym. Są zbyt ozdobie
ni, by mogli przekonać innych, że są biedni. Dlaczego zacho
wuje się jeszcze tyle różnych ozdób, które może były dobre 
dawniej, ale dzisiaj już nic nikomu nie mówią. Biskupi muszą 
być ojcami również i w  wyglądzie zewnętrznym wśród swych 
cierpiących dzieci."

Elie Zoghby, arcybiskup, wikariusz generalny patriarchy an
tiocheńskiego: „Należy pokazać, że władza w Kościele jest po 
to, by służyć a nie panować. To nie my dajemy zbawienie świa
tu, ale zbawienie, które przyniósł Chrystus. By nasze świadec
two mogło być skuteczne, musi je charakteryzować prostota 
i ubóstwo. Wierzący i niewierzący dziś skupiają się wokół ubo
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gich. Wymaga to zmiany stylu życia biskupów. Powinno się 
znieść wszystkie te stroje i tytuły, które tylko stwarzają złe 
wrażenie w świecie.“

Wypowiedzi powyższe świadczą wymownie o tym, że w Ko
ściele rzymskokatolickim zaczął się ewangeliczny ferment. Co
raz więcej biskupów rozumie potrzebę powrotu do Ewangelii, 
do jej ducha pokory — jako przeciwstawienia pysze, służenia — 
jako przeciwstawienia panowaniu i rządzeniu, ubóstwa — jako 
przeciwstawienia umiłowaniu dóbr tego świata, którymi du
chowni wszystkich niemal czasów nigdy (z małymi wyjątkami) 
nie gardzili, miłości — której przeciwstawia się duch twardego 
legalizmu etycznego.

Czy duch ten przeważy, czy będzie tylko słabym nurtem 
w łonie zatwardziałego konserwatyzmu, przyszłość chyba najle
piej pokaże.

Oprócz dyskusji obracającej się wokół zagadnienia nawiąza
nia dialogu ze światem, Ojcowie Soboru wnosili cały szereg 
postulatów dotyczących innych problemów. I tak z całą stanow
czością potępiono wszelką dyskryminację rasową i domagano 
się, aby w schemacie znalazło to zdecydowany wyraz. Należy — 
mówił biskup Andreu Grutka (Gary — USA) — raz na zawsze 
potępić wszelką dyskryminację rasową, plemienną, religijną, 
jako coś ubliżającego Bożej Opatrzności, jako ciężkie zniewa
żenie godności człowieka i jego podstawowych praw. Tolerowa
nie dyskryminacji bardzo często zaciemniało ludziom splendor 
Kościoła, a także na próżno były podejmowane trudy apostol
skie. Biskup Gerard Coderre (Kanada — Quebec) zwracał uwagę 
na konieczność podniesienia godności kobiety.

Uznanie równości i godności mężczyzny i kobiety jest zgodne 
z Pismem św. i odzwierciedla wielki postęp w rozwoju ludzko
ści. Kościół nie może zadowolić się jedynie uznaniem tego faktu. 
On sam musi poprzeć ten ruch w świecie i w swoim otoczeniu. 
Ten sam temat poruszali w  swych przemówieniach bp Santo 
Quadri, sufragan Pinerolo (Włochy) i bp Agostino Frotz, sufr. 
Kolonia (Niemcy).
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W problematyce dotyczącej małżeństwa i rodziny należy 
zwrócić uwagę na pewną modyfikację poglądów odnośnie roz
rodczości, świadomego macierzyństwa i środków służących do 
hamowania rozrodczości. Bp J. E. Dearden (Detroit), po omó
wieniu świętości małżeństwa i jego nierozerwalności, przeszedł 
do problemu rozrodczości i wygłosił na ten temat znamienne 
dla dotychczas obowiązujących zasad w Kościele rzymskim 
zdania: ...„rozwiązanie problemu rozrodczości w  małżeństwie 
związane jest z odpowiedzialnością należycie uformowanego 
sumienia małżonków. Małżonkowie sami muszą osądzić i orzec 
na jaką liczbę dzieci mogą się zdecydować. Sąd ich musi wypły
wać z miłości i właściwego poznania nauki Kościoła, warunków 
ekonomicznych i innych“ . Jest to znamienna wypowiedź, zmie
niająca dotąd obowiązujące przepisy moralne, w oparciu
o które Kościół rzymski propagował niekontrolowaną rozrod
czość, zabraniając wszelkich stosunków w małżeństwie, o ile 
nie zmierzały one do prokreacji.

J. B. Maxim IV Saigh, Patriarcha Antiocheński i całego 
Wschodu dla melchitów, zwrócił uwagę na to, że zagadnienie 
regulacji urodzin jawi się dziś jako jeden z problemów niepo
kojących masy ludzkie. Zagadnienie to leży u podstaw kryzysu 
sumień katolickich. Wierni -nieraz żyją w sprzeczności z pra
wem Kościoła z tego powodu, że nie mogą znaleźć rozwiązania 
między dwoma nakazami: sumienia i moralnego życia małżeń
skiego. Z drugiej strony również wzrost demograficzny w nie
których krajach przeciwstawia się wszelkim wysiłkom zmierza
jącym do podniesienia poziomu życia. Sobór w  swej trosce 
pastoralnej winien szukać rozwiązania przystępując z odwagą 
do tego problemu. Urzędowe stanowisko Kościoła w tej spra
wie może być zrewidowane w świetle współczesnych nauk — 
teologii, medycyny, psychologii i socjologii. Właściwości biolo
giczne zewnętrzne nie są jedynym kryterium moralności. Trzeba 
mieć także przed oczyma to, co nakazuje roztropność... Nie 
minimalizując ewentualnych nadużyć trzeba pamiętać, że za
daniem Kościoła jest kształcić poczucie moralne swych dzieci, 
by miały one dojrzałą odpowiedzialność w Chrystusie.
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Dyskusja nad schematem „Kościół w świecie współczesnym" 
nie została zakończona. Ojcowie Soboru powrócą do tych za
gadnień dnia 14 września 1965 r. na IV i chyba ostatniej Sesji
II Soboru Watykańskiego. Głównym tematem obrad IV Sesji 
będzie właśnie schemat XIII, który ma sprecyzować rolę K o 
ścioła rzymskiego w dzisiejszym świecie. Już z wypowiedzi 
przytoczonych w artykule niniejszym można wysnuć raczej 
optymistyczny wniosek: Kościół Rzymskokatolicki, obawiając 
się całkowitego wyobcowania ze świata i starczego uwiądu 
wśród zramolałych, konserwatywnych idei społecznych, poli
tycznych i moralnych — idei — odbiegających od ducha prostoty 
ewangelijnej — będzie usiłował odmłodzić swe poglądy i wyco
fać się z pozycji, którą dotąd tak nieubłaganie podtrzymywał: 
z pozycji jedynego, nieomylnego posiadacza Prawdy. A jeśli tę 
pozycję zechce podtrzymać — to prawda przezeń głoszona od
nośnie wielu zagadnień nie będzie już tą samą prawdą. Tem- 
pora mutantur et nos mutamur in illis. Stara to rzymska zasada, 
ale jak każde przysłowie zawiera w sobie nieprzemijającą mąd
rość — Kościół Rzymskokatolicki broniący się przed wszelką 
zmianą i głoszący niezmienność w swej doktrynie i moralności, 
zmienia się — jak wszystko — z biegiem wieków. Tylko Bog jest 
niezmienny.

Ks. Edward Bałakier

(Artykuł opracowany został w oparciu o doku
mentację nr 23—33 Concilio Ecum enico Vatic.a- 
no U).
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PROBLEM W SPÓ ŁISTN IEN IA  
A „ P R Z Y M IE R Z E  
ŻYWOTA I POKOJU"

(Dokończenie)

0  mówmy na koniec zarzut jednostronności. Czy jest ona 
dobra czy też zła? Zależy to od tego, co przez jednostronność 
rozumiemy. Nasza konferencja stoi szeroko otworem dla 
wszystkich zdań. Każdy do nas przychodzący jest w  pewnym 
sensie jednostronny, to znaczy, że woli raczej pewne opinie, jest 
zwolennikiem pewnych poglądów, które jemu odpowiadają, lub 
które uważa za słuszne. Gdybyśmy nie mieli własnego świato
poglądu, własnych przekonań ani zdań, to nie mielibyśmy tutaj 
nic do czynienia. I taka „jednostronność" jest dobra i słuszna. 
Jest to jednostronność każdego z nas jako jednostki, a zarazem 
wielostronność jako całości, jako suma wielu różnych jedno
stronności. Z tych naszych indywidualnych jednostronności wy
chodzimy, kiedy szukamy wspólnych rozwiązań. Jest tu miejsce 
na wszystkie poglądy, na dialogi z wszystkimi, którzy inaczej 
myślą; i to jest ten swobodny i szczery dialog. Do takiego dia
logu zapraszamy wszystkich, jesteśmy gotowi go przeprowadzić
1 nikomu z góry nic nie narzucamy.

Ale o jakiej jednostronności się mówi, kiedy się przy tym 
myśli o czymś złym? Czy dyktowanie, czy brak wolności w dy
skusji, itp.?

Tego u nas nie ma, a więc i sam problem nie istnieje w ogóle. 
Proszę sobie odnotować z prasy — jako próbę — postanowienie 
orędzia konferencji państw neutralnych w Colombo z dnia
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26 marca 1964 roku do porządku dziennego mającej się odbyć 
trzeciej konferencji na szczycie tych państw, co następuje:

1. Gwarancje dla nienaruszalności terytorialnej.
2. Problemy krajów podzielonych.
3. Kolonializm, neokolonializm i imperializm.
4. Dyskryminacja rasowa i apartheid.
5. Regulowanie wszelkich konfliktów i kwestii spornych 

środkami pokojowymi bez użycia gwałtu i groźby, zgodnie z za
sadami karty ONZ.

6. Powszechne i całkowite rozbrojenie.
7. Całkowity zakaz prób z bronią nuklearną.
8. Tworzenie stref bezatomowych.
9. Zakaz produkcji i zniszczenie zapasów broni nuklearnej.

10. Kwestia paktów wzgl. bloków militarnych oraz obcych
baz i wojsk na terytorium innych krajów itd.

Czy tu jest jednostronność? Któż może kraje neutralne po
sądzić o jednostronność?

Te same propozycje przedkładamy również i my wszystkim 
chrześcijanom. Proponujemy, aby je przedyskutowano i starano 
się je przeprowadzić. Weźmy decyzję Światowej Rady Kościo
łów, na której z radością powitano Umowę Moskiewską o zaka
zie doświadczeń z bronią nuklearną i o dalszych krokach 
w  sprawie rozbrojenia, a Wydział Centralny Światowej Rady 
przyjął tę umowę na swoim posiedzeniu w Rochester. Przy
patrzmy się również rezolucji odnośnie tych zagadnień, które 
omawiał Wydział Egzekutywny Światowej Rady na posiedze
niu w Odessie.

Czy to może też jednostronność? Przecież te zagadnienia 
przedkładamy tutaj do wolnej braterskiej dyskusji, apelując 
przy tym do wszystkich, by te postulaty zostały zrealizowane. 
Weźmy encyklikę „Pacem in terris“ papieża Jana XXIII, po
szczególne przemówienia papieża Pawła VI i Ojców Soboru 
Watykańskiego. Czy to również jednostronność? Wszak Chrze
ścijańska Konferencja Pokojowa proponuje dokładnie te same 
tematy do przedyskutowania, czasami może w formie nieśmia
łej i niejasnej.
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I wreszcie jeszcze jedna uwaga odnośnie tej okrzyczanej 
„jednostronności*1. Jako duchowny prawosławny ze Związku 
Radzieckiego, oparłem swoje wiadomości pod wielu względami 
na materiale „zachodnim". Wykazałem na podstawie zachod
niego socjalnego, teologicznego i filozoficznego sposobu myśle
nia, powołując się na powagi rzymskokatolickie i protestanckie, 
przy pomocy nauki zachodnich socjologów, którzy nieraz bardzo 
daleko stoją a nawet wrogo są ustosunkowani do tego, co 
„wschodnie", co „sowieckie" ,eo „socjalistyczne", — że najlepsi 
teologowie i duchowni dygnitarze Zachodu, że duch i sumienie 
społeczeństwa zachodniego do tych samych dochodzą konkluzji, 
co my na Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, i że wkład 
chrześcijański do palących obecnie problemów tak samo poj
mują jak my. I temu nie należy się dziwić, gdyż nasz ruch nie 
tworzy żadnej sztucznej nadbudowy nad kombinacjami poli
tycznymi „wschodniego bloku", jak się nam nieraz jeszcze za
rzuca, lecz jest on chrześcijańskim ruchem, odpowiadającym 
naszym najgłębszym przekonaniom, że mianowicie w Kościele 
i chrześcijaństwie nieodłączna jest praca dla miłości 
i pojednania. Nasz ruch w swej istocie i możliwości jest ruchem 
ogólnochrześcijańskim, a nie wschodniosocjalistycznym tylko. 
I to wcześniej czy później zrozumieją wszyscy chrześcijanie. 
A im wcześniej zrozumieją to nasi bracia zachodni, tym sku
teczniejsza będzie nasza chrześcijańska działalność pokojowa. 
Oczywiście istnieją pod tym względem na tych Chrześcijańskich 
Konferencjach Pokojowych jeszcze różne trudności, do których 
jednak musimy szczerze i odważnie przystąpić. Przy tym po
winniśmy wychodzić z tego założenia, że — zgodnie z wypo
wiedzią wielkiego teologa niemieckiego i naszego życzliwego 
przyjaciela , Hansa Twand — Chrystus nie działa poza historią, 
lecz w samej historii, z nami, i działa nie tylko w nas — chrze
ścijanach, lecz we wszystkich ludziach, nawet w  tych, którzy 
Go nie znają lub negują. Termin u Barth‘a „współludzkość" 
pojmujemy w ten sposób, że wszyscy ludzie są braćmi — nie 
tylko z punktu widzenia antropologii i ponerologii (nauki o zło
ści), ale także soterologii (nauki o zbawieniu). Orędzie III ple
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narnej sesji Ekumenicznej Rady Kościołów brzmi następująco: 
„Żyjem y w czasach zamieszania i sporów, które we wszystkich 
dziedzinach życia ludzkiego mogą wywołać bardzo poważne 
zmiany. Chrześcijanie wiedzą, że Bóg jest panem historii. Tak 
więc i kwestie krytyczne naszych czasów nie znajdują się poza 
zasięgiem Jego miłości i Jego działalności'1 (tłumaczenie z ro
syjskiego).

Wierzymy, że nasze wysiłki w  sprawie pokoju, w  jakim bądź 
zakresie, czy to w granicach naszych gmin, naszych Kościołów, 
w ramach regionalnych organizacji chrześcijańskich, czy też 
w  zakresie Ekumenicznej Rady Kościołów, bądź to w łączności 
z innowiercami czy niewierzącymi, bądź też wreszcie na naszych 
Chrześcijańskich Konferencjach Pokojowych — zawsze przeja
wiać będą dobrą, miłą i doskonałą wolę Bożą (Rzym. 12, 2) 
w  świecie i ciągle nacechowane będą miłością Bożą do każdego 
człowieka na świecie. Ale bylibyśmy duchowymi ślepcami, gdy
byśmy tej Boskiej miłości i łaski nie widzieli w dziele pokoju 
także naszych braci niechrześcijan i niewierzących. Właśnie 
w tej dziedzinie otwierają się przed nami wspaniałe możliwości 
dla naszej jedności chrześcijańskiej, dla naszego chrześcijań
skiego świadectwa i dla naszej chrześcijańskiej działalności na 
polu współpracy z wszystkimi ludźmi dobrej woli, z wszystkimi 
kołami społecznymi, organizacjami i ruchami, stawiającymi so
bie te wzniosłe cele zapewnienia pokoju na całym świecie 
i ogólnego postępu. Z prawdziwym zadowoleniem stwierdzamy, 
że podstawowa myśl o pokojowej koegzystencji przyjmuje się 
z każdym dniem coraz bardziej wśród ludzi dobrej woli i znaj
duje szerokie uznanie. To uznanie wypływa z przekonania, że 
jedynie pokojowa koegzystencja może nadać rozumną formę 
międzynarodowym stosunkom, skoro w świecie są państwa 
i całe systemy, wykazujące różne porządki społeczne.

Uznając to stwierdzamy, że na razie jedynie pokojowa ko
egzystencja może zapewnić postęp i dobrobyt wszystkim naro
dom ziemi. Albowiem tylko szczere i wytrwałe dążenie wszyst
kich państw do pokoju umożliwi obrócenie tych olbrzymich 
sum, które dziś wydatkuje się na gromadzenie i udoskonalenie
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broni, na produktywne współzawodnictwo ekonomiczne, na 
tworzenie materialnych, kulturalnych i duchowych wartości, 
których nam wszystkim tak bardzo potrzeba, i których całe 
miliony ludzi nie posiadają. Naturalną konsekwencją tego 
aksjomatu jest konieczność położenia kresu tej bezsensownej 
i niebezpiecznej konkurencji w zbrojeniach. To ustawiczne gro
madzenie śmiercionośnej broni nie może ani sprzyjać pertrak
tacjom, ani też służyć interesom pokoju, jakkolwiek zwolennicy 
tzw. „nuklearnego zastraszenia", „nuklearnego trzymania na 
wodzy“ , „balansowania nad krawędzią wojny“ itp. twierdzą coś 
przeciwnego. Raczej grozi to dzisiaj ludzkości niezliczonymi 
cierpieniami i kłopotami, a jutro możliwością wybuchu wojny 
światowej i ogólnej katastrofy.

Jest rzeczą jasną, że to niebezpieczeństwo może najłatwiej 
i gruntownie zostać zażegnane przez powszechne i całkowite 
rozbrojenie pod kontrolą międzynarodową. Ponieważ jednak ten 
problem jest bardzo skomplikowany, trzeba, nie czekając na jego 
definitywne rozwiązanie, starać się o zrealizowanie innych 
ważnych kroków, które zmniejszyłyby przynajmniej częściowo 
niebezpieczeństwo wojny. Dobrym przykładem takiego częścio
wego rozwiązania jest Układ Moskiewski o zakazie prób z bro
nią nuklearną, konwencja nieużywania przestrzeni kosmicznej 
do celów wojennych, ograniczenie budżetów wojskowych ze 
strony niektórych państw, oraz ograniczenie produkcji materia
łów rozszczepialnych.

Najgoręcej należy powitać przyjęte przez Wydział Centralny 
Światowej Rady Kościołów w Rochester (sierpień 1963) i Wy
dział Egzekutywy w Odessie (luty 1964), wraz z propozycjami 
dalszych kroków i środków, które mają przyczynić się do prze
prowadzenia całkowitego, powszechnego i kontrolowanego roz
brojenia oraz do zmniejszenia międzynarodowego napięcia. Od 
zimnej wojny do pokojowej koegzystencji, od pokojowej ko
egzystencji do konstruktywnej współpracy i do zdrowego współ
zawodnictwa w dziedzinie dobrobytu, kultury i postępu, — oto 
jak wygląda jedynie słuszna i dla wszystkich jedynie dostępna 
linia rozwoju ludzkości. Nie ma dla nas innego wyjścia; albo



PROBLEM WSPÓŁISTNIENIA i 13 (49)

wiem żyć w naszym wieku, w wieku opanowania otoczenia 
i zdobycia przestrzeni kosmicznej, w wieku, który roztacza 
przed ludzkością zawrotne wprost techniczne i naukowe per
spektywy — znaczy po prostu współżyć.

W tym sensie zdrowy rozsądek każe nam przyjąć za podsta
wę aksjomat, że dzisiaj żadnego problemu międzynarodowego 
nie można rozwiązać w inny sposób, jak tylko drogą cierpli
wych i rozumnych pertraktacji, przeprowadzanych przez 
wszystkich partnerów, z dobrą wolą i szczerą gotowością do 
wzajemnych ustępstw, które jednak nie naruszają suwerenno
ści ani godności i sławy zaangażowanych krajów.

Pokojowa koegzystencja nie oznacza żadnej utopijnej próby, 
osiągnięcia całkowitego zrozumienia we wszystkich zagadnie
niach społecznych czy ideologicznych zapatrywań. Dążenie do 
absolutnej prawdy, dać świadectwo o niej wobec innych ludzi 
i zapewnić jej zwycięstwo nad błędami i fałszywymi opiniami — 
oto co stanowi o wartości istoty ludzkiej i stwarza warunki jego 
wolności na ziemi. Jest to nie tylko słuszne prawo ludzkie, ale 
także nieodwracalnym faktem osobistego, rodzinnego, towarzy
skiego, publicznego, kulturalnego, duchowego i politycznego 
życia ludzi.

Chrześcijanie nie mogą zrezygnować z prawdy i jej świade
ctwa, nie mogą zgodzić się na żadne kompromisy w dziedzinie 
wiary, mogą natomiast wiarę zastąpić rodzajem religijno-filo- 
zoficznego synkretyzmu czy eklektyzmu, obniżając w ten sposób 
swoją pełną nieograniczoność i integralność. Nie może być 
dwóch prawd, i my wierzymy mocno i niewzruszenie w boską 
prawdę Boga-Człowieka, który stał się człowiekiem, żył wśród 
nas, objawił ludzkości całą prawdę i o Sobie powiedział: „Jam 
jest droga i prawda, i żywot11 (Jan 14, 2).

Tak więc istnieją różnice w zakresie ideologii, i jest walka 
między różnymi ideologiami w dawaniu świadectwa prawdzie 
i w odnoszeniu zwycięstwa prawdy nad błędami; są to natu
ralne i słuszne zjawiska naszego chrześcijańskiego jak również 
ogólnoludzkiego historycznego rozwoju. Na tym polega nasze 
prawo i nasz obowiązek. Lecz podtrzymując swoje prawo i swój
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obowiązek nie możemy ich odmawiać tym, którzy myślą ina
czej

Przy tym trzeba nadmienić, że szczera i otwarta walka ide
ologiczna i współzawodnictwo nie oznaczają mieszania się do 
wewnętrznych spraw innych krajów i nie mogą być uważane 
za przeszkodę dla pokojowej koegzystencji.

Pokojowa koegzystencja sugeruje silną przyjaźń między na
rodami, szeroko zakrojoną współpracę między wszystkimi kra
jami w różnych dziedzinach naukowych, technicznych, gospo
darczych i kulturalnych, oraz szczerą i bezinteresowną pomoc 
dla krajów słabo rozwiniętych ze strony państw gospodarczo 
rozwiniętych i zamożnych. Jesteśmy przekonani, że wspólny 
wkład wszystkich ludzi dobrej woli przyczyni się do zrealizo
wania powszechnego i całkowitego rozbrojenia, do przestrze
gania zasady o wyłącznie pokojowym rozwiązywaniu wszelkich 
spornych kwestii w praktyce międzypaństwowych stosunków, 
do zlikwidowania wszelkiego ucisku pojedyńczych osób i na
rodów, do przeprowadzenia definitywnego na całym świecie 
zasad pokojowej koegzystencji i współpracy wszystkich ludzi 
i narodów, i tak zbliży nas do upragnionego celu: trwałego 
i sprawiedliwego pokoju na świecie.

Kontynuujmy więc nasze zbożne dzieło, pokrzepieni i umo
cnieni nadzieją we wszechmocną pomoc Bożą i przekonani, „że 
trud nasz nie jest daremny w Panu“ (I Kor. 15, 58).

To będzie nasze świadectwo o Panu. Orędzie konferencji ple
narnej w New Delhi do wszystkich Kościołów wzywa nas do 
tego: „Ten krytyczny czas daje wszystkim chrześcijanom okazję 
do świadczenia o Panu“ ; i dodajemy: do okazywania nowego 
świadectwa.

I w tym świadectwie Pan jest z nami; nie opuści nas. Mówi 
do nas: „Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu 
waszemu dać wam Królestwo'1 (Łk. 12, 32).

„Ufajcie, jam zwyciężył świat“ (Jan 16, 33). „Mówi ten, który 
wydaje o tym świadectwo. Zaiste nadejdę niebawem. Amen. 
Przyjdź, Panie Jezu“ (Obj. 22, 20).

Archiprotoj. W. Borowoj



DAMIAN KRETKOWSKI

DROGA CIERNISTA 
KS. STANISŁAWA 
STOJAŁOWSKIEGO

1̂ 1 iełatwe miał życie ksiądz Stanisław Stojałowski. Przyszedł 
on na świat w dniu 14 maja 1845 roku w Zniesieniu koło Lwo
wa, jako dziecię małżonków — Juliana i Ludwiki Stojałow- 
skich. Ojciec Stasia trudnił się typową na owe czasy dla nie
zamożnej szlachty* profesją: był dzierżawcą dóbr buczackich. 
Nie za bogato wiodło mu się na owych dzierżawach, ale dzieci 
swe chciał wykształcić i w ten sposób zabezpieczyć je przed 
niepewnością losu.

Syn państwa Stojałowskich — Staś — nauki początkowe po
bierał w Buczaczu i Przemyślu. Do gimnazjum zaś zapisano go 
we Lwowie i mimo to, że był dobrym uczniem, gimnazjum 
musiał opuścić już w piątej klasie —  na .z a w s z e .  Stało to się 
w roku 1862 po zorganizowanej przez niego demonstracji prze
ciwko nauczycielowi historii, Rusinowi, który w czasie w y
kładania nauki szkalował Polaków. Ów rok 1862 znamionował 
się wielkimi religijno-patriotycznymi zgromadzeniami Polaków, 
ciemiężonych zaborczymi rządami. Wpływ tego religijno-pa
triotycznego ruchu był widoczny na młodego Stojałowskiego, 
który po wypędzeniu go z gimnazjum bez prawa do nauki 
w innych gimnazjach rządowych tak zwanej Galicji, wstąpił do 
Seminarium Duchownego Jezuitów w Starej Wsi. Pilnością, 
pracowitością i niezależnością ducha wyróżniał się młody 
alumn jezuickiego seminarium, a to nie przynosiło mu chwały 
w oczach zwierzchności, dla której uległość i ślepe posłuszeń
stwo, były najmilszymi cechami charakterów wychowanków...

Po ukończeniu nauk, młody kleryk został wyświęcony na 
kapłana w dniu 28 sierpnia 1870 roku w katedrze krakowskiej 
na Wawelu. Od tego dnia zaczęła się ciernista droga życia mło-
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dego lewity, który ukochał prostaczków i cierpiących, upada
jących pod ciężarami życia ludzi. Wyciągnął ku nim swe mło
de, silne ręce i wyrzekł: — chodźcie ku mnie, a ja was wspo
mogę...

Tak wyrzekł jako Mistrz nauczał i w ewangeliach zostało 
zapisane o miłości i pomocy bliźniemu.

Chciał też przybliżyć naukę Mistrza ku ludowi wiejskiemu 
i w tym celu, w nowoczesnej, zrozumiałej dla prostych ludzi 
pisowni polskiej, wydrukował ewangelie Marka i Mateusza. 
Było to pożyteczne wydawnictwo, lecz krok wielce nierozważ
ny dla członka Towarzystwa Jezusowego. Władza jezuicka 
skonfiskowała cały nakład wydawnictwa i spaliła go, udzielając 
przy tym ostrej admonicji młodemu księżykowi.

Cenzura jezuicka utrudniała działalność społeczną księdzu 
Stanisławowi, postanowił więc wystąpić z Towarzystwa Jezu
sowego, co też uczynił w roku 1875 i został księdzem świec
kim, czyli diecezjalnym. W roku tym odkupił za oszczędności 
swoje i swojej rodziny od nauczyciela-oświatowca p. Czesława 
Pieniążka wydawnictwo pt. „Wieniec” i „Pszczółka” . „W ydaw
nictwo", to zbyt wielkie słowo dla wegetującego pisma dwu
tygodniowego, wydawanego pod zmiennym tytułem i przyno
szącego konsekwentny deficyt upartemu wydawcy, który 
wreszcie zrezygnowany dał spokój i zbył kłopotliwy zaszczyt 
redaktora i wydawcy młodemu zapaleńcowi w sutannie.

Ksiądz Stojałowski miał na widoku szerokie cele pracy nie 
tylko oświatowej, ale i politycznej agitacji wśród mas chłop
skich. Na owe czasy była ta śmiała, rewolucyjna propaganda 
i praca: budzenie świadomości społecznej i narodowej wśród 
ciemnego chłopstwa Małopolski wschodniej. Chłopstwa, któ
rym możni polscy panowie hrabiowie i bogaty kler —  pogar
dzali. Widział to młody wikary z Gródka i bolał nad tym, jak 
ruszczono ciemne, biedne chłopstwo i spauperyzowaną szlachtę 
zaściankową obrządku greckiego. Lud nie miał niekiedy w pro
mieniu wielu dziesiątków kilometrów kościoła swego, jeno 
wrogie polskości rusińskie cerkwie z parochami na żołdzie 
austriackim.

Instynkt społecznika-agitatora podsunął mu jako formę pra
cy — wydawnictwo tygodnika i urządzanie wieców uświado- 
mieniowych. Treścią tych wieców i artykułów było nie tylko 
szerzenie świadomości narodowej, ale i propagowanie żądań 
poprawy bytu biedoty wiejskiej oraz budzenie klasowej świa
domości chłopskiej. Pierwszy wielki wiec włościański zorgani-
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zowal i zwołał do Lwowa w roku 1877. Wiece ks. Stojałowskie- 
go radykalizowały masy chłopskie, co godziło w interesy ma
terialne panów: Potockich, Tarnowskich, Sapiehów, Zamoy
skich, Badenich, Komorowskich i całej masy utytułowanych 
wyzyskiwaczy, łupiących ciemne, ogłupiałe chłopstwo. Oczy
wiście, że szerzeniu takiej świadomości i propagandy całkiem 
nie była rada nasza arystokracja. To się w sposób oczywisty 
nie podobało przywódcom stronnictwa konserwatywnego, które 
rej wodziło w galicyjskim zarządzie krajem. Za radykalne 
artykuły, za antypańskie wiece, za nieposzanowanie uznanych 
przez układnych ugodowców konserwatywnych powag, za zbyt 
•ewangeliczne pojmowanie chrześcijaństwa, posypały się na wi
karego, już wtedy w parafii św. Marcina we Lwowie — nagany, 
kary, utrudnienia i prześladowania. Mimo to, niespożyta 
energia podsuwa mu nowe pomysły i dodaje sił w pracy. 
W roku 1877 zorganizował i poprowadził do Rzymu pielgrzym
kę chłopów małopolskich w strojach ludowych, co tak się spo
dobało Piusowi IX, że ten mianował ks. Stojałowskiego swoim 
prałatem. Prałatura jednak nie uchroniła ks. Stanisława przed 
prześladowaniami, a raczej jeszcze wzmogła nienawiść konfra- 
trów, którzy poczęli coraz bardziej misterną i perfidną siatką 
donosicielstwa, plotki i prowokacji otaczać postać księdza- 
buntownika.

No, bo jakże może podobać się ksiądz, który tako żyje, jako 
naucza? — ...Agituje i oświeca, dzieli się swoim z biedniejszy
mi, którym kupuje i darowuje buty, odzienie, bieliznę i inne 
rzeczy konieczne do przetrwania trudnego okresu życia?

...Organizuje pomoc leczniczą spośród lekarzy lwowskich 
i rozdaje darmo leki konieczne do przywrócenia zdrowia?

...Opuszczoną młodzież otacza opieką i stwarza dla niej wa
runki umożliwiające jej uczenie się i zdobywanie podstawowej 
drobiny wiedzy i oświaty? — I to wszystko co robi, uważa za 
swój obowiązek i obowiązek innych kapłanów.

Taki ksiądz, to dla konfratrów — sybarytów, karciarzy 
i oczajduszów, osiadłych na tłustych prebendach, taki ksiądz 
to zaraza.

Wszak on ich pozbawiał spokoju życia, on im zagrażał swą 
czynną miłością biedaków i przykładem iście Chrystusowego 
kapłaństwa...

Ksiądz Stanisław chciał naprawdę, w codziennym życiu, 
realizować prawdy ewangeliczne, głoszone od święta w kościo
łach i katedrach. Doskonale znający psychikę ludu, bardzo
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zdolny publicysta-redaktor, stawał się niebezpiecznym nieza
leżnością swych myśli i czynów. To było zdumiewające i nie 
do strawienia dla purpuratów z kurii i hrabiów z salonów. Bu
rzyło ich wygodne pozycje i słodki żywot arystokratycznych 
nierobów i nicponiów ,w karmazynach...

Uwielbienie przez lud ich ludowego kapłana wynikało z te
go, że treść i ton artykułów i przemówień jego były szczerze 
demokratyczne. Wyczuwało się zrodzenie ich w ogniu serca 
miłującego ludzi prostych a bezradnych i w gniewie mózgu 
myśliciela nienawidzącego wyzysku, poniżania i upadlania lu
dzi słabszych i bezbronnych.

Nie dziwota więc, że szlachta dworska i osiadłe na bogatych 
plebaniach duchowieństwo rzymskokatolickie odsunęło się od 
księdza-chłopomana, jak mawiali, a arystokracja rozpoczęła 
prześladowania.

...A Stojałowski swoje robił.
W roku 1878 zorganizował Towarzystwo Kółek Oświaty 

i Pracy, które w pięć lat później przemianowano na Kółka Rol
nicze.

Z zarządu Kółek Rolniczych, na skutek zorganizowanych 
konszachtów hrabiów: Andrzeja Potockiego i Ludwika Dębic
kiego oraz księcia Adama Sapiehy — został usunięty za swoje 
odmienne, ludowe, poglądy na oświatę rolniczą. Wtedy to, bę
dąc już proboszczem parafii w Kulikowie pod Lwowem, zor
ganizował szkółki elementarne obsługiwane przez lotnych nau
czycieli. Namówił do tej pracy nauczyciela ze Lwowa p. Kon- 
stantynowicza i we dwóch, a niekiedy przy pomocy „amator
skich sił nauczycielskich” objeżdżali na zmianę wsie, przy
siółki i najdrobniejsze choćby Skupiska polskie ucząc po pol
sku, a w dnie uroczyste urządzając wspólne nabożeństwa 
i msze.

Podłość magnatów najdalej sięgała mściwymi rękami hra
biego Andrzeja Potockiego, który jako namiestnik poprzysiągł 
sobie zniszczyć — opornego szlachetkę —  jak mawiał o ks. Sta
nisławie Stojałowskim. Konsekwentnie też dążył do tego. Naj
pierw chciał za duże pieniądze odkupić wydawnictwo „W ień
ca” i „Pszczółki” , a gdy ks. Stojałowski odmówił, Wtedy zaczął 
go gnębić konfiskatami, podatkami i daninami oraz kontrybu
cjami nakładanymi na wydawnictwo i parafię kulikowską.

...Ale, bo i niebezpiecznym trybunem ludu był ks. prałat Sta
nisław Stojałowski. Czyż nie mogło przerażać i nienawiścią 
napawać panów ze stańczykowskiego obozu, gdy na demonstra
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cję ludowo-patriotyczną, zwołaną przez ks. Stanisława stawiło 
się do Krakuwa 12 tysięcy chłopstwa?

To było dla nich straszne!
A taką demonstrację w dwusetną rocznicę bitwy pod 

Wiedniem urządził on we wrześniu 1883 roku w Krakowie. 
A był to rok wyborów, dlatego też po wiecu w Bochni, z roz
kazu Potockiego, ks. Stojałowskiego aresztowano i na czas wy
borów wsadzono do aresztu. Po wyborach zwolniono go, wszak 
wtedy nie był już tak wielce niebezpieczny.

Drugi namiestnik, hr. Kazimierz Badeni, szczególny sługus 
Habsburgów i gnębiciel ludu polskiego, z nienawiścią szakala 
tępił ks. Stojałowskiego podatkami, karami, grzywnami skar
bowymi, aresztami, więzieniem, ciągłymi sprawami sądowy
mi, paszkwilem i łajdackimi metodami satrapów obrzucających 
błotem istoty najszlachetniejsze. W 1888 roku dwójka magnac
kich przedstawicieli na wysokich urzędach — hrabia Badeni 
i kniaź kardynał Puzyna, spreparowali i przy pomocy podleg
łych im urzędników przeprowadzili proces-monstrum prze
ciwko ks. Stanisławowi Stojałowskiemu. Na wynik procesu, 
z góry wiadomy, a opiewający skazaniem go na więzienie, ks. 
Stojałowski odpowiedział hartem ducha i uporem obstawania 
przy swoich ideałach służby ludowi. Cel procesu był .prosty. 
Utrącić potencjalnego kandydata na posła i zniszczyć go jako 
człowieka i redaktora pisma ludowego. Wszak wyrok 3 mie
sięcy więzienia odbierał prawo redagowania pisma i prawo 
kandydowania do parlamentu wiedeńskiego oraz do sejmu 
krajowego. W grudniu 1888 roku ks. Stanisław odsiadywał już 
w więzieniu lwowskim wydany nań wyrok.

Na krótko przed procesem, namiestnik Badeni przez swych 
emisariuszy proponował ponownie odkupienie „Wieńca” 
i „Pszczółki” za 5 tysięcy złotych reńskich. Była to na owe 
czasy suma niebagatelna. Oczywiście, Badeni .spotkał się z od
mową. Zemścił się zaś procesem i wyrokiem.

...I znowu za jakiś czas, poprzez marszałka sejmu krajowe
go — Zyblikiewicza, próbowano drogi przekupstwa, proponu
jąc ponownie odkupienie wydawnictwa za sumy daleko prze
kraczające jego wartość i roczne uposażenie redaktora. Pro
ponowano mu odkupienie pisma z jednoczesnym pozostawie
niem go na stanowisku redaktora naczelnego. Na owe propo
zycje, ks. Stojałowski miał tylko jedno zdanie: —  „nie będę 
lokajem panów” .

Oprócz redagowania „Wieru-a” i „Pszczółki” , wieców i objaz
dów nie tylko swej parafii, ale i wszystkich rejonów całej
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Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, ks. Stanisław redagował 
także i wydawał przez pięć lat pismo dla księży pt. „Dzwon” . 
Pismo to upadło na skutek prześladowań. Po owym głośnym 
procesie i wyroku skazującym, na skutek zabiegów kardynała 
Puzyny, ks. Stojałowski został zasuspendowany, a w 1890 roku 
kuria lwowska usunęła go z probostwa w Kulikowie. Od tego 
czasu woził ze sobą połowy ołtarzyk misyjny w czasie swej 
tułaczki i gdzie mógł tylko odprawiał msze i nabożeństwa. 
W jego mszach zawsze uczestniczyły tłumy wiernego ludu, 
gdyż sława jego i odwaga wielkie były wśród małopolskiej bie
doty.

I znowuż w 1890 r., za zwołanie wiecu ludowego, został 
aresztowany w dniu sprowadzenia szczątków Adama Mickie
wicza na Wawel. Przewinienie zaś było takiego rodzaju, że 
nie można było znaleźć sądu do rozpatrzenia owej winy, wiec 
na rozkaz hr. Badeniego wożono go od sądu we Lwowie, do 
sądu w Krakowie i z powrotem, aż wreszcie znudzony tym 
ks. Stojałowski uciekł przy pomocy kolejarzy ze stacji w Bo
chni transportującym go żandarmom.

Ukrywał się i działał społecznie i politycznie, ale na skutek 
utrudnień stawianych mu w odprawianiu mszy - -  pojechał do 
kurii biskupiej we Lwowie, gdzie uzyskał oświadczenie stwier
dzające, że ma prawo sprawować czynności kapłańskie i od
prawiać msze i nabożeństwa. Ze Lwowa udał się po takie samo 
oświadczenie do kurii w Krakowie, lecz tu spotkała go nie
spodzianka. Dzięki uczynności arcybiskupa lwowskiego, Mo
rawskiego i namiestnika Badeniego, na dworcu krakowskim 
oczekiwał go komisarz policji, który go aresztował.

Oto jak ten fakt przedstawia sam ks. Stojałowski:
—  „M usiałem  do arcybiskupa lw ow skiego po n ow y doku

m ent, opiewający, że mi mszę odprawiać wolno i pojechałem  
(też) do Krakowa, aby i od kardynała to otrzymać. Udało się
i jedno i drugie i już mi nie bronią. A le za to w yjazd do Kra
kowa naraził mię na nową niespodziankę. G d y tam p rzyb y
łem , nadszedł już tam telegram od namiestnika Kazimierza  
Badeniego, nakazujący by m ię, skoro się pokażę, zaaresztować 
ażebym  nie agitował w  czasie w yborów . W ięc mię na kolei, 
skoro wysiadłem  z wagonu, chwyta komisarz policji i prowa
dzi do dyrekcji, a stamtąd do aresztu policyjnego, gdzie sa
dzają w łóczęgów  i prostytutki. W ytrzym a li m ię trzy dni” ... 
„i cóż teraz powiedzieć o rządach hr. Badeniego?  —  I czyż nie 
ma chłop słuszności mówiąc: „Broń Boże aby polskie rządy 
nadeszły ” .  —  Ja leż sam powiem , że lepiej aby ich nie było,
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jeśliby mieli rządzić tacy hrabiowie, bo byłaby tylko hańba 
dla polskiego imienia” ... (wg H. Hempel — „Wspomnienia” , 
str. 163).

Mimo szykan, ks. Stanisław pracował dalej społecznie. Zor
ganizował i poprowadził w roku 1890 pielgrzymkę chłopską do 
Jerozolimy i tam pielgrzymi złożyli wraz ze swym księdzem- 
przewodnikiem jako votum —  srebrną lampę oliwną, która 
płonie u grobu Chrystusa.

„Lampa nasza polska na Boże Ciało już wisiała u grobu Pana 
Jezusa, a od dnia 30 maja pali się już w  niej światło na inten
cję całego polskiego narodu. Bogu dzięki za to, że mnie bied
nem u pozwolił tego dokonać” .

Tak powiedział ks. Stanisław o celu swej pielgrzymki.
W 1892 r. zakupił starą, drewnianą drukarenkę w Czacy na 

Słowaczyźnie, a sam zamieszkał w niedalekim Cieszynie i stam
tąd kierował pracą swych wydawnictw. Tam chwilowo nie się
gały ręce Badeniego i Puzyny, to znaczy do czasu, kiedy Ba- 
deni nie został ministrem w rządzie austriackim w Wiedniu.

Spokojny chwilowo o wydawnictwo, zgłosił się ks. Stanisław 
do więzienia we Lwowie, aby odsiedzieć jeszcze jeden trzy
miesięczny wyrok, wydany nań we Lwowie w r. 1889. Siedział 
przez całe trzy miesiące w celi nieoświetlonej, o chlebie i wo
dzie..

...A w roku 1893 —  nowa sprawa i sąd w Krakowie. Jede
naście razy w ciągu swego kapłańskiego żywota osadzany był 
w aresztach i więzieniach. Wszystko to zawdzięczał hrabiom: 
Potockiemu, Badenicmu i kardynałowi kniaziowi Puzynie, za 
to, że z uporem organizował ruch ludowy.

W 1893 r. założył „Związek Chłopski” , radykalne na owe 
czasy stronnictwo chłopskie. W walce z nim i ze — stoja- 
łowszczyzną — jak mawiano, członkom „Związku Chłopskie
go” odmawiano udzielania posług religijnych, spowiedzi, 
chrztów, pochówków, a czynili to księża inspirowani przez bi
skupów krakowskiego i lwowskiego. Biskupi ci wydali nawet 
„listy pasterskie” potępiające ks. Stojałowskiego i jego ruch 
ludowy. Nie dziwota więc, że reakcjoniści i służalcy wykluczyli 
ze związku ks. Stojałowskiego. W konsekwencji tego czynu 
organizacja ta rozpadła się w parę lat później.

Wreszcie oskarżony przez Badeniego o zbrodnię wielokrot
nej obrazy majestatu cesarza i namiestnika, znów trafił do 
więzienia. W Cieszynie tym razem. Tu wiodło mu się dość 
dobrze, jak na więzienie. Obiady przynoszono mu z miasta, 
a do miasta wędrowały w garnczkach o podwójnym dnie arty
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kuły, korekty i różne opracowania dla prasy i na wiece lu
dowe. Taka robota trwała przez trzy miesiące, a przerwała się 
przez przypadek, na skutek wpadki nosiciela obiadów, któremu 
się kiedyś rozleciały garnki i dno podwójne wyleciało wraz 
ze szmuglowanymi papierami....

Rok 1895 przyniósł także księdzu pobyt w więzieniu cie
szyńskim, w którym przebywać musiał przez jedenaście mie
sięcy. Jednak rok 1896 jest bodajże najtrudniejszym w życiu 
ks. Stanisława, na skutek wzmożenia prześladowań i represji.
I tak: 28 sierpnia —  aresztowany był po wiecu w Jaśle. Zwol
niony z więzienia został na skutek przeprowadzenia przezeń 
demonstracyjnej głodówki trwającej tydzień czasu.

29 sierpnia — zamknęli mu drukarnię w Czacy.
30 sierpnia — z ambon wszystkich kościołów w tzw. Galicji

i Lodomerii odczytano klątwę kościelną nałożoną nań przez 
czterech biskupów (krakowski, lwowski, przemyski i rzeszow
ski).

26 października -— został na ulicy w Sanoku aresztowany, 
zakuty w kajdany i siłą wleczony do aresztu przez 7 żandar
mów. To aresztowanie nastąpiło za przemówienie na wiecu 
w Rymanowie, podczas którego p. hrabina Potocka, żona dzie
dzica Rymanowa, zorganizowała burdę przy pomocy swoich 
lokajów, wykrzykując aby ks. Stojałowski udał się na pokutę 
do Rzymu. W konsekwencji wystąpień p. hrabiny, ks. Stani
sław pojechał nie do Rzymu, ale do więzienia sanockiego. Po 
pięciu dniach głodówki i na skutek interpelacji w parlamencie 
wiedeńskim niemieckich posłów: dra Kronavettera i Perners- 
dorfera, został nasz bojownik zwolniony z więzienia.

W odpowiedzi na klątwę i represje, sympatycy i przyjaciele 
ks. Stanisława zorganizowali akcję pomocy finansowej dla jego 
wydawnictw i dla niego osobiście. W spontanicznym odzewie, 
za trudy i cierpienia, lud Śląska Cieszyńskiego postanowił 
uhonorować swego trybuna. I oto z zebranych składek, za
kupili i podarowali ks. Stojałowskiemu piękny złoty krzyż 
prałaci, na grubym, artystycznie wykonanym łańcuchu. Koszt 
tego podarunku wyniósł 400 guldenów. Sumę wielką. Niejeden 
kardynał takiego i takiej wartości krzyża nie miał i nie mógł 
mieć.

Na krzyżu tym były artystycznie uwidocznione: postać Chry
stusa, godła wiary, nadziei i miłości, otwarta księga Ewangelii 
oraz data klątwy i data wręczenia tegoż krzyża oraz napis: 
„Od śląskich robotników".
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Z krzyżem tym ks. Stojałowski nie rozstawał się nigdy.

*

Badeni zawziął się. Rozjątrzyły go demonstracje ludowe na
stępujące w obronie ks. Stojałowskiego. Kiedy więc ks. Sto
jałowski pojechał do Budapesztu w  sprawie zamkniętej mu 
w Czacy drukarni przez węgierskiego starostę, w stolicy Wę
gier na polecenie Badeniego aresztowano go i osadzono w bu
dapeszteńskim więzieniu.

Działo to się dnia 22 grudnia 1896 roku. Wtedy to na arenę 
wystąpił Ignacy Daszyński, który jako poseł wraz z socjali
stami węgierskimi złożył interpelację w ministerstwie spra
wiedliwości i w parlamencie wiedeńskim oraz rozpętał ma
sowe demonstracje i strajki robotników w Budapeszcie, Kra
kowie i Lwowie. Prasa państwa austriackiego wszystkich ję
zyków protestowała przeciwko gwałceniu praw i prześladowaniu 
księdza-ludowca, a za nią prasa całej Europy. I tu panowie 
magnaci przeholowali.

Minister sprawiedliwości cesarstwa austriackiego, nakazał 
w dniu 11 stycznia 1897 roku zwolnić z więzienia zaareszto
wanego księdza. W dniu zwolnienia przed gmach więzienia 
w  Budapeszcie przybyło kilka tysięcy robotników, ze sztan
darami i transparentami oraz z wielkim wawrzynowym wień
cem ze wstęgą noszącą napis: „Męczennikowi i obrońcy robo
czego ludu” .

W konsekwencji tej akcji i pomocy socjalistów, nastąpiło po
rozumienie wyborcze między polskimi socjalistami i stojałow- 
czykami. Tadeusz Reger, socjalista ze Śląska Cieszyńskiego, 
a członek PPSD przystąpił do współpracy z ks. Stojałowskim 
na okres odsiadek tegoż i pomagał mu w redagowaniu i wy
dawaniu „Wieńca” i „Pszczółki” . W roku 1897 odbyły się w y
bory do parlamentu. W wyniku ich przeprowadzono na posłów 
6 stojałowczyków i 3 pepesowców. Ks. Stojałowski nie mógł 
kandydować na posła, ponieważ miał do odsiedzenia jeszcze 
zaległe wyroki.

Charakterystyczny dla mentalności konserwatystów przeja
wił się moment, gdy dowiedzieli się, że ks. Stojałowski wy
biera się do Rzymu, celem zniesienia nałożonej nań klątwy. 
Wtedy to jeden z konserwatywnych posłów, jako zakamuflo
wany wysłannik Badeniego, zwrócił się doń z propozycją wy
płacenia mu 8 do 12 tysięcy koron gotówką oraz pokrycia kosz
tów przejazdu do Rzymu i z powrotem, a także wypłacenia
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diet dziennych w wysokości 20 franków, pod warunkiem wy
jazdu przed rozpoczęciem się okresu kampanii wyborczej. Pro
pozycja ta miała na celu utrącenie wpływów stronnictwa 
ks. Stojałowskiego na wynik wyborów oraz nieprzeszkadzanie 
konserwatystom w akcji i propagandzie wyborczej.

Ks. Stanisław do Francji i do Rzymu pojechał, ale po w y
borach i za swoje pieniądze. W konsekwencji wyjazdu uzyskał 
zniesienie klątwy oraz uchylenie nieprawnej decyzji usunięcia 
go ze stanowiska proboszcza parafii w Kulikowie.

To było duże zwycięstwo, ale jeszcze nie triumf. Biskup 
lwowski — Morawski i biskup krakowski Puzyna, przegrali 
walkę. Za cały czas wyzucia z probostwa w Kulikowie, kuria 
musiała wypłacić ks. Stojałowskiemu dochody.

...A gdy w mku 1898 nie ciążyły nań jakoś żadne wyroki, 
został wybranym na posła do parlamentu wiedeńskiego, w wy
borach uzupełniających w okręgu Łańcut—Nisko, czyli w sie
dzibie swych najzawziętszych wrogów —  Potockich z Łańcuta.

Prześladowania jednak trwały nadal, choć nie tak bezpar
donowe. W roku 1899 zlicytowano mu drukarnię w Czacy, 
sprzedając ją za ćwierć jej wartości. Spowodowało to przerwę 
w wydawaniu czasopisma, ale po pewnym czasie wynajął dru
karnię w Bielsku k. Białej i tam drukował swoje pisma i odez
wy.

Rok 1900 przyniósł mu w dniu 22 marca mandat posła do 
sejmu krajowego i w roku tym złączył „Wieniec” i „Pszczółkę” 
w jedno pismo tygodniowe — „Wieniec i Pszczółka” , redagując 
je dawnym stylem i zwyczajem.

Jednak sterany życiem i ciągłą walką, prowadzoną już póź
niej i ze Stapińskim, przywódcą ludowców ugodowców, który 
wyrósł na posła dzięki jego pomocy, ks. Stojałowski zaczął za
padać na zdrowiu. Wreszcie skończyła się droga życia ks. pra
łata i posła Stanisława Stojałowskiego, droga, która była drogą 
kamienowanego wciąż zwiastuna Idei. Kapłana przywódcy, po
przedzającego czynem swym przyszłe prawo wyzwalające mi
liony uciemiężonych i poniżanych wciąż chłopów.

Dnia 23 października 1911 roku zmarł w Krakowie, a po
grzeb stał się znów jego demonstracją, tym razem - -  ostatnią.

Damian Kretkowski
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Z M IA N A  P O G L ĄD Ó W  N A M A Ł ŻE Ń ST W A  M IESZANE

Bp Otto Dibelius, Kierownik Kościoła Ewangelickiego (Berlin-Bran- 
denburg) zwrócił uwagę w wywiadzie radiowym na to, że stosunek 
Kościoła rzymskiego do problemu małżeństw mieszanych zaczyna ulegać 
zmianie. Wprawdzie na II Soborze Watykańskim nie zapadły na ten 
temat żadne uchwały, niemniej jednak, oddolnie, obserwuje się zmiany 
w  postępowaniu poszczególnych duszpasterzy. Wielu księży rzymsko
katolickich, za wiedzą i aprobatą swych biskupów, udziela sakra
mentu małżeństwa małżeństwom mieszanym i wyraża zgodę, aby 
każda strona żyła według przepisów swej wiary i pozostawała wierna 
swemu Kościołowi. Zdarza się też coraz częściej, że nie zobowiązują 
stron do wychowywania dzieci w wierze katolickiej.

O D IA LO G  TEO LO G IC ZN Y  
M IĘ D ZY P R A W O SŁAW IEM  I STA R O K A TO L IC YZM E M

Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej postanowiły powołać ko
misję odpowiedzialną za dialog teologiczny z Kościołami prawosław
nymi. Prezydentem Kom isji będzie arcybp Utrechtu — Rinkel, człon
kami zaś —  biskupi wybrani na Konferencji w  Utrechcie. Konferencja  
Wszechprawosławna na wyspie Rhodos zadecydowała (pod koniec listo
pada 1964 r.) o powołaniu ze swej strony komitetu teologicznego do 
nawiązania kontaktów ze starokatolikami.

D EK LA R A C JA  KO ŚCIO ŁA REFO RM O W ANEGO  FRANCJI
O AN TYKO NCEPCJI

Synod narodowy Kościoła Reformowanego Francji, obradujący 
w dniach 5— 6 grudnia 1964 r. wydał następującą deklarację, dotyczącą 
świadomego macierzyństwa:

„Zgodnie z Pismem św. dzieci są błogosławieństwem i radościa ro
dziców i każda rodzina powinna ich pragnąć. Niemniej jednak, unia 
fizyczna małżonków jest sama w sobie —  w g zamiarów Stwórcy, w y 
razem ścisłej łączności i miłości rodziców również wtedy, gdy nie zmie
rza do prokreacji. Zrodzenie dzieci winno być owocem świadomej 
i wolnej decyzji małżonków. Nie mogą tego uczynić nie licząc się ze 
wskazaniami medycznymi, socjalnymi i ekonomicznymi. O ile małżon
kowie zdają sobie sprawę z tych odpowiedzialności, mogą —  według 
postanowienia Synodu —  posłużyć się antykoncepcją z wykluczeniem  
jednakże jakichkolwiek czynów zmierzających do spędzenia płodu. 
Przed podjęciem decyzji wstrzymującej dalsze rodzenie dzieci, winni ro
dzice zasięgnąć porady w odpowiednich ośrodkach informacji, jak też 
porady duchowej...”



126 (62) WIA D OM O ŚCI  Z KOŚC IOŁ A

A R C YB ISK U P  CAN TER BU R Y Z A P O W IA D A  REFORMĘ LITU RG II

W  wywiadzie udzielonym dla „Catholic Herald” arcybp Canterbury —  
Dr Ramsey podkreślił, że reforma liturgii anglikańskiej jest —  jego 
zdaniem —  konieczna. Ta sama akcja w Kościele rzymskim pobudziła 
Kościół anglikański do przeprowadzenia zmian u siebie. Jest rzeczą 
konieczną —  mówił Arcybiskup —  przedstawić wiarę chrześcijańską 
tak, by człowiek współczesny mógł ją zrozumieć.

C ZY  ŻYC IE C ZŁO W IE K A  CZARNEGO M A  M NIEJSZĄ W A R TO ŚĆ?

Sekretarz wykonawczy —  przedstawiciel U SA  przy Światowej R a 
dzie Kościołów skrytykował ostro raport opublikowany przez „Life” na 
temat okrucieństw dokonywanych w Kongo i współczujący jedynie 
ludziom rasy białej. Czyżby życie człowieka białego było bardziej war
tościowe od życia człowieka czarnego? Jeśli chcemy w sposób skuteczny 
prowadzić misje wśród czarnych, Kościół musi wyzbyć się całkowicie 
wszelkich uprzedzeń rasistowskich —  stwierdził L. Smith na jednej 
z konferencji.

EKU M EN IZM  UNIW ERSYTECKI

Po raz trzeci zebrali się na wspólnej naradzie: przedstawiciele Św ia
towej Federacji Zrzeszenia Studentów Chrześcijańskich i przedstawi
ciele „Pax Romana”, która skupia studentów oraz intelektualistów  
rzymskokatolickich. Konferencja odbyła się w Taize w dniach od 30 
listopada do 2 grudnia ub. r. Czterdziestu delegatów z różnych krajów
i kontynentów obradowało na temat: „W spólnota chrześcijan w świecie 
uniwersyteckim”. Delegaci przemawiający na naradzie zwrócili uwagę 
na następujące zmiany, które zaistniały w ostatnich czasach w społecz
ności ludzi wierzących: a) wszędzie chrześcijanie zdają sobie coraz le
piej sprawę z tego, że są wezwani „do społeczności ochrzczonych w imię 
Chrystusa” ; b) słowo „ekum enia” rozciąga się dziś nie tylko na Kościoły 
chrześcijańskie, ale na świat cały. Pastor Patrick Rodger, sekretarz 
wykonawczy departamentu W iary i Ustroju przy S.R.K. wyraził na
dzieję, że komisja ekumeniczna przy „Pax Romana” może wiele pomóc 
protestantom w znalezieniu równowagi między dwiema tendencjami: 
kościelną i świecką. Powinniśmy —  mówił pastor -  działać zawsze 
wspólnie tam, gdzie sumienie nasze nie narzuca nam działań oddziel
nych. Zasada ta winna być przyjęta przez wszystkie uniwersytety 
chrześcijańskie.

EW ENEMENT M IĘ D ZYK O N FESYJN Y W  KO NG O

Rektor uniwersytetu protestanckiego w Stanleyville (Kongo) stanął 
wobec trudnego problemu, gdy w wyniku walk i ich zmiennych kolei, 
był zmuszony przerwać na pewien czas studia uniwersyteckie. Z po
mocą rektorowi pospieszył natychmiast rektor uniwersytetu rzymsko
katolickiego w Leopoldville i przyjął w podwoje swego uniwersytetu 
profesorów i studentów z Stanleyville. Dnia 27 października nastąpiła 
inauguracja roku akademickiego obu połączonych uczelni, poprzedzona 
wspólnym nabożeństwem. Rada Kościoła Protestanckiego w Kongo na
zwała ten akt „znakiem widzialnym nowych czasów” i zaznaczyła, iż
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dzień ten będzie zapisany złotymi literami w historii kontaktów eku
menicznych na terenie Konga.

PRZECIW KO  SPRZED AŻY „ZIEM  ŚW IĘ TYC H ”

Wielki mufti muzułmański Abdullah Ghawashah wydał dekret reli
gijny zabraniający sprzedaży obcokrajowcom gruntów muzułmańskich 
położonych w starej dzielnicy Jerozolimy i innych miejscach świętych 
Jordanii. Każdy muzułmanin nie stosujący się do w /w  dekretu ma być 
traktowany jako zdrajca religii i swej ojczyzny.

N IEDZIELA REFORM ACJI, C Z Y  NIEDZIELA O D N O W Y?

„Nadszedł czas, aby protestanci przyznali publicznie, że ich Refor
m acja z X V I wieku była klęską; nadszedł też czas, by katolicy rzymscy 
przyznali publicznie, że ich Kontrreformacja była również klęską”. Tymi 
słowami rozpoczął swe przemówienie na jednej z konferencji, prof. 
Howard Schomer, rektor Seminarium Teologicznego w Chicago. Prof. 
Schomer wysunął wniosek, aby tradycyjną rocznicę Reformacji zastąpić 
nowym świętem „Odnowy” , które mogliby wspólnie obchodzić prote
stanci, katolicy i prawosławni. Zgodnie z duchem Chrystusa może być 
tylko jedna Reformacja, jak jeden jest tylko Kościół.

APEL W Y S T O S O W A N Y  DO U C ZE STN IK Ó W  KONFERENCJI 
N A W YSPIE RHODOS

Sekretarz Światowej Rady Kościołów M. W . A . Visser’t Hooft wysto
sował do uczestników Wszechprawosławnej Konferencji na wyspie Rho- 
dos apel, w którym wyraził radość w imieniu wszystkich wyznań zrze
szonych w Ekumenii z tego powodu, że jeden z największych Kościo
łów ekumenicznych - -  Święty Kościół Prawosławny zebrał swych przed
stawicieli na trzecią kolejną Konferencję. Konferencja ta —  zdaniem 
Sekretarza ŚRK ma ogromne znaczenie dla wszystkich wyznań ekume
nicznych w ich marszu do prawdziwego zjednoczenia, do autentycznego 
ekumenizmu. Braterska społeczność Kościołów w  łonie Światowej Rady 
Kościołów nie ma charakteru jakiegoś nowego wyznania, ani nie jest 
ograniczona jednym miejscem geograficznym. Ekumenią daje Kościo
łom możność spotykania się w imię Chrystusa na całym świecie. Moc 
Ducha Świętego jest fundamentem ich jedności. Światowa Rada Kościo
łów pragnie służyć innym Kościołom tak, by mogły zmierzać do odno
wy i spełniać lepiej swą misję w świecie. Nie narzuca im żadnej 
swoistej organizacji ani nie pragnie supremacji jakiegokolwiek wyzna
nia w łonie ekumenizmu.

Odpowiedź na apel Ś.R.K. wystosował metropolita Meliton z Helio
polis, prezydent Wszechprawosławnej Konferencji na Rhodos. Wyraził 
wdzięczność za słowa pozdrowienia i życzenia, by Bóg obdarzył swą 
laską i mocą tych wszystkich, którzy dążą do spełnienia Jego woli.
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0 W  ub.r. ks. sen. Józef Zawistowski obchodził 50-lecie kapłaństwa 
w służbie Kościoła Narodowego. Ks. sen. Zawistowski jest kapłanem  
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w U SA.

O  W  dn. 22 listopada 1964 r. w  kościele św. Wojciecha w  Dickson 
City, PA (USA) odbyła się instalacja ks. prob. Fryderyka Banasia, który 
został podniesiony do godności seniora. Instalacji dokonał Pierwszy Bi
skup PN K K  Ks. Bp Dr Leon Grochowski.

0 31 października ub.r. Ks. Biskup Prymas Dr M. Rode w archika
tedrze warszawskiej udzielił święceń niższych i wyższych alumnom 
Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego. A lum 
nów do święceń przedstawiał profesor W SD  —  ks. kan. dr Szczepan 
Włodarski, rolę archidiakona pełnił rektor Seminarium —  ks. inf. mgr 
Józef Gabrysz.

0 W  drugiej połowie uh r. położono „kamień węgielny” pod budowę 
kościoła-pomnika ku czci S.P. Ks. Biskupa Franciszka Hodura w Jego 
rodzinnej wiosce Moczydle-Żarkach. Kamień węgielny pod budowę no
wego kościoła położył i poświęcenia placu dokonał wikariusz generalny 
diecezji krakowskiej ks. inf. Tadeusz M ajewski w asyście duchowieństwa
i zgromadzonych wiernych.

0 Pod koniec ub.r. delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej z ks. inf. 
T. Majewskim na czele złożyła pod ścianą śmierci w  b. obozie w Oświę
cimiu wieniec i wpisała się do księgi pamiątkowej. Z  Kościoła Polsko
katolickiego w Oświęcimiu byli: ks. inf. T. Majewski ,ks. kanclerz 
L. Nowak, ks. kan. dziek. M. Samborski, ks. kan. J. Janik, ks. dziek. 
F. Baranowski, ks. jub. K. Wandałowski, ks. prob. E. Kapralski, ks. 
prob. m gr B. Lorkowski.

0  W  dn. 21.11.1964 r. Ks. Biskup Prymas udzielił święceń wyższych 
klerykom WSD. Subdiakonat otrzymali: Cereniewicz Wiesław, Ewertow- 
ski Bolesław, Kowalczyk Marian, Nadskakulski Andrzej, Piątek Tade
usz, Pióro Zbigniew, Polak Mieczysław, Zaremba Zdzisław. Diakonat 
otrzymali: Broda Tadeusz, Piątek Tadeusz, Zaremba Zdzisław.

0  20.12. ub.r. święcenia kapłańskie otrzymali z rąk Ks. Biskupa Pry
masa Rodego diakoni: Broda Tadeusz, Piątek Tadeusz i Zaremba Zdzi
sław. W  tym samym dniu Ks. Biskup Prymas przyjął kapłana rzym sko
katolickiego ks. Gabriela Kozikowskiego.

0 Święcenia diakonatu w tym dniu otrzymali: W iesław Cereniewicz, 
Bolesław Ewertowski, Marian Kowalczyk, Mieczysław Polak, Andrzej 
Nadskakulski, Zbigniew Pióro, Romuald Niziołek, Kazimierz Sochal, Ja
nusz Tyszkiewicz. Alum nów do święceń przedstawiał profesor Wyższego 
Seminarium Duchownego ks. kan. dr Edward Bałakier, rolę archidia
kona pełnił rektor Seminarium ks. inf. m gr Józef Gabrysz. W  uroczy
stościach udział wzięli księża profesorowie: ks. kan. dr Szczepan W ło
darski, ks. dr Stanisław Maćkowiak, ks. dr Janusz Mułuszyński, również 
ks. kan. Tadeusz Gotówka, ks. kanclerz Tadeusz Gorgol, ks. dyrektor 
m gr Edmund Krzywański, ks. prob. Hieronim Górecki, ks. kapelan Syl
wester Tadla i ks. W aldemar Telejko.

0  Pod koniec ub.r. ks. inf. T. Majewski dokonał poświęcenia nowego 
kościoła w  Chwałowicach k. Rybnika. Proboszczem parafii w  Chwało- 
wicacli jest ks. M ieczysław Klekot. (g)
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In this issue we find the following articles:
Ten weeks. A  short display of the development of the 3d Session 

of the Vatican Council II.
Rev. Szczepan Włodarski D.D. — The 2nd Constitution on the Church.

According to pope’s Paul VI wishes Vaticanum II is a second part 
of the Vatican Council I (1870). The document promulgated on 21 N o- 
vem ber 1964 —  named „Constitutio dogmatica de Ecclesia” is really 
a continuation of the document named „Constitutio Prima de Eccle
sia” promulgated by pope Pius IX  on 18 July 1870. A  collegiality has 
to be the most important concept emerging from the „Constitution de 
Ecclesia” but the papai „Explaining Note” has cancelled the essence 
of the innovation and has demonstrated just what the new concept 
of collegiality was going to mean in practice.

Władysław Tarowski — The Vaticanum II and Ecumenism. The decree 
on Ecumenism was promulgated on 21 November 1964 too. The V ati- 
canum II has wanted to put behind the Roman Church once and for 
all the rhetoric of Counter Reformation, Solemnly committing the Ro
man Catholics to all —  out effort toward the goal of Christian unity. 
But the papai textual changes have modified considerably the spirit 
of the document especially when we consider that on the next-to-last 
day of the Session no vote was permitted on Religious Liberty and 
urgent petition of bishops was rejected by Paul VI.

The pope apparently cast his lot with the Marian maximalists by  
invoking the title „M other of the Church” for Mary, a title that Council 
Fathers had discussed and decided against.

Rev. Edward Bałakier D.D. — Roman Catholic Church in the Modern 
World. The Schema 13 has been very attractive. Its contents is repre- 
sented by the article. The schema has good things to say as problem  
of poverty, nuclear weapons, the relations between rich and poor na- 
tions, racism, marriage and birth control, and the like. In fact, though, 
only the ąuestion of birth control has really sparked much excitement. 
The discussion of the schema has been superficial as to the crucial 
problems of the Modern World. The continuation will take place on 
the 4th Session.

Rev. Vitalij Borowoj — Coexistance problem and the covenant of 
the life and peace. This is the second part of the lecture delivered du- 
ring the 2-nd A ll —  Christian Conference for Peace held in Praga, 
June 1964.

Damian Kretkowski — Rev. Stanisław Stojałowski way of thorns. —
Noble Rev St. Stojalowski’s figurę of the 19th century is certainly worth 
of commemoration. A s an excellent editer and publisher, as a progressive 
writher and also a great friend of common people, of all injured and 
oppressed, he has become famous for his zealous socjal activities and his 
efferts in the field of education. He was often persecumed and pursued 
by the rich men, by the notables and even by the Pope rimself who cur- 
sed him. The course w as removed by the same Pope in 1898.

From the Universal and Polish — Catholic Church.
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