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Próba nowego spojrzenia
Znawca starokatolicyzmu, rzymskokatolicki działacz ekumeniczny ks. 

prof. dr Victor Conzemius, w  studium Riickblick auf ein synodales Aggiorna- 
mento (Rzut oka wstecz na synodalne aggiornamento) podjął kolejną próbę 
nowego spojrzenia na starokatolików'. Przed' przyst ą!pi en Lem do prezentacji 
jego stanowiska, zawartego w  wymienionym studium oraz we wcześniej
szych publikacjach, warto podać kilka szczegółowych informacji na temat 
autora i jego prac.

Ks. prof. dr Victor Conzemius urodził się w Echternach (Luksemburg). 
Święcenia kapłańskie otrzymał w  1955 roku. Studia odbywał na Uniwersy
tecie Fryburskim (Szwajcaria), w Sorbonie oraz w Instytucie Katolickim 
w Paryżu. W 1954 roku we Fryburgu obronił swą tezę doktorską z zakresu 
historii Kościoła. W latach 1956—1958 pracował jako wikariusz w Steinsel 
(Luksemburg). W  1958 roku wrócił do badań historycznych. Opublikował 
szereg prac, z których na uwagę m. in. zasługują: Jakub I I  von Eltz, 
Erzbischof von Trier 1567—1581 (Wiesbaden 1956); Ignaz von Dóllinger- 
Briefwechsel m it Lord Acton 1850—1890 (Miinchen 1963—1969, trzy tomy), 
oraz ogłosił liczne artykuły w „Tiibingen Theologische Quartalsschrift’V 
„Zeitschrift fur Schweizerische Kirchengesehichte" i „Internationale Kirch- 
liche Zeiitschrift” .

Autor znany jest w środowisku starokatolickim z obiektywizmu cechują^ 
cego jego prace na temat starokatolicyzmu. Spośród jego publikacji po
święconych starokatolicyzmowi należy tu wymienić Pliidoyer fiir einen 
gemeinsamen Dialog unter Katholiken. Cemeinsames Erie, gemeinsame 
Aufgabe {Mowa w obronie wspólnego dialogu wśród katolików. Wspólne 
dziedzictwo, wspólne zadania), IKZ 1965, z. 4, s. 254—271 Jest to referat

1 Victor Conzemius: Riickblick  auf ein synodales Aggiornamento. 11 UTtdert Jaiire 
des A ltkatholizim us (Rzut oka wstecz na synodalne aggiornamento. Sto la t staro
katolicyzm u), „Stimmen der Zeit" 6 (1973), Verlag Herder Freiburg, s. 363—379.

1 W  Języku polskiim ukazał się artylcul ks. V. Conzemiusa pt. O konieczności 
uprawiania współczesnej naukowej historii Kościoła, C oncilium  — Międzynarodo
wy Przegląd Ekumeniczny”. Wybór artykułów 1—10, 1965/6, Poznań—Warszawa 1968,
„Pallottinum”, s. 558—567.

3



wygłoszony na X IX  Międzynarodowym Kongresie Starokatolików w  Wied
niu w 1965 roku, który przyjęto z ogromnym zainteresowaniem. Kolejnymi 
pozycjami tego auotra są: Zwischen Rom, Canterbury und Konstantino- 
pol: Der Altkatholizismus in rómisch^katholischer Sicht (Między Rzymem, 
Canterbury a Konstantynopolem: Starokatolicyzm w świetle rzymskokatolic
kim), „Ttibingen Theologische Quartalsschrift” 145 (1965), s. 188—234; Der 
geistgeschichtliche Hintergrund des Christkatholizismus. Zur Entstehung 
der christkatholischen Pfarrei Olten (Tło duchowe historii chrześcijańsko- 
katolicyzmu. W sprawie powstania parafii chrześdjańskokatolickiej w O l
ten), „Zeitschrift fur Schweizerische Kirchengeschichte" 60 (1966), s. 112—170; 
Katholizismus ohne Rom. Die altkatholische Kirchengemeinschaft (Katoli
cyzm bez Rzymu. Starokatolicka wspólnota kościelna), Ziirich — Einsiedeln — 
Koln 1969, i in. 8

1. Zachęta do dialogu

W referacie wygłoszonym w Wiedniu na X IX  Międzynarodowym Kongre
sie Starokatolików (1965) ks. V. Conzemius rzucił hasło nawiązania dialo
gu. „(.,.) Jeśli więc dzisiaj przemawiam do was jako katolik rzymski — 
podkreślił referent — czynię ło  dlatego, by wykazać, iż dialog taki jest 
potrzebny, a nawet nieodzowny. My, katolicy rzymscy i starokatoliccy, 
znajdujemy się w  fazie wstępnej naszej wspólnej rozmowy; może więc 
niektórzy z nas nie zrozumieli, że nastawienie naszych Kościołów na 
dialog jest podyktowane dzisiejszą sytuacją stawiającą nas wobec nowych 
wspólnych zadan“ 4. Ks. V. Conzemius zaznaczył, iż przemawia nie z pole
cenia Kościoła rzymskokatolickiego ani też Sekretariatu do Spraw Jed
ności Chrześcijan, lecz na zaproszenie swoich przyjaciół ze Szwajcarii. 
Nie stawiał on też sobie za cel wskazywania na przemiany w  Kościele 
rzymskokatolickim w dobie II Soboru Watykańskiego ani przedstawiania, 
jak korzystną rzeczą byłoby, gdyby starokatolicy zdecydowali się powró
cić do Kościoła rzymskokatolickiego. O jednym chciał wszakże przekonać 
starokatolików, mianowicie że nadszedł już czas, w  którym powinni na
wiązać z rzymskokatolikami kontakty osobiste, i to nie tylko sporadyczne

8 Zob. recenzję O. Karrera — K. Staldera: Dialog m it der altkatholischen K irche. 
Zw et Stellungnahmen zum Buch von V icto r Conzemius Katholizismus ohne Rom'*, 
*,Ftetburger Zeitschrift fur Philosophie und Theołogie’ ' 1970, t. 17, z. 3, s. 463—475. 
Z  nowszych pozycji ks. V. Conzemiusa należy wym ienić: Propheten und Vorla,ufer. 
vegbreiter des neuzettlichen Katholizismus. Zurich—Einsiedeln-~Koln 1972, Ben- 
ziger Verlag.

4 V. Conzemius: Pltidoyer fu r einen gemetnsamen Dialog unter Katholihen. G e- 
meinsames Erbe, Gemeinsame Aufgabe, 1KZ 1965, z. 4, s. 254—255.
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w kolach ekumenicznych, albowiem na obu Kościołach ciąży obowiązek 
rozpoczęcia dialogu oraz podjęcia związanych z tym zadań.

Perspektywa taka otwiera możliwość realizacji podjętych zadań — mó
wił ks. V. Conzemius. ‘— Zobowiązania będące poza zasięgiem możliwości, 
nie stwarzają dla obu stron nijakiej podniety; mogą co najwyżej stać się 
przyczyną działań pozornych, udawania, że się coś robi. Przed starokatoli
kami d rzymskokatoiikami rzeczywiście otwierają- się taikie możliwości, mają
ce swoje źródło we wspólnym dziedzictwie 5. Referent zaznaczył, iż „szcze
gólnie zafascynowała go wybitna osobowość ks. prof. dra Ignacego Dol- 
lingera, i to już w latach studiów, czyli na długo przed epoką Janową. 
Osoba i działalność ks. I. Dollingera to „filary owego pomostu, który 
ponad przeszkodami obcości i pewnych uprzedzeń — stwierdził mówca
— prowadził mnie do zainteresowania się istaarokatoJicyzmem”. Podkreślił 
także, iż zaistniały psychologiczny dystans między rzymskokatolikami a sta
rokatolikami jest przerażająco wielki. Pisma i repliki z lat siedemdziesią
tych ubiegłego stulecia żywo przywodzą na myśl „teologiczne grubiaństwa“ 
z czasów Reformacji. Luter i jego przeciwnik Eck znakomicie opanowali 
ten słownik. Ta „rabies theologica“ udzieliła się także starokatolikom 
i rzymskolkatolikom.

Autor z godną szacunku szczerością przypomniał: „Znacie owe niemiłe 
epitety, jakimi obrzucaliśmy się nawzajem: «odstępcy, wiarołomcy, pochlebcy 
masonów, liberałowie*. Tak znieważaliśmy was haniebnie, a i wy odpłacaliś
cie nam pięknym za nadobne, nazywając nas: «najemnikami jezuitów, 
watykańczykami, rzymianami, ultramontanistaanh. ZwyMym kłamstwem 
byłoby, gdybyśmy usiłowali tu mówić o serdecznych kontaktach, jakie rze
komo istniały między naszymi Kościołami. Jednakże od kilku lat świeży 
powiew przenika wzajemne stosunki między wyznaniami. Ale właśnie 
w naszych kręgach, rzymskim i starokatolickim, za dużo jeszcze pozostało 
suchych gałęzi o zeschniętych liściach. Potrzebny jest silny zryw ekumenicz
ny, by zerwać ten susz“ 6. Od czasu Reformacji trzeba było prawie stu 
lat, by w poszczególnych parafiach wytworzyła się odrębność wyznaniowa, 
aczkolwiek w  starokatolicyzmie niemieokim, szwajcarskim i austriackim 
proces ten przebiegał 2nacznie szybciej i gruntowniej. Od chwili rozłączenia 
„drogi naszego życia rozeszły się dosyć daleko. Moi młodsi słuchacze 
z pewnością nie będą odczuwali tego tak silnie i dlatego też mogą uznać 
za rzecz zbyteczną podkreślanie z takim naciskiem, iż pod względem psy
chicznym czujemy się sobie obcy. Jednakże kto poznał rozwój naszych 
obustronnych kontaktów, a może je nawet osobiście przeżywał na prze
strzeni ostatnich 40—50 lat, ten zdaje sobie sprawę z tego, jak daleką 
odbyliśmy drogę. Z wdzięcznością też zwróci się do Ducha Świętego, który

‘ Tamże, s. 255.
• Tamże.
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nas wywiódł z niewoli babilońskiej, byśmy jako bracia, a nie jako skłóceni 
rywale, wzięli w  posiadanie ziemię naszych ojców. Dlatego też nie możemy 
mierzyć przyszłości własnym przeżyciem ani też nie wolno przykładać 
miary doświadczenia osobistego do rzeczy wielkich, a nade wszystko 
nie możemy stawiać żadnych granic Duchowi Świętemu"7. I dalej: „(...) 
Powinniśmy się wzajemnie przeprosić za te twarde słowa naszej mowy, 
za nasze niesłuszne oskarżenia, za ślepotę naszych oczu i zatwardziałość 
naszych serc. Panie, przebacz nam, bo zgrzeszyliśmy wobec Ciebie! Nie 
chcemy już więcej się oskarżać i sprzeczać (...)“ 8. Referent wskazał raz 
jeszcze na wspólne dziedzictwo katolickie, które powinno stać się zachętą 
do pokonania istniejącego rozdziału między obu społecznościami kościelnymi. 
Katalog zgodności w  przedmiocie wiary rozpoczął od sakramentów, a w 
dalszym fragmencie referatu oświadczył: „Wyznając wiarę starego, nie- 
podzielonego Kościoła, do którego (...) przyznajecie się bez zastrzeżeń, 
uwielbiacie Pana Boga za Jego dzieło zbawienia, dokonane w Chrystusie, 
oraz stale od nowa uprzytamniacie sobie skarb chrześcijańskokatolickich 
prawd wiary. Pismo św, jest dla was ciągle obecnym Słowem Bożym, 
przebywającym w rzeczywistych łaskach Kościoła; jasność Pisma św. zaś 
nie wyipływa z  tłumaczeń uczonych i profesorów, lecz z pokornego wsłuchi
wania się w  Ojców i w Tradycję kościelną. Zachowaliście porządek urzędu 
kościelnego, który w biskupstwie i kapłaństwie daje wam szafarzy darów 
łask Boyeh. W tych szafarzach Chrystus Pan 'jest właściwie 'tym, który 
działa i który daje, jak powiada św. Augustyn, «my zaś (dygnitarze) tymi 
tylko, którzy nalewają*. Zaiste, drodzy bracia i siostry, w  waszych Ko
ściołach posiadacie wspólnie z nami pełnię dziedzictwa katolickiego” 9.

Zauważmy tu, że ilekroć rzymskokatolicy mówili o starokatolikach, spo
rządzali zazwyczaj długą listę ich odchyleń w nauce i kulcie od Kościoła 
rzymskokatolickiego. Wytykano starokatolikom, że ograniczyli kult świę
tych, zaniedbali używania wody święconej w  rodzinach i okadzania w  ko
ściołach, odstąpili od nabożeństwa różańcowego i sceptycznie zapatrują 
się na cześć dla relikwii. Gorszono się, że starokatolicy nie chcą przejąć 
całego balastu prób filozoficznego wyjaśnienia prawd chrześcijańskich o zba
wieniu, wyzbywając się wszystkiego, co w  ich przekonaniu oznacza nie
stosowne wtargnięcie rozumu w sferę tajemnic wiary świętej.

Czyż te rejestry „błędów" i strat są w  stanie odzwierciedlić duchowe 
1 teologiczne oblicze Kościołów starokatolickich? —  zapytuje ks. V. Conze- 
mius. Na pytanie to sam daje odpowiedź negatywną, stwierdzając, iż 
teologiczna etykieta Kościołów ^tarolkatoiiokich znajdu|je się @d!zie indziej. 
■Czytając protesty teologów, skierowane przeciwko dogmatom z 1870 roku,

' Tamże, s. 255—256.
8 Tamże, s. 257.
•iTamże, s. 257.
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oraz deklarację Uitrechcką Biskupów Starokatolickich (1889) napotykamy 
tam postawę duchową, w  której o wiele silniejsze są elementy konserwa
tywne aniżeli reformistyczne, Zasadnicza replika, powtarzająca się w  wielu 
przypadkach, brzmi: „Trzymamy się mocno". Właśnie z pozycji owego 
„mocnego trzymania się“ pada stanowcze i decydujące: „Odrzucamy"1, które 
nadaje sens protestowi, uzasadnia odrzucenie nowatorstwa, aczkolwiek 
na razie chodzi o dogmat z 1870 roku. Tak więc mamy tu do czynienia z po
jęciem wierności, którą wypada uznać, mimo że rzymskokatolicy odczuwają 
ją jako zbyt sztywną i mało dynamiczną. Notabene właśnie ta wier
ność spowodowała w  konsekwencji poważne dylematy sumienia przywód
ców starokatolickich. Z dylematu między wewnętrzną niemożnością przy
jęcia ustaleń soborowych a przestrzeganiem kościelnych praw członkow
skich znaleziono wyjście w utworzeniu Kościoła zastępczego. „Wczoraj 
jeszcze byłem prawowierny — mówił ks. Dóllinger — a dziś stałem się 
sekciarzem zasługującym na potępienie, i to nie dlatego, bym zmienił 
swoje nauki, lecz dlatego, że inni uznali za stosowne wprowadzić zmiany 
i wysuwać opinie odnośnie artykułów wiary“ . Pragnienie sakramentów, 
z których nie chciano zrezygnować, skłoniło kontestujących katolików 
w 1870 roku do utworzenia odrębnej organizacji kościelnej. Nieraz dołącza
ły się do tego, a nawet dominowały, motywy opozycji wobec Rzymu, 
jednakże właściwą cechą Kości'oła starokatolickiego jest moment stałości, 
odwoływania się do starego Kościoła. Rzeczą zaiste wzruszającą jest szczere 
przywiązanie starokatolików holenderskich do wiary swych ojców. Również 
ks. Dóllinger nie był żadnym gwałtownikiem ani pieniaczem, który wskutek 
swego uporu, opozycji i ducha reformatorstwa znalazł się na skraju 
kościelności katolickiej. Był to kapłan, który posiwiał w służbie kościelnej, 
„mąż wielce zasłużony i wysoko postawiony zarówno w  Kościele, jak i w 
Państwie" — wyraził się o nim arcybiskup z Monachium w swoim liście 
pasterskim, zapowiadającym ekskomunikę ks. Dóllingera. Tymczasem ks. 
Dóllinger z czystym sumieniem mógł o sobie powiedzieć, że dotąd nie spotkała 
go najmniejsza nagana ze strony jego kościelnych przełożonych. Tacy 
mężowie, jak ks. Reusch i ks. bp Herzog, którzy ukształtowali duchowe 
oblicze i teologiczny profil starokatolicyzmu w  Niemczech i w  Szwajcarii, 
nie byli żadnymi wywrotowcami ani też młokosami w  teologii, zmierzają
cymi da uwolnienia Kościoła od wszelkiej tradycji. Również anany, laik 
prof. Fryderyk v. Schulte, który opracował ustawy Kościoła niemieckiego, 
nie był w istocie rebeliantem. Opozycja przeciwko Rzymowi i konsolidacja 
starokatolików niemieckich od początku nacechowana była taką powagą, 
jaka po dziś dzień obca jest niektórym reformistom Kościoła rzymskiego. 
Byli to ludzie tak dalece zrośnięci z tradycją kościelną, tak bardzo związani 
z dyscypliną rzymską, że zniesienie przepisów prawa kościelnego zobo
wiązującego kapłana Kościoła łacińskiego do zachowania celibatu wydawa
ło im się zdradą własnych ideałów. Wymóg ten, będący wyłącznie zmien
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nym przepisem prawa kościelnego, wydawał się owym kapłanom staro
katolickim tak absolutnie nieodzowny, że po zniesieniu celibatu decydowali 
się raczej na wycofanie z czynnej pracy w  społeczności, którą dopiero co. 
sami z rozproszenia zebrali. Oto wspaniały przykład wierności katolickiej.

Mówiąc o wierności starokatolików ideałom katolickiego Zachodu ks. 
V. Conzemius wtrąca także kilka gorzkich słów: „Skoro dźwigaliście męż
nie osamotnienie, jakie niesie ze sobą praca w małym Kościele, to psycho
logicznym przeżyciem tej sytuacji wyprzedziliście rozwój, jaki w pewnym 
sensie ogarnia dzisiaj także wielki Kościół rzymski (podkr. W.W,.). Ta za- 
wnętrzna reprezentacja Kościoła, ten ceremoniał, ta życzliwość ze strony 
państwa, ta grzeczność na dystans samego otoczenia, a nawet nasze wspa
niałe świątynie, dostosowane są do zupełnie innych warunków i porząd
ków. Słaniamy się w  ubraniach, które stały się dla nas za duże. Nie kto 
inny, jak właśnie Karol Rahner powiedział niedawno, że w świecie bez
wyznaniowym nawet ten wielki Kościół rzymskokatolicki staje się pod 
względem, socjologicznym niemal Kościołem, sekciarskim. „Minęły już czasy 
dobrze utemperowanej grzeczności oraz idylicznej plebanii; dziś jesteśmy 
wszyscy Kościołem pod Krzyżem'*.

Ks. V. Conzemius w  szczególności zwraca uwagę na fakt, że wielkie re
formy dokonane swego czasu w strukturze starokatolicyżmu (szczególnie 
zaś w nabożeństwach i w  ustawodawstwie kościelnym) zostały w  znacznej 
mierze usankcjonowane na II Soborze Watykańskim. Na soborze tym wy
łoniły się cztery tendencje zasadnicze:

1. orientacja w  obrzędach religijnych na nabożeństwa starego Ko
ścioła, wprowadzenie do liturgii języka ojczystego i podkreślenie 
jej charakteru społecznego;

2. dopuszczenie świeckich do „odpowiedzialności kościelnej1*, uzasad
nione ożywieniem teologii ludu Bożego;

3. ustalenie i rozwój kolegialności biskupów na szczeblach narodo
wych i regionalnych;

4. zmiana stosunku do świata nierzymskokatolickiego i nastawienie 
na dialog między wspólnotami chrześcijańskimi.

Tak więc można powiedzieć, iż starokatolicyzm jest prekursorem od
nowy Kościoła, „stanowi przednią straż «Kościoła w rozwoj,u»”.; Oczywiście 
w  dzisiejszej reformie Kościoła rzymskokatolickiego wiele spraw można 
sformułować wyraźniej niż miało to miejsce po roku 1870, jednakże za
sadnicze kierunki zostały wytyczone przez starokatolików już wtedy. Toteż: 
niektórzy rzymskokatolicy z dużym zażenowaniem muszą dziś stwierdzić, 
że sobór zobowiązał ich do tego właśnie, co ongiś uchodziło w ich oczach 
za znienawidzony stygmat starokatolicyżmu.

Już w  1965 roku ks. V„ Conzemius wskazywał na pewne kwestie, które

”  Tamże, s. 261.
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ujawniły się na soborze, a które wielu rzymskokatolików uświadamia sobie 
niechętnie, gdyż zmusza ich to do zrewidowania swego sądu o „nieudanym" 
ruchu reformatorskim w łonie Kościoła Zachodniego. „Kto dotychczas mówił
0 czystości gatunku swego rzymskiego drzewa genealogicznego — za
uważa ks. V. Conzemius — ten będzie musiał teraz być nieco bardziej 
powściągliwy, ponieważ duchowy rodowód dzisiejszego przeżycia soboro
wego w Kościele nawiązuje do mężów i prądów duchowych, z którymi 
przez długi czas nikt nie chciał mieć nic wspólnego, jako że ciążyło na nich 
piętno złej opinii kościelnej"u. Chodzi o takie ruchy, jak koncyliaryzm, 
józefinizm, febronianizm, liberalizm, a nawet tendencje oświecenia. Nie
którzy z rzymskokatolików dopiero dziś zdają sobie sprawę z tego, że nie 
wszystko w owych ruchach było błędne, jak to przedstawiano w przeszłości. 
Jeszcze kilka lat temu znani katoliccy historycy kościelni usprawiedliwiali 
reformatorów X V I wieku, ale w  stosunku do reformatorów katolickich 
X V III i X IX  stulecia wciąż żywili zadawnione uprzedzenia. Nastawieni zde
cydowanie antyliberalnie, mniemali oni, iż w  tym niezróżnicowanym po
jęciu „liberalizmu" tkwi zarzewie wszystkich „katastrof duchowych" X IX
1 X X  wieku.

2. U źródeł refionn starokatolickich

Baczniejsze spojrzenie wstecz znacznie ułatwia naświetlenie przyczyn 
rozłamu oraz motywów, które doprowadziły starokatolików do zorganizowa
nia własnej wspólnoty kościelnej. Sporządzenie międzykościelnego bilansu 
ea okres ostatnich stu lat oraz wykazanie, co tu jest wspólne, a co po
zostaje jeszcze do rozwiązania, niewątpliwie sprzyjałoby osiągnięciu po
rozumienia między starokatolikami a rzymskokatolikami. Próby takie zo
stały podjęte w ostatnich latach 12. Stąd ks. V. Conzemius w swoim studium 
pt. Rzut oka wstecz na synodalne ag'giornamento uważa za bardziej owocne 
zbadanie właśnie tamtego starokatolickiego aggiornamento. Stawia jedno
cześnie pytanie, czy z tego stuletniego doświadczenia nie wynikają okreś

11 Tamże, s. 263.
11 Zob. Podstawowe dzieło starokatolickie ks. bpa U. K u ryego : Die altkathoiische 

K irche, Ihre Ceschichte, ih re  Lehre, ihr Anliegen  (Die K irchen  der Wett, tom 3, 
Stuttgart 1966); Synopsa z punktu widzenia rzymskokatolickiego — V. Conzemius: 
itatholizism us ohne Rom. Die altkatholische Kircłiengem einschajt, Ziirich—Einsie- 
deln—Koln 1969). Na temat Kom isji do Spraw Dialogu, Istniejącej w RFN  od 1967 
roku, informuje W. Kuppers: M iędzy Rzymem a Utrechtem , w  sprawie nowego 
UKtad-u stosunków między Kościołem starokatolickim  a rzymskokatolickim, w  Be- 
gegnung : Beltriipe zu einer Herm eneutik des theologischen Gesprachs (Festschrift 
Heinrich Fries), wyd. M. Seckler i in. (Graz-Wien-K&ln 1972, s. 505—523); P. Blaser: 
Das Gespriich zwischen rom lschkatholischer und altkatholischer K irche in Deutsch- 
land, tamże s. 525—535.
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lone wnioski również dla Kościoła rzymskokatolickiego. Jego zdaniem, w 
czasie, kiedy poszukuje się modelu Kościoła przyszłości, wypróbowany 
model reformy mógłby dać to, czego nie dały projekty osób sympatyzują
cych z „małą wspólnotą" z bezpiecznej pozycji „wielkiego Kościoła". 
Autor podkreśla, że zarówno dla duchowych ojców starokatolicyzmu, jak 
i dla Jana X X III, kiedy zwoływał on II Sobór Watykański, stary Kościół 
pozostał wzorem odnowy.

Autor trafnie zauważa, że starokatolicyzm zjednoczył w  sobie dwie 
dialektycznie uzupełniające się zasady. Myśląc o „odnowie" I Soboru Waty
kańskiego starokatolicyzm chciał pozostać wierny dotychczasowej nauce 
kościelnej, z drugiej strony rozpocząć proces odnowy przez odrzucanie 
obciążającego balastu.

Ta ortodoksyjno-dynamiczna zasada znalazła swój klasyczny wyraz w 
„programie monachijskim", ogłoszonym na I Kongresie Starokatolików 
w  Monachium (1871). „Świadomi naszych obowiązków religijnych, trzyma
my się mocno starej wiary katolickiej, tak jak jest ona poświadczona w 
Piśmie św. i Tradycji, oraz starego kultu katolickiego. Dlatego uważamy 
siebie za pełnoprawnych członków Kościoła katolickiego i nie pozwalamy, 
aby nas usunięto ze wspólnoty kościelnej ani pozbawiono wynikających 
z niej praw kościelnych i obywatelskich. Oświadczamy, że kary kościelne, 
które nas spotkały z powodu naszego przywiązania do wiary, są bez
podstawne i samowolne i że nie będą w  naszym sumieniu przeszkodą w  bra
niu czynnego udziału we wspólnocie kościelnej".

Pierwiastek dynamiczny został określony w  sposób następujący: „Dążymy 
do reformy Kościoła przy współudziale wiedzy teologicznej i kanonicznej, 
która w duchu starego Kościoła ma usunąć dzisiejsze ułomności i naduży
cia i która spełni uzasadnione życzenia katolickiego ludu odnośnie konsty
tucyjnie uregulowanego udziału w sprawach kościelnych, przy czym — 
bez uszczerbku dla kościelnej jedności w  naiuce — byłyby uwzględnione 
poglądy i potrzeby narodowe". •

Z Kościołem ukształtowanym według tych zasad starokatolicy wiązali 
nadzieję na uzyskanie większych możliwości dla porozumienia z Kościołem 
greckokatolickim i rosyjskim oraz z Kościołami protestanckimi i episko- 
palnymi. Dalszy punkt akcentował prawo głosu kleru i osób świeckich 
przy ustanawianiu zasad wiary. Sztuczne izolowanie kleru w  niższych 
i wyższych seminariach duchownych od kultury umysłowej zostało uznane 
za niewłaściwe przy wychowaniu duchownych odznaczających się przy
miotami wysokiej moralności, pobożności, wykształcenia ogólnego i patrio
tyzmu 13.

1S Stenographischer Berlcht ■ibber die Verhandlungen des KatholiJcen—Kongresses, 
abgehabten vom  22. bis 24 September 1871 in  MUmohm, Mtinohen 1871, s. 221—223. 
Tekst programu znajduje się także u J. F. v. Schultego: Der Altkathollzismus, 
Gissen 1887 (nowe wydanie — Hildesheim 1965).
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W  późniejszych uchwałach reformatorskich podniesiono dalsze zastrzeże
n ia  Prezentując swoje uwagi na temat reform ks. V. Conzemius ogranicza 
się — z powodu braku prac wstępnych — do pewnych tylko stwierdzeń 
ogólnych. I tak akcentuje on, iż pierwsi zwolennicy ruchu protestanckiego 
rekrutowali się spośród akademików oraz górnych warstw stanu średniego: 
profesorowie uniwersytetów, nauczyciele gimnazjalni, prawnicy, lekarze, 
aptekarze, kupcy, właściciele fabryk i urzędnicy. Strona rzymskokatolicka 
niejednokrotnie zwracała uwagę, że sympatycy ruchu protestacyjnego ze 
sfer laickich byli przeważnie obojętnymi katolikami. Zauważmy jednak, 
iż chodzi tu o zobojętnienie religijne spowodowane rozczarowaniem wobec 
Kościoła rzymskokatolickiego. Nie brak zainteresowania sprawami religij
nymi, lecz odrzucenie pewnych form życia kościelnego kazało im mieć 
nadzieję na odnalezienie się w ruchu protestacyjnym.

Airtor zwraca uwagę na klimat panujący za pontyfikatu Piusa IX : od
cinanie się od świata, brak zaufania do nauki, wypowiedzenie wojny 
liberalizmowi. Katolicy, którzy nie chcieli się włączyć do panującego 
nurtu, byli piętnowani jako źli katolicy.

Narastało także niezadowolenie z Kościoła na szczeblu parafialnym, z obo
wiązującego prawa kościelnego, z konfesyjności szkół, kazuistycznej etyki 
i moralności, nadmiaru kościelnych świąt kolidujących z potrzebami nowo 
powstającego przemysłu. Postawa duchowieństwa, dla którego najważniej
szą sprawą był tron papieża, kolidowała z patriotyzmem. Zależność księży 
od biskupów i obowiązkowy celibat kleru świeckiego wydawały się tym 
bardziej problematyczne, iim więcej ludzi załamało się i cierpiało z tego 
powcdu. W tej sytuacji jest rzeczą zrozumiałą, że ludzie ci odwrócili się 
od Kościoła rzymskokatolickiego i w roku 1870 wkroczyli na noiwą drogę.

Ewentualne przejście na protestantyzm dla większości było nie do przy
jęcia. Powstrzymywały od tego względy religijne, rodzinne, jak rów
nież polityczne. Widzimy to bardzo wyraźnie np. u podejrzanych o rady
kalizm szwajcarskich przywódców ruchu protestacyjnego — Waltera Mun- 
zingera i Augustina Kellera. Munzinger, syn radcy związkowego i profesor 
prawa państwowego na uniwersytecie berneńskim, był inicjatorem organi
zowania parafii chrzęścijańskokatolickich. W roku 1860 pisał on do bazyiej- 
skiego męża stanu Andreasa Heuslera: „Jak zdecydowanie stoję w obronie 
partykulamości Kościoła narodowego przeciw uciskającemu absolutyz
mowi Rzymu, tak też zdecydowanie przeciwny jestem elementom wolno- 
kościelnym, które rozpanoszyły się, w szczególności w Kościele protestanc
kim (...). Mogą tu po części wchodzić w rachubę zamiary uczciwe, ale zja
wisko takie rozkłada Kościół w  pełnym tego słowa znaczeniu, jest zgorsze
niem. Nie mogę sobie wyobrazić czegoś bardziej niekościelnego nad podział 
mieszkańców miasta, parafii, a nawet jednego domu na kilka opozycyjnych 
wspólnot kościelnych, dokonany przez samowolę poszczególnej osoby (...).
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Kościół pomyślany jako Kościół powszechny jest najpiękniejszym obrazem 
w królestwie ludzi'1 u.

Munzinger opowiada się za koncepcją katolickiego Kościoła uniwersal- 
negoy i to, z wyraźnym ostrzem, anty protestanckim. Nie może się po
godzić ze .sceptyzmem Heuslera, który uważa, iż bieg czasu jest przeciw 
Kościołowi, a człowiekowi religijnemu nie pozostaje nic innego, jak wy
cofać się na teren życia indywidualnego. Munzinger jest zdania przeciwnego: 
Kościół katolicki jest w  stanie tak przekształcić swój dom, ażeby nie- 
tylko ci, którzy się wyprowadzają, mogli pozostać, lecz żeby życie reli
gijne uległo wzbogaceniu. Dziesięć lat później, po zaostrzeniu się „rzymskie
go absolutyzmu" w  Kościele, Munzinger — jak już mówiliśmy —  podjął 
próbę zrealizowania swojego programu, ale w roku 1873 przedwcześnie 
zmarł.

Kościelne plany reform miał także o jedną generację starszy Augustin 
Keller, weteran kasacji klasztorów w  Kantonie Aargau w  roku 1841 
i antyklerykał. Ta idea reformy zrodziła się w  romantycznoliberalnokatolic- 
kim klimacie okresu młodzieńczego i studenckiego Kellera. W  roku 1869- 
wystąpił on z obszerną krytyką podręcznika teologii moralnej ks. Gury 
który to podręcznik był podstawą nauczania moralności w  seminarium 
duchownym w Solothurn. Keller skoncentrował się głównie na kazuisty- 
ce, która — jak przyznaje to nawet jeden z jego przeciwników — 
„bierze się często z zamiłowania do rzeczy nieistotnych, doprowadzając 
liczenie i mierzenie do absurdu, co daje pewne uzasadnienie zarzutowi 
śmieszności” . Kellerowi można oczywiście zarzucać przesadę w  traktowa
niu przykazania o czystości. W zasadzie jest on obrońcą moralności bez. 
moralizatorstwa, moralności opartej na wskazaniach Ewangelii, które uważa 
za wystarczające.

Bardziej ustępliwy od Munzingera i Kellera był J. Friedrich von Schulte, 
faktyczny twórca ruchu starokatolickiego w  Niemczech. Urodzony w  West
falii, od roku 1855 pełnił funkcję profesora prawa kościelnego w Pradze, 
był mężem zaufania niemieckich biskupów i do roku 1868/70 miał nieposzla
kowaną opinię w  Kościele. Z przyczyn dotąd nie wyjaśnionych w roku 
1870 dokonał on zmiany frontu w stosunku do Rzymu i biskupów niemiec
kich. W  przeciwieństwie do ks. Dóllingera był on zwolennikiem organizowa
nia parafii starokatolickich. Starokatolicki ruch w  Niemczech nikomu nie 
zawdzięcza tyle, co temu kanoniście, który m. in. opracował konstytucję

u V. Conzemius: Der geistgeschichtliche H intergrund des Christkatholi2ismv. Zu r  
Entstehung der chrlstkatholischen P fa rre i Olten, w : Zschr. f. Schweizer. K irchen- 
geschichte 60 (1966), s. 112—170, szczeg. s. 149 n.; Munzinger wygłosił w  1860 roku 
w  berneńskiej sali W ielkiej Rady przemówienie na temat papiestwa i  Kościoła na
rodowego (wyd. J. Dalp w  Bernie 1860).

15 Por. C. C. Keisea:: Ajnbwort auf Dr. A. Kellers S chń ft: D ie Moraltheologie des 
jesutten  Pater G ury t Luzern 1870, s. 172.
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Kościoła starokatolickiego. Wyobrażenia von Schultego o reformie są łat
wiejsze do zrozumienia w  świetle „50 tez” Friedricha Michelisa, które ten 
westfalski publicysta ogłosił wkrótce po zapowiedzeniu soboru. Uparty 
i  oryginalny w  swoich koncepcjach, ks. Michelis domagał się rewizji prawa 
kanonicznego, odrzucał przymus w sprawach sumienia i wiary, nie uzna
wał monopolitycznej pozycji scholastyki, winy wynikającej z naruszania 
średniowiecznych kompetencji papieża, opowiadał się za niemieszaniem się 
państwa w  sprawy Kościoła i Kościoła w  sprawy państwa, za uznaniem 
ślubów cywilnych, popieraniem współczesnej nauki itd. Kościół musi sobie 
uświadomić — jego. zdaniem — że nie jest „narzędziem cezaryzmu i absolu
tyzmu”, lecz powinien wpływać moralnie na rozwój, zdrowych i zgodnych 
z prawem stosunków między narodami. Dzisiaj, tezy ks. Michelisa nie> miałyby 
oponentów, oczywiście jeśli pominiemy eklezjologiczne wywody,, które po
zostają w  sprzeczności z nauką I Soboru Watykańskiego'. Według ks. Mi
chelisa stworzona przez Chrystusa konstytucja Kościoła posiada formę „mo
narchii ograniczonej przez prawowitych przedstawicieli KościcJa powszech
nego. Zarówno Pfotr, jak i pozostali apostołowie oraz papież i biskupi 
otrzymali swój© pełnomocnictwa bezpośrednio, od Chrystusa (...). Konstytu
cja Kościoła nie jest więc absoluty,styczna,,, zaś twierdzenie o. nieomylności 
papieża w sensie absolutysitycznym — jak to ma miejsce o wielu teologów — 
oznaczałoby, że uprawniony udział episkopatu w  nauczaniu i najwyższej 
władzy w Kościele jest fikcją. Wtedy samoczynnie następuje likwidacja 
konstytucji nadanej Kościołowi przez Chrystusa. Ci, którzy w  takiej defi
nicji osobistej nieomylności papieża upatrują zbawienie i ratunek dla 
Kościoła, nie wiedzą, co czynią, i szkodzą mu więcej aniżeli jego naj
więksi wrogowie" 18.

Rzeczą wielce znamienną jest, że już 11 maja 1868 r., a więc gdy kwestia 
nieomylności papieża była jeszcze dyskutowana, „50 tez“ ks. Michelisa 
znalazło się w  indeksie ksiąg zakazanych. Dla zwolenników ks. Michelisa 
decyzje soborowe były wielkim szokiem.

Opracowany przez J. F. von Schultego projekt prawa synodalnego i para
fialnego został przyjęty na I I  Kongresie Starokatolików w  Konstancji 
(1873). „Starokatolicy pozostając w Kościele katolickim zastrzegli sobie 
wszystkie prawa przynależne katolikom" Podkreślili też, że ich własna 
organizacja kościelna posiada charakter prowizoryczny. W oparciu o wzory 
starokościełne świeckim przyznano prawo głosu w  życiu parafii i diecezji. 
Biskup ma takie prawa i obowiązki, jakie przysługują temu urzędowi z mocy 
prawa powszechnego. Biskupa wybiera synod. Organem doradczym biskupa 
jest stały komitet wybrany przez synod jako reprezentacja synodu. W 
skład komitetu wchodzą dwaj duchowni i trzech członków świeckich.

11 Ostatnio o nim pisał M. P. Pleischer: Kathollsche und T.uthertsche Ireniker. Umter 
besonderer Beruckslchtigung des 19, Jahrhunderts, Gottlngen 1968, s. 177 n.
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Przewodnictwo należy do biskupa, drugim przewodniczącym jest laik. 
Biskup przewodniczy synodowi, który jest najwyższą władzą diecezji. Du
chowni ex officio są członkami synodu, do którego należą także świeccy 
członkowie synodu, wybrani przez parafie. Tak więc dokonano poważnej, 
odnowy starokościelnych struktur.

Pierwszy synod „starokatolików niemieckich zebrał się w dniu 25 V  1874 r. 
w Bonn z udziałem 29 duchownych i 57 osób świeckich. Synod zaakcepto
wał przyjęte przed rokiem prawo synodalne i parafialne oraz regulamin 
reprezentacji synodalnej.' Następnie ks. prof. Reusch przedłożył „zasady 
reform". W myśl tych zasad synod był uprawniony do wydawania takich 
zarządzeń, „jakie według starego kościelnego prawa mógł wydawać każdy 
synod partykularny". Przy wprowadzaniu zmian powinna być rozpatrywana 
nie tylko sama sprawa, lecz również przydatność takich zmian. Należy 
unikać pośpiesznych i samowolnych poczynań duchownych i parafii, w 
szczególności nie mogą być dokonane samowolne zmiany w  liturgii.

Na II Kongresie Starokatolików w  Kolonii (1872) delegaci spontanicz
nie żądali zniesienia „najgorszych nadużyć". Ramowy statut synodu po
twierdził, iż możliwe są reformy bez zmiany istniejących praw kościel
nych. W szczególności dotyczyło to: 1) likwidacji opłat za msze i opłat 
kościelnych; 2) traktowania na równi biednych i bogatych przy sprawowa
niu czynności kościelnych, takich jak śluby i pogrzeby; 3) nadużyć w dzie
dzinie odpustów, czczenia świętych i szkaplerzy; 4) przestrzegania praw
dziwie chrześcijańskich zasad w kazaniach i katechizmie, unikania skompli
kowanych wywodów teologicznych, werbalizmu.

Następnie wydano oświadczenie w sprawie tzw. spowiedzi usznej. W  
przyszłości przewidywano wprowadzenie nabożeństwa pokuty, które nie 
powinno wszakże zastępować spowiedzi sakramentalnej. Decyzję o koniecz
ności sakramentu pokuty pozostawiono do osobistej decyzji. Nie ma też 
obowiązku spowiedzi przed Komunią, chyba że doszło do popełnienia takich 
grzechów, które spowodowały poczucie utraty Łaski Bożej. Zniesiono także 
kontrolę dorocznej spowiedzi i Komunii oraz nakła-danie kair za nieprzystą- 
pienie da nieb. Określono' jaiko „jezuicką” i odrzucono praktykę sprowadza
nia do, konfesjonału lud/zi dla udzielania im praktycznych rad w różnych 
sprawach życiowych. Jako nadużycie określono zalecaną i praktykowaną za
sadę częstej spowiedzi, tj. przynajmniej przed każdą Komunią św. (Notabene, 
dla umożliwienia częstej spowiedzi, gdy nie ma się ciężkich grzechów  na 
sumieniu, zalecano spowiadać się z grzechów już odpuszczonych, iżby w ten 
sposób zaistniała „materia sacramemtds”).

Jednocześnie wypowiedziano się też na temat postów i abstynencji, 
a to w związku z oświadczeniem wstępnym, które opracował boński pa- 
trystyk ks. Lange. Zostały potwierdzone i utrzymane istniejące w  starym 
Kościele dni postne jako dni pokuty albo przygotowania do kościelnych 
uroczystości. Odrzucono wszystkie prawno-kazuistyczne postanowienia do
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tyczące postu oraz udzielania dyspensy w  zamian za ofiary pieniężne. 
Uznano, że post to ciężkie brzemię dla ubogich, podczas gdy bogaci kom
pensują sobie post często dodatkowymi przyjemnościami. Uznano także, iż 
utrzymujący się do stuleci nakaz abstynencji w  istniejącej formie opiera się 
częściowo na mylnych założeniach.. O ile abstynencja od pewnych potraw 
w  określone dni, wynikająca z praw kościelnych, jest czynem cnotliwym, 
to jednak pogląd traktujący przekroczenie ty.ch praw jako- grzech nie od
zwierciedla właściwego znaczenia postu. W następnym roku synod dokonał 
redukcji świąt kościelnych z następującym uzasadnieniem: oprócz niedziel 
pozostawić należy tylko takie święta, które mają uzasadnienie przez swoje 
znaczenie religijne i które obchodzone są również przez inne wyznania 
chrześcijańskie oraz są świętami według zarządzeń państwowych.

Wszystkie te, wówczas bardzo radykalne, reformy, dzisiaj, nie wydają 
się zbyt rewolucyjne również i katolikom rzymskim.

Ale powróćmy do roku 1870 i omawianych refom. Gdy w roku 1874 
zaproponowano, aby wprowadzić do liturgii język narodowy, dla Kościoła 
rzymskokatolickiego była to rzecz do przyjęcia. W następnym roku opubli
kowano niemiecki rytuał opracowany przez Reuscha. Trzy lata później 
przedstawił on wytyczne odnośnie Mszy św., które zalecały Komunię jako 
najlepszy środek do uzyskania daru Łaski, płynącego z Mszy 'Św. W dni 
powszednie uroczystość Eucharystii może odbywać się tylko wtedy, jeśli 
zapewniony jest udział odpowiedniej liczby wiernych w nabożeństwie. 
Modlitwa przyczynna dla poszczególnych osób może mieć miejsce we 
mszy, ale — j,ak podkreśla ks. V. Conzemiuis — msze nie mogą być prze
znaczone dla pojedynczej osoby. W roku 1880 dopuszczono używanie języka 
narodowego w części liturgii mszalnej. Pięć lat później synod akceptował 
pierwsze niemieckie opracowanie całej, liturgii mszy, w  nawiązaniu do 
Missale Romanum.

Ks. V. Conzemius słusznie podkreśla, iż najdłuższa i najgwałtowniejsza 
dyskusja toczyła się wokół sprawy celibatu duchownych, co doprowadziło 
do wewnętrznego kryzysu we wspólnocie wyznaniowej. Już na pierwszym 
synodzie wpłynęły wnioski w sprawie zniesienia przymusowego celibatu 
księży. Ks. bpowi Reinkensowi udało się jednak wnioski te każdorazowo 
oddalić i nie dopuścić do dyskusji, gdyż był on zdania, że zniesienie celi
batu nie było konieczne w  ówczesnych warunkach. Ale w roku 1878 nie 
mógł on już oprzeć się naciskom oddolnym — niektórzy księża stworzyli 
precedens via facti — sprawa celibatu musiała stanąć na porządku dzien
nym synodu. W zasadzie istniała zgodność co do tego, że istniejące sprzęże
nie celibatu i kapłaństwa jest nie .do utrzymania. Dyskusja koncentrowała 
się głównie na tym, czy synod starokatolicki władny jest wydać taką 
decyzję od siebie i czy młody wówczas ruch nie straci na prestiżu w  spo
łeczeństwie i w  oczach władz państwowych.

Arcybp Utrechtu ostrzegał, aby zerwać związki ze starokatolikami nie-
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ubeckimi, gdyby postąpili samowolnie, wprowadzając zmiany należące do 
kompetencji synodu powszechnego. Podobne stanowisko zajął wikariusz 
generalny ks. prof. Reusch. Oświadczył on kategorycznie, że aby pozosta
wać w zgodzie ze swoim sumieniem, był zmuszony „przeciwstawić się 
większemu zgromadzeniu kościelnemu aniżeli tutaj", traktując jego dekret 
jako herezję. „Będę też w zgodzie ze swoim sumieniem, jeśli przeciwstawię 
się obradującemu tu zebraniu albo jego uchwałom, ponieważ jestem prze
konany, że taka uchwała prowadzi do schizmy". Według ks. Reuscha w roku 
1870 do schizmy w Kościele katolickim doprowadził Rzym. Teraz z kolei 
starokatolicy będą narażeni na zarzut schizmy, jeśli przekroczą swoje 
kompetencje. Dalej ks. Reusch wykazywał, że chodzi tu o tendencje, które 
są z gruntu obce prawdziwemu duchowi ruchu starokatolickiego.

Ks. Reusch znalazł sobie sojusznika w osobie delegata prof. Johannesa 
Friedricha. Stanowisko Friedricha podyktowane było specyficzną sytuacją 
starokatolików w Bawarii. W  przeciwieństwie do Prus, Hesji i Badenii, 
rząd Bawarii nie uznawał biskupa starokatolickiego i traktował starokatoli
ków jako członków Kościoła katolickiego, udzielał im państwowej pomocy 
prawnej, nawet jeśli byli w konflikcie ze swoimi biskupami z powodu nie
uznawania uchwał pierwszego Soboru Watykańskiego. Układ taki był możli
wy, dopóki starokatolicy nie dokonali rzucających się w oczy zmian dyscypli
narnych, a rząd mógł obstawać przy takiej fikcji prawnej.

Friedrich oświadczył: „Nikomu nie bronimy zawarcia związku małżeń
skiego, przeciwnie — każdy'może się żenić, ale my, w Monachium, jesteśmy 
zdania, że ten, kto nie może na siebie tak długo tej ofiary wziąć, po prostu 
mówi: Ja. nie jestem dość mocny, aby złożyć taką oifiarę” . Stanowisko 
Reuscha i Friedricha dość nieoczekiwanie poparł dr Petri, pruski poseł 
do parlamentu krajowego. Zadecydowała tu obawa, by rząd pruski nie 
odmówił starokatolikom swego poparcia. Przypomnijmy; był to rok 1878. 
Rząd szukał pretekstu, aby zakończyć „Kulturkampf" i gotów był rzucić 
na pastwę starokatolików. Petri, który przed paru laty jeszcze był za znie
sieniem celibatu, zmienił swoje stanowisko: „Nie jestem przekonany, że 
likwidując celibat -dokonujemy czynu moralnego. Żywiłem to przekonanie, 
dopóki nasi księża byli jednomyślnie przeciwni zniesieniu. Wtedy, gdy 
nasze duchowieństwo nie chciało, ja chciałem, dzisiaj nie mam już tego 
przekonania. N ie mam go dlaftego, że agitacja zai zniesieniem celibatu wy
chodzi przede wszystkim z tych właśnie kręgów (...). Usunięcie przymusu 
celibatu nie jest już dla mnie — w  tych warunkach — czynem moral
nym" 17.

Istotnie, większość była za zniesieniem tej „rzymskiej twierdzy" w kra

17 U. Kliry: Nach hundert Jahren k irch llcher Eigenexistenz der Zułcun/t entgegen. 
H irtenbrie f 2Um Abschied vom  bischóflichen A m t auf den Eidgenóssischen Betłag 
W72, Allschwil 1972, Christkatholischer Schriftenverlag.
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jach niemieckich. Ich orędownikiem w momencie krytycznym stał się J. 
Friedrich von Schulte. Nie chodzi o to — dowodził von Schulte — aby 
zrobić przyjemność duchownym, lecz o zniesienie instytucji, która wy
rządziła tak wiele złego. Ewentualny negatywny wpływ takiej decyzji 
na poszczególne rządy von Schulte oceniał znacznie łagodniej aniżeli ks. 
Reusch. Podniósł on natomiast kwestię, czy synod starokatolicki może tu 
samodzielnie decydować. Zgłoszony przez ks. A. Thurlinga wniosek w  spra
wie oddzielenia urzędu księdza od celibatu został przyjęty większością głosów 
75:22. Przyjmując, że celibat księży ma charakter dyscyplinarny, a nie 
dogmatyczny, Synod orzekł, iż „zawarcie związku małżeńskiego przez du
chownego od subdiakona wzwyż we wspólnocie starokatolickiej nie na
trafia na przeszkodą w  postaci zakazu prawa kanonicznego”, ani też nie 
stanowi przeszkody dla „pełnienia duszpasterskiej służby przez żonatego 
duchownego". W ten sposób usiłowano zachować w pełni sens dobrowolnej 
cfiary w postaci celibatu. Na znak protestu generalny wikariusz ks. Reusch 
złożył swój urząd i przez pewien czas Bawarczycy odnosili się z rezerwą 
do Synodu. Jednakże konsekwencje, których się tu obawiano, nie nastąpiły: 
rządy uznały, że uchwały z roku- 1878 są sprawą wewnętrzną Kościoła. 
I tak oto główny etap starokatolickiego reformizmu dobiegł końca.

Jak widzimy, pierwsze lata ruchu starokatolickiego były okresem po
rządkowania życia kościelnego. Wiele wysiłku i energii pochłonęły wówczas 
starania o zachowanie majątku parafialnego. Według oceny ks. V. Conze- 
miusa od roku 1880 zaznaczył się też pewien spadek liczby członków 
ruchu starokatolickiego. W Niemczech dokonało się wyraźnie społeczne 
przewarstwienie parafii. Stopniowo odchodzili inteligenci wywodzący się 
z mieszczaństwa, w  drugiej generacji dużo rodzin przeszło na protestan
tyzm. Jak sugeruje ks. V. Conzemius, momentem decydującym był brak 
poczucia solidarności z „małą wspólnotą". Przyczyniło się do tego również 
tolerowanie małżeństw mieszanych, co było korzystnie głównie dla Kościoła 
protestanckiego. Ponadto doszły poważne trudności w pracy duszpaster
skiej, m. in. na tle rozmieszczenia parafii.

Praktyczne skutki reform można też oceniać na podstawie świadectw 
starokatolickich. A  więc znikła praktyka spowiedzi prywatnej, którą staro- 
katolicy chcieli pierwotnie zachować. Ustała praktyka dobrowolnego celi
batu, którego symboliczny charakter podkreślano specjalnie. Aktywizacja 
laikatu, mająca tak dobre początki w inicjatywach synodalnych, skupiła się 
głównie na szczeblu parafialnym. W swoim przeglądzie pt. Stulecie starę- 
katolickiego samourzeczywistnienia kościelnego ks. Paul Pfister z Frank
furtu zwraca uwagę na specyficzne usytuowanie parafii, której działalność 
zorientowana -była przede wszystkim na troskę o potrzeby materialne Ko
ścioła., W sytuacji -diaspory mogła porwstać myśl, że „Kościół starokatolicki 
i ewangelicki są jednym i tym samym". Dodajmy, że starokatolicka li
turgia była niewątpliwie czynnikiem przyciągającym, czego pośrednim
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świadectwem są także zmiany dokonujące się w tymże kierunku w Kościele 
rzymskokatolickim od czasu II Soboru Watykańskiego.

Bilans działalności reformatorskiej Kościoła starokatolickiego, sporządzo
ny. przez biskupa dra Ursa Kury(’ego, który w latach 1955'—1972 był 
zwierzchnikiem Kościoła chrzęścijańskokatolickiego w  Szwajcarii, odzna
cza się swoistą otwartością i obiektywizmem. Jak podkreśla dr Urs Kury, 
ideą przewodnią przyświecającą starokatolickiej generacji ojców było „przy
wrócenie jedynowładztwa Jezusa Chrystusa w walce przeciw prawno- 
hierarchicznemu Kościołowi11, natomiast jako godną pożałowania mało
duszność ocenia bp Kury stosunek do Rzymu, uniemożliwiający „zrozumie
nie istoty" Kościoła rzymskiego. Oceniając pozytywnie ustanowienia staro- 
kościelnych struktur i kolegialności w kierowaniu Kościołem bp. Kury 
przeciwstawia się bezkrytycznemu przejmowaniu świeckich wzorów demo
kracji. Nowe przemyślenia nad nauką Kościoła, wychodzące z Pisma św.
i starokościelnej tradycji, miały zdaniem bpa Kiiry’ego ten uboczny skutek, 
że wytworzyła się opinia, jakoby starokatolicy nauczali „chrześcijaństwa 
bez dogmatu” , co podważało zaufanie do oficjalnej nauki Kościoła. Re
forma uroczystości Eucharystii przyczyniła się do wychowania wiernych 
w duchu pogłębionego życia biblijnego i sakramentalnego, choć z drugiej 
strony reformy liturgiczne wywołały pewne zamieszanie pomnażane przez 
poszczególnych duchownych w  parafiach i przyczyniały się do rozpowszech
nienia poglądu, że nabożeństwa i sakramenty nie są aktami łaski Boga, lecz 
„ceremoniami11 bazującymi na ludzkich ideach: „Chrześcijańskokatolicy nie 
muszą, ale mogą, wedle własnej potrzeby, chodzić do Kościoła — było 
ulubionym sloganem owych czasów. W rezultacie reformy były często 
rozumiane nie jako uwolnienie od niedobrego przymusu, ale jako „wyraz 
tolerancji dla obojętności wobec spraw kościelnych".

3. Próba oceny i wnioski

Jak odnotowano już na wstępnie, ks. V. Conzemius z niejakim zaskocze
niem konstatuje, iż dokonane przed stu laty reformy starokatolików zo
stały podjęte po II Soborze Watykańskim w Kościele rzymskokatolickim. 
Przypomnijmy, że chodzi tu w szczególności o: język ojczysty w liturgii, spo
łeczny charakter mszy, odnowienie struktur synodialnych, aktywizaję ko
ścielnej odpowiedzialności laików, episkopalną kolegialność, otwartość na 
inne Kościoły. Sprawa celibatu pozostaje nadal sprawą otwartą w  Kościele 
rzymskokatolickim i wciąż żywo dyskutowaną. Innymi słowy, według oceny 
ks. V. Conzemiusa wydląda na to, że „rzymskokatolicka wspólnota ciągnie się 
za starokatolicką strażą przednią". „Kościół odklerykalizowany“ , „moral
ność bez moralizatorstwa", „Kościół otwartych drzwi", „Kościół zdemokraty
zowany", „Kościół ekumeniczny" — nie są postulatami teologii postępowej
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drugiej połowy X X  wieku, lecz dorobkiem starokatolików. Oczywiście, 
ślad tych tendencji przewija się w całej historii Kościoła, ale w niczym 
nie umniejsza to zasług strukturalno-kościelnej wspólnoty katolickiej, która 
już przez całe stulecie i do niedawna jeszcze narażona była z tego tytułu 
na uporczywie powtarzające się ataki.

Czy starokatolickie dzieło reformy jest przyszłościowym modelem Kościo
ła? Otóż zdaniem ks. V. Conzemiusa wypadałoby najpierw ustalić, co 
oznacza modne dziś słowo „model". Oczywiście, nie chodzi tu o proste 
przejęcie rozwiązań starokatolickich. Okoliczności historyczne, założenia teo
logiczne i społeczne reform z roku 1873 i 1973 są różne. Momentem decy
dującym jest sam impuls krytyczny dla dzieła odnowy oraz przekonanie, 
że starokatolicy ze swoim czynem reformatorskim nie są „prowokacyjnym 
przeciwieństwem" dla Kościoła rzymskokatolickiego. Ks. V. Conzemius
2 ubolewaniem pisze o „wyznaniowym bezkrytycyzmie" i „samowystar
czalności" rzymskokatolickiej teologii, która uporczywie ignoruje staro
katolickie prekursorstwo. A  skutki? Rzymskokatolickie „aggiornamento” 
powtarza błędy, z których inni już wyrośli, z wyraźnym opóźnieniem do
stosowując się do zmienionych okoliczności świata współczesnego.

Jest rzeczą dziwną i symptomatyczną, że nie korzysta się z tak bogatych 
doświadczeń historii Kościoła, która w  istocie jest przecież wspólną prze
szłością kościelną.

Staraliśmy się tu możliwie precyzyjnie przedstawić stanowisko ks. V. 
Conzemiusa nie tylko ze względu na skądinąd godny szacunku obiektywizm, 
lecz także jako wyraz pewnej ogólniejszej tendencji tkwiącej u źródeł 
posoborowego aggiornamento, a coraz wyraźniej przejawiającej się na Za
chodzie Europy. Jakkolwiek trudno byłoby w  dziele katolickiej reformy 
kościelnej, szczególnie zaś w  dziele ekumeniczym, przeceniać prekursorskie 
zasługi starokatolicyżmu, to przecież wypada podzielić pogląd ks. V. Con
zemiusa, zawarty implicite w jego publikacjach, że dorobek ten nie był dotąd 
należycie eksponowany ani w łonie samego Kościoła starokatolickiego, 
ani przez jego niedawnych zaciekłych adwersarzy. Na uznanie tego pre- 
kursorstwa starokatolików w Polsce przyjdzie zapewne jeszcze poczekać 
do czasu, gdy posoborowa odnowa zacznie nabierać realnych kształtów 
w życiu i działalności Kościoła rzymskokatolickiego w naszym kraju.

Ks. W iktor WysoczańaJd



Ks. Kurt Stalder

Wydział Teologii Starokatolickiej Uniwersytetu w Bernie *

„Posłannictwo,, 
Nr 1/1975

Gościnność eucharystyczna
<Referat wygłoszony na Anglikańsko-Starokatolickiej Konferencji Teologicz

nej w dniach 15—18 września 1974 r. w Lucernie)

Wstęp

Sprawozdanie „Intercommunion To-day“ z 1968 roku ukazuje wyraźnie, 
że problem określony wyrażeniem „gościnność eucharystyczna” nie jest 
wprawdzie całkiem nowy we „wspólnocie anglikańskiej", ale obecnie, na 
skutek szczególnych okoliczności, wszedł on w nowe stadium swego roz
woju. Ta nowa sytuacja polega na tym, że ruch ekumeniczny spowodował 
powstanie licznych grup, które z natarczywą niecierpliwością żądają, aby 
w  Chrystusie ugruntowana jedność została uwolniona od dotychczasowych 
przedziałów i stała się widoczna w Eucharystii. Wątpliwości wysuwane wobec 
tych żądań są łatwo oceniane przez wymienione powyżej grupy jako 
wykręty, a tym samym okazuje się, że instytucja kościelna spotyka się 
z pewną nieufnością. Dotyczy to w mniej więcej jednakowym stopniu 
środowiska większości Kościołów starokatolickich. Ponieważ uważam za 
pożyteczne wyjście z sytuacji, którą znam najlepiej, będę moje wywody 
ilustrował stosunkami szwajcarskimi. Sądzę, że znaczenie teologiczne po
ruszanych przy tym problemów nie dozna przez to żadnego uszczerbku.

* Ks. prof. dr teologii Kun  Stardeir urodził się w  1912 roku w  Magden (Szwajcaria). 
Po ukończeniu gimnazjum w latach 1932—1936 studiował na Starokatolickim W y
dziale Teologicznym Uniwersytetu w Bem ie. W 1937 roku otrzymał święcenia kapłań
skie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Grenchen, gdzie 'pracował 
do 1950 roku. Następnie przeniesiono go do Berna, gdzie dusapasterzował do 1962 roku. 
W  1959 roku uzyskał stopień doktora i 'poświęcił się pracy naukowej. Zostaje pro- 
lesorem  nadzwyczajnym (1960) na Wydziale Teolo-gii Starokatolickiej Uniwersytetu 
w  Bernie, gdizie powierzono mu wykłady z zakresu egzegezy N  T, katechetyki i ho- 
Tniletyfki. Od 1952 roku jest pcofesouam zwyczajnym, zaś od 1970 roku pełni funkcją 
dziekana wymienionego Wydziału.

Jest znany jako wybitny uczony i działacz ekumeniczny.
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W  celu lepszego zrozumienia ram organizacyjnych należy na wstępie 
zwrócić uwagę na sprawy następujące. W 1966 roku po zakończeniu I I  
Soboru Watykańskiego zostały powołane w  Szwajcarii przez Kościół ewan
gelicko-reformowany (organ zwierzchni: „Zarząd Szwajcarskiego Ewange
lickiego Związku Kościelnego"), Kościół rzymskokatolicki (organ zwierzchni: 
„Konferencja Rzymskokatolickich Biskupów Szwajcarii") i Kościół chrze- 
ścijańskokatolicki (=  starokatolicki) (organ zwierzchni: „Biskup i Rada Syno
dalna” ), dwie komisje porozumiewawcze: „Ewangelicko-rzymskoikatolicka 
komisja porozumiewawcza" (po 7 członków z każdej strony) oraz „Chrześci- 
jańskokatolicko-rzymskokatolicka komisja porozumiewawcza" (po 5 człon
ków z każdej strony). Każda z tych komisji porozumiewawczych ma swoje 
specyficzne zadania. Muszą jednak one zajmować się również problemami 
dotyczącymi każdego z trzech wymienionych Kościołów. W  ten sposób 
opracowały one już kilka tekstów, które następnie zostały wspólnie opubli
kowane przez wszystkie trzy Kościoły. Było to możliwe dzięki temu, że 
cfcri-e ikbimsje utrzymują, za soibą stałe (kontakty przez ląpecjakiyeh łącz
ników. Autor niniejszych słów należy do takich łączników i dlatego współ
pracuje z obiema komisjami. Co dotychczas zostało wspólnie przez te ko
misje opracowane oraz dlacziego Kościoły niezależne (a zwłaszcza metody
ści i baptyści) nie uczestniczą bezpośrednio w tych rozmowach, nie wy
maga tu szerszego omawiania.

Już wkrótce po zakończeniu II Soboru Watykańskiego, a: następnie 
w coraz większym stopniu organy zwierzchnie trzech Kościołów zostały 
wprost zasypane postulatami, pochodzącymi od pojedynczych osób, a zwła
szcza od grup ekumenicznych złożonych z członków różnych Kościołów, 
czy nie można, łby iim zeziwiolić oiScjaltiiie przytrrajimnieij, pod okireiśioinyml 
warunkami na wspólne uczestniczenie w Eucharystii. Ważną rolę od
grywały przy tym małżeństwa mieszane pod względem wyznaniowym. Nie
jednokrotnie reakcje na te postulaty były traktowane jako testy na to, 
czy władze kościelne traktują jedność Kościoła serio czy też nie i rzucano 
podejrzenie, że dla wielu status quo i związane z nim stanowiska są waż
niejsze niż jedność Kościoła. Nieraz zdarzało się również, że Członkowie 
różnych Kościołów, nie czekając na zajęcie stanowiska przez ich kierowni
cze organy, uczestniczyli wspólnie w Eucharystii, przy czym należy za
uważyć, iż żaden z trzech Kościołów nie zajął nawet w porozumieniu 
z jednym z dwóch pozostałych oficjalnie określonego'stanowiska aprobują
cego, nawet w sensie minimalistycznego „partial communion” („współ
uczestnictwa częściowego”).

Kierownicze organy trzech Kościołów wydały wreszcie na wspólnej 
konferencji swoim komisjom porozumiewawczym polecenie opracowania 
dokumentu o możliwościach „wspólnego świadectwa eucharystycznego”. 
W  dokumencie tym na początku przedstawiono aktualną sytuację ekume
niczny w Szwajcarii: w ijalkiiąj .mierze i w kftóryiohi punktach usunięto
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nieporozumienia i uzyskano wzajemne zrozumienie, gdzie zaś w  dalszym 
ciągu istnieją głębokie różnice w  punktach widzenia poszczególnych Ko
ściołów (w związku z tym przedstawiono w  zarysie znaczenie urzędu, 
nie potraktowano tego jednak dokładnie: ma to być dokonane w  odrębnym 
dokumencie, nad którym prace właśnie się rozpoczęły). Poczyniono rów
nież uwagi na temat praktycznych działań odpowiadających istniejącej 
sytuacji i przedstawiono w tym zakresie pewne propozycje. W drugiej części 
dokumentu omówiono i sformułowano bardzo ogólne pojęcie Eucharystii, 
które prawdopodobnie mogłyby wspólnie zaakceptować wszystkie uczestni
czące Kościoły.

Ponieważ, wobec przedstawionej sytuacji, wydawała się rzeczą pilną 
wispólna wypowiedź Kościołów, lecz zarazem iz drugiej, stromy odipowiie- 
ćLzialne organy- Koiśicioia nie były w  stanie oficjalnie zatwierdzić omawia
nego dokumentu, wybrano następującą procedurę jego publikacji. Sam 
dokument zostanie opublikowany wyłącznie na odpowiedzialność komisji 
porozumiewawczych jako „dokument roboczy”. Natomiast podpisana przez 
kompetentne organy kościelne przedmowa zawiera oświadczenie, że komi
sjom porozumiewawczym zezwala się na opublikowanie dokumentu, jednak 
nie ma on charakteru oficjalnego i powinien służyć tylko jako przyczynek 
do dyskusji. Dodano również, że dla obowiązujących rozwiązań praktycz
nych kompetentne są tylko odpowiednie instancje kościelne.

Różnice między sprawozdaniem „Intercommunion To-day” a szwajcarskim
dokumentem roboczym „O wspólne eucharystyczne świadectwo Kościołów”

Jak już wspomniałem, oba te dokumenty łączy to, iż powstały w  podobnej 
sytuacji ekumenicznej i są przejawem wyzwania rzuconego tej sytuacji. 
Dlatego spotykamy w  nich wiele podobnych problemów. O ile jednak 
w  „Intercommunion To-day” tylko członkowie Kościoła anglikańskiego 
próbują uświadomić sobie te problemy, to przy opracowywaniu dokumentu 
szwajcarskiego od początku uczestniczą w  tym przedstawiciele kilku bardzo 
zróżnicowanych Kościołów.

Przede wszystkim należy tu podkreślić intensywną współpracę przedsta
wicieli Kościoła rzymskokatolickiego. Opiera się ona na dekrecie o eku
menizmie I I  Soboru Watykańskiego oraz na wskazaniach ekumenicznych. 
Dekret o ekumenizmie w  nowy sposób określił stosunki Kościoła rzymsko
katolickiego do pozostałych Kościołów zachodnich. Już i przedtem Kościół 
rzymskokatolicki uznawał, że i poza nim istnieją rzeczywiście wierzący 
chrześcijanie prowadzący przykładne życie duchowe. Jednakże byli oni 
traktowani tylko jako pojedyncze osoby, a nie jako członkowie społecz
ności, którym odmawiano uznania. Dekret o ekumenizmie wprawdzie rów
nież mówi o „braciach odłączonych” , ale patrzy na nich jako na członków
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społeczności, o których nawet mówi się, że nie są pozbawione znaczenia 
i wagi w  tajemnicy zbawienia: iis enim Spiritus Christi uti non renuit tam- 
quam salutis mediis (Rozdz. 1, art. 3). Mimo oddzielenia, ich sakramenty 
nie mogą być uważane za nic nie znaczące, lecz, oczywiście w różnym stop
niu* za rzeczywistość skaramentalną i kościelną. Te inne Kościoły,: o ile 
nawet nie są traktowane jako Kościoły, to jednak określane są jako wspól
noty Skclściielnei, a tym samym zoî taff uznany ioh kościieillny 'ohatrakteir, 
A  iwięic rózmiica między ty/irui 'wslpóitnotami a iKoiśdiołetn rzymskokatolickim 
polega nie na tym, że tylko temu ostatniemu przysługuje rzeczywistość 
kościelna i soteriologiczna, ale na tym, że aczkolwiek często niedostatecznie 
to realizuje, to jednak tylko w nim jest obecne to, co stanowi pełnią 
Kościoła. iMożtna toy wprawdzie tę „pełnię” rozumieć nie tylko iloSciowo, , 
lecz i jakościowo; tym niemniej z tego punktu widzenia rozróżnienie zawsze 
będzie przebiegać między kompletnością, względnie niekompletnością czyn
ników kościelnotwórczych.

Bez tego nowego spojrzenia dekretu o ekumenizmie współpraca nad 
dokumentem szwajcarskim przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego 
byłaby absolutnie niemożliwa. Jednocześnie trzeba powiedzieć bez ogródek, 
że trudno tym ntowym spojrzeniem uzasadnić* dlaczego wiskazamia ekume
niczne zakazują członkom Kościoła rzymskokatolickiego uczestnictwa w  ofie
rze eucharystycznej innych Kościołów, aczkolwiek uznaje się ich kościelny 
charakter. Pragnienia rozszerzenia wspólnoty eucharystycznej pochodzą 
nie tylko od członków Kościoła rzymskokatolickiego. Wspomniany zakaz 
jest więc oczywiście w  pełni uzasadniony tym, że Eucharystia byłaby możli
wa tylko w jedności wiary i pełni kościelnej wspólnoty.

Odmienny od powyższego jest pogląd reprezentowany przez większość 
przedstawicieli Kościołów ewangelicko-reformowanych. Według tego poglądu 
w  tym, co dotyczy wspólnoty eucharystycznej z innymi Kościołami, nie 
ma w  rzeczach zasadniczych w  ogóle żadnych problemów. Stanowisko to 
uzasadnia się następująco. Eucharysta nie jest Eucharystią tego lub innego 
Kościoła, lecz darem Jezusa Chrystusa. On ją ustanowił; On jest również 
tym, który do niej zaprasza. Kto słyszy zaproszenie do Uczty jako zapro
szenie Chrystusa, ten może i powinien iść za nim, jeśli tylko wierzy w  Chry
stusa  ̂ jest świadomy swoich grzechów i swej niegodności i oczekuje od 
Jezusa w  iSwiętej Uczcie przebaczenia i przyjęcia do Boga. Kościół i przewod
niczący Uczty są przy tym niczym innym jak tylko narzędziami posługują
cymi Chrystusowi, które w  Jego Imieniu wypowiadają, zaproszenie i roz
dzielają Komunię. Dlatego ewangelicki chrześcijanin może przyjmować Eu
charystię w  każdym Kościele i od każdego sługi kościelnego, jieśli tylko 
ezutjt się zaproszonym przez Chrystusa i  jeslt doi Iteigo przygotowany, 5 każ
dy, kto chciałby odpowiedzieć na zaproszenie Chrystusa, może otrzymać 
Komunię rozdzielaną w  Kościele ewangelickim.
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Nasuwa się tu wątpliwość, czy wszyscy członkowie Kościołów ewan
gelicko-reformowanych w Szwajcarii podzielają ten pogląd. W każdym 
razie jedno jest pewne, że gdyby tylko tego rodzaju przypuszczenia wcho
dziły w grę, to dokument „O wspólne świadectwo eucharystyczne” wy
glądałby. zasadniczo zupełnie inaczej. A  tyjn samym jest również, pewne, 
że można usunąć nawet znaczne różnice we wspólnych problemach, z których 
przedstawiciele jednego Kościoła między sobą lub przedstawiciele różnych 
Kościołów razem zdają sobie sprawę i poszukują ich rozwiązań.

Ważniejsze jeszcze wydaje się zwrócenie uwagi na to, że pogląd wyrażony 
przez stronę ewangelicką leży całkowicie, chociaż być może już w  krańcowy 
spoisób, >n'a iilniii itraidyiajii zachodniej:.. Ponadto wydaje- mi isi/ęi, lże w tej itraldyciji 

. na sakramenty, a tym samym i na Kościół, patrzy się przede wszystkim 
w  aspekcie zbawienia indywidualnego. Upraszczając, można powiedzieć, 
że wtedy Kościół jest traktowany jako organizacja pośrednicząca w ko
rzystaniu z łask uświęcających. Dlatego należy tu zwrócić uwagę, że pro
blem tak zwanej „gościnności eucharystycznej” jest chyba przede wszystkim 
problemem eklezjologicznym.

Problemy szczegółowe

1. Komunia otwarta (ogólnie dostępna)

Zapewne można by to złożyć na karb specyficznych stosunków szwaj
carskich (silne przemieszanie i ruchliwość ludności, duża liczba robotników 
cudzoziemskich — około 16% — o różnych językach ojczystych, intensywny 
ruch turystów krajowych i zagranicznych), że wszystkie Kościoły w  naszym 
kraju w  mniejszym lub większym stopniu faktycznie praktykują Komunię 
otwartą (ogólnie dostępną), Kościoły ewangelicko-reformowane świadomie, 
a Kościół rzymskokatolicki i starokatolicki dlatego, że kontrola przynależ
ności kościelnej komunikujących jest praktycznie niemożliwa do realizacji 
i byłaby traktowana jako sprzeczna z sytuacją. Należy jednak tu nadmienić, 
że chyba nikt nie przystąpi umyślnie do Komunii w jakimkolwiek Kościele, 
wiedząc że jest to zakazane przez jego własny Kościół lub przez Kościół, 
w którym chciałby przystąpić do Komunii.

Toteż można by się zastanowić, czy występujące problemy nie dadzą 
się rozwiązać przez to, że praktyka ta rozszerzy się i zostanie zaakceptowana 
przez każdy Kościół. Jednak, niezależnie od tego, że jest to zakazane przez 
obowiązujące przepisy, nie można tego brać- pod uwagę z następujących 
powodów:

a) ponieważ przy tej praktyce inicjatywa należy całkowicie do pojedyn
czych osób, przeto musiałaby ona jeszcze bardziej wzmagać indywiduali
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zację Eucharystii. Ponadto byłoby to uznane i przyjęte tylko przez pojedyn
czych chrześcijan i stosunek do innych Kościołów pozostałby nieokreślony;

b) można by powiedzieć: Jeśli ktoś uczestniczy w Eucharystii w jakimś 
Kościele, tym samym uznaje ten Kościół jako Kościół Chrystusa.

Na ile więc każdy Kościół prezentowałby się na skutek tej praktyki 
jako właśnie Kościół Chrystusa? W ten sposób znowu stosunek do innego 
Kościoła pozostaje nierozstrzygnięty. I sprawa jeszcze ważniejsza: ponie
waż przy Komunii otwartej (ogólnie dostępnej) każdy pozostaje w  swoim 
Kościele, nawet wtedy, gdy przyjmuje Eucharystię w innym, praktyka ta 
implikuje, że podział Kościoła uznaje się za rzecz normalną. Wprawdzie 
można by tę praktykę teoretycznie interpretować inaczej, tylko że z reguły 
„wymowa faktów’’ okazuje się silniejsza, a ta zaś jest taka, że podział 
uznaje się za rziecz normalną.

Z przedstawionego powyżej poglądu ewangelicko-reformowanego rów
nież wcale nie wynika, że przez uczestnictwo w  Eucharystii następuje 
uznanie danego Kościoła oprócz uznania w sensie czysto instrumentalnym. 
(Wprawdzie wydaje się, że wierni Kościołów ewangelicko-reformowanych 
czują to inaczej. Normalnie bowiem nie przystępują oni do Komunii 
podczas mszy katolickiej, ponieważ pozornie robi ta' wrażenie, że tym sa
mym w  zlej wierzei z|ga-diza|ją się z, „katolicyzmem” ),

Z tego wynika, że jeśli międzykościelna praktyka eucharystyczna nie 
ma służyć wzmaganiu się indywidualizacji Eucharystii, to musi się ona 
opierać na wyraźnym określeniu stosunków między odnośnymi Kościołami 
i być uporządkowana w poczuciu wspólnej odpowiedzialności. Formułowa
nie warunków, które na pierwszy rzut oka wydają się ograniczeniem, 
z drugiej strony czyni możliwą odpowiedzialność i dokładne określenie 
wzajemnej akceptacji.

2. Gościnność eucharystyczna

Wydaje się, że temu, o czym powyżej mówiliśmy, lepiej odpowiada 
wyrażenie „gościnność eucharystyczna” . Jest jednak znaczna trudność w 
takim zdefiniowaniu tego wyrażenia, ażeby za jego pomocą można było 
przeprowadzić jakieś użyteczne rozróżnienie. Jeśli przez „gościnność eucha
rystyczną” będziemy rozumieli jednostronnie podjętą przez jakiś Kościół 
praktykę dopuszczania do Komunii członków innych Kościołów, to wy
rażenie to będzie jednoznaczne z tym, co w punkcie pierwszym zostało 
cikireśllo.ne jak© jKomunia otwarta” . Jeśli zaiś wyrażeinietfn .jgoćdnintóć 
eucharystyczna” chciałoby się określać praktykę zakładającą wzajemne 
określenie stosunków przez różne Kościoły oraz ich wspólną odpowiedzial
ność, jak również dokładne przepisy, to wtedy wyrażenie to będzie jedno
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znaczne z tym, co sprawozdanie „Intercommunion To-day” nr 37 nazywa 
„reciprocal intercommunion" („wzajemną interkomunią”).

Tak więc doprawdy nie wiem, co należałoby dokładnie rozumieć przez to 
-wyrażenie, poza pewną zmianą terminologii, a mianowicie iż przez „gościn
ność eucharystyczną" rozumiałoby się to, co w punkcie 1 zostało określone 
jako „Komunia otwarta”. Natomiast wyrażenie „Komunia otwarta" może 
należałoby wtedy pozostawić nai określenie praktyki udzielania świadomie 
Eucharystii osobom nie należącym do żadnego Kościoła albo wcale nie 
■ochrzczonym. Jednak według mego rozeznania dotychczas w  Szwajcarii 
nie używa się teigo wyrażenia w  tym ostatnim znaczeniu i nie chciałbym 
tu również uwzględniać tego rodzaju praktyki.

Wyrażenie „gościnność eucharystyczna” ma ponadto w języku niemieckim 
rozmaite niepożądane skojarzenia społeczne. Kiedy bowiem się je  słyszy, 
mimo woli nasuwa się pytanie: jak to j-est z gospodarzami domu, z któryich 
jeden zaprasza, podczas gdy drugi zachowuje się z niechęcią? Albo: 
Czy chodzi tu o sprawę wzajemnego okazywania łaskawości? (W języku 
francuskim przedstawia się to inaczej, w  języku angielskim może i nie).

Jeśli miałoby się faktycznie wyrażeniem „gościnność eucharystyczna” 
określać to, co powyżej w  punkcie 1 zostało nazwane „Komunią otwartą” , 
to należy również uwzględnić uwagi krytyczne, jakie tam zostały przedsta
wione.

3. Terminologia a praktyka

a) Każdemu Kościołowi, każdej grupie, a nawet każdej pojedynczej 
•osobie wolno zasadniczo tworzyć własną terminologię, aby określić wszyst
k ie rozróżnienia, jakie można wprowadzić. Należy tylko przy tym uważać, 
aby na tym zbytnio nie cierpiała możliwość porozumienia się.

b) Jeszcze ważniejsze wydaje mi się unikanie w miarę możliwości wy- 
rażeń, które mogą sugerować myśl, że podział może spokojnie istnieć dalej 
albo też że należy pogodzić się z rozdarciem Kościoła jako z rzeczą 
normalną. Z tego punktu widzenia również i wyrażenie „interkomunią” 
jest niezadowalające.

c) To, co zostało powiedziane o terminologii, dotyczy w pierwszym 
rzędzie praktyki. Wydaje mi się, że mogą istnieć tylko 3 zasadnicze sytuacje: 
rsytuacja normalna, kiedy jeden Kościół może uznawać drugi Kościół jako 
katolicki i apostolski; wtedy pozostają one w  łączności, w „communio” 
.3 sprawują jedną Eucharystię. W takim przypadku nie są potrzebne od
rębne wyrażenia —  Sytuacja całkiem przeciwna, kiedy to jeden Kościół 
-nie może już uznać drugiego Kościoła za taki, co zresztą nie powinno mieć 
mieijscai bez naidizfwysczajoietj ipoitrzefoy, wtedy» aż ido -czaisu, kiedy stan taki 
-ulegnie zmianie, nie ma również żadnych wspólnych problemów euchary
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stycznych. I  wreszcie trzecia sytuacja, kiedy to dwa Kościoły z jednej strony 
znajdują się już na drodze do odnalezienia i uwidocznienia poprzednio 
■zerwanej jedności, ale z drugiej strony są w  takim położeniu, iż muszą 
sobie nawzajem pomagać, jeśli nie chcą utracić i zaprzeć się jedności, którą 
już odnaleźli (np. przy małżeństwach między wyznawcami obu Kościołów 
lub też w sytuacjach diasporowych). W  tym przypadku muszą one uzgodnić 
na wspólną odpowiedzialność jedną praktykę podporządkowaną takim has
łom jak „potrzeba” i ,jpomoic”.

A, Eucharystia a eklezjologia

Powyżej niejednokrotnie mówiłem w negatywnym znaczeniu o „indy
widualizacji Eucharystii” . Czuję się więc zobowiązany do udzielenia wy
jaśnień, dlaczego uważam tendencje indywidualizujące za chybione. Oczy
wiście, mogę to uczynić tylko w  paru zdaniach. Otóż skoro grzech jest 
niezgodą między ludźmi i Bogiem, jak również powoduje niezgodę między 
ludźmi a Bogiem oraz między ludźmi wzajemnie, przeto rzeczywistość 
zbawienia musi przejawiać się w  tym, że zostaje nawiązany z powrotem 
związek między Bogiem a ludźmi oraz między ludźmi nawzajem. Nowy 
Testament związek ten widzi w Kościele: według Nowego Testamentu 
Kościół można pojmować jako „aparche” (zaczątek) w tym świiecie jedności 
eschatologicznej. W  referacie prof. Amieta przedstawiono, jak ten związek 
w  kontynuacji z Jezusem i Apostołami, a także we współdziałaniu wszyst
kich jego członków, został utworzony i ukształtowany jako Ciało Chrystusa 
oraz jaką w  tym rolę spełniają zwierzchnicy jako konkretni ludzie. O ile 
jednak w  wywodach Amieta silniej akcentuje się zagadnienie pierwszo
planowe, a mianowicie w  jaki sposób żyje Kościół jako wspólnota wiary, 
teraz należy jeszcze podkreślić, że do soteriologicznych cech Kościoła należy 
również to, co wyrażają wszystkie etyczne parenezy Pisma świętego, 
a mianowicie, że Kościół jest społecznością, która musi 'być w  stanie przyj
mować ludzi takich jakimi są i nie tylko znosić ich z ich wszystkimi trud
nościami i pokusami, lecz także dać im możliwość realizacji ich wszystkich 
talentów i zadań. Kościół musi więc mieć możliwość działania i brania 
Tia siebie odpowiedzialności za ich słowa i czyny. Jest on takim na pod
stawie tej samej struktury, którą przedstawił Amiet. Jest więc pod każdym 
względem czymś istotnym dla Kościoła, że jest on społecznością konkret
nych ludzi i że, mówiąc odwrotnie, konkretni ludzie są czymś istotnym 
dla Kościoła.

Wszystko, o czym mówiliśmy powyżej, to znaczy wszystko, co stanowi 
społeczność Kościoła i jego życie, dochodzi w  Eucharystii do konkretnego 
i centralnego, uroczystego, a tym samym i krytycznego dla Kościoła 
rozwinięcia. Eucharystia pozwala Kościołowi doświadczać pod każdym wzglę
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dem samego siebie jako społeczność i zarazem tworzy go na nowo jako 
tę społeczność. Dlatego w odniesieniu do Eucharystii każda tendencja 
indywidualizacji jest chybiona. Chybione jest również sprowadzanie roli 
Kościoła i jegio funkcjonariuszy przy rozdzielaniu Eucharystii do roli na
rzędzi. Chciałbym powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie, a mianowicie, 
że nie należy zasadniczo uczestniczyć w nabożeństwie eucharystycznym, 
jeśli się nie chce mieć nic do czynienia z innymi jego uczestnikami 
oraz z kierującym nabożeństwem, a także nie jest się gotowym do za
angażowania w  zadania i problemy danego Kościoła. Jeśli tu i tam istnieje 
rozczarowanie w odniesieniu do Eucharystii, to być może ma to związek 
z tym, że wspólnota eucharystyczna często nie rozumie siebie jako 
wspólnoty działania i odpowiedzialności i nie postępuje według tego.

jDlatejgo wydaje mi się, że nie wystarczy przy rozstrzyganiu1 zagadnienia, 
czy i w  jaki sposób byłaby możliwa i wymagana wspólnota eucharystyczna 
z jakimś innym Kościołem, sprawdzić tylko zgodność w  rozumieniu Eucha
rystii, nie czyniąc tego również w odniesieniu do eklezjologii i jej reali
zacji. Przyznałbym nawet priorytet eklezjologii i Jej realizacji, ponieważ 
doktryna o Eucharystii, rozpatrywana sama w sobie, może również wy
wierać wpływ indywidualizujący, pomijając już to, że można chyba rów
nież powiedzieć, iż łączymy się nie z doktryną, lecz z Chrystusem i brać
mi (chociaż to ostatnie przeciwstawienie może jest fałszywe).

5. Eucharystia a sukcesja apostolska

W dyskusjach szwajcarskich komisji porozumiewawczych także ciągle 
okazuje się, że nie jest rzeczą łatwą jasne przedstawienie ważności sukcesji 
apostolskiej w  sensie sukcesji biskupiej. Pomijając nawet wątpliwości 
egzegetyczne i historyczne, jak: czy mówienie o sukcesji apostolskiej jest 
zgodne ze świadectwem Nowego Testamentu oraz czy ciągłość nakładania 
rąk rzeczywiście zawsze była zachowana, zrozumienie samego problemu 
sprawia znaczne trudności. Jeśli bowiem katolik podkreśla zasadnicze zna
czenie sukcesji apostolskiej w odniesieniu do święceń i Eucharystii, to 
wydaje się, iż słuchający tego protestant nie może myśleć nic innego 
jak tylko, że katolik jest zdania, iż porządek historyczno-prawny może 
i musi uzasadniać i gwarantować realność Eucharystii lub że sukcesja 
apostolska jest czymś w rodzaju przewodu cudownej energii dającej 
kapłanem możliwość dokonywania przeistoczenia i o tyle urzeczywistniania 
Eucharystii.

Obecnie nie da się zaprzeczyć, że teologia trydentyńska, aczkolwiek 
właśnie sobór trydencki nie przedstawił żadnej wyraźnej naiuki o suk
cesji apostolskiej — tylko przedstawia go ciągle jako podstawę bez
refleksyjnej argumentacji — w znacznym stopniu przyczyniła isię do -po-
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wstania tego sugestywnego wyobrażenia. Dlatego trzeba chyba przede 
-wszystkim raz generalnie podkreślić, że coś może być zasadnicze nawet jeśli 
niczego nie gwarantuje i nie oddziałuje automatycznie. Nawet Biblia nie 
„gwarantuje” poznania i nie oddziałuje automatycznie: a jej świadectwo 
jest przecież zasadnicze.

Wobec wspomnianych trudności w  porozumieniu się, rzeczą pilną jest 
sprecyzowanie, co rozumiemy przez sukcesją apostolską i w  jakim stop
niu uważamy ją za zasadniczą w odniesieniu do Eucharystii. Nawiązując 
do referatu ipjrctf. Amiietai -otaa dc* tegoy co przedstawiłem- powyżeji w  punkcie 
A, mólgiym zwięźle .sformułować modę roTsuwideinie Iteigo zagaidfnienia — 
jest to jednak nie tylko „moje” rozumienie — w  sposób następujący: 
sukcesja apostolska jest to działanie całego Kościoła, dzięki któremu* utrzy
muje on swoją ciągłą łączność z Jezusem i Apostołami, obejmuje i wypeł
nia wszystko, co należy do jego posłannictwa i stanowi sobą wspólnotę wiary 
i miłości, która jest w  stanie odpowiadać za swoje słowa i czyny i w 
której wszyscy mogą mieć i czynić to, co przysługuje im jako członkom 
Ciała Chrystusa. Sukcesja apostolska jest więc własnością całego Kościoła. 
I  dlatego aby mogła ona być własnością całego Kościoła, jest realizowana 
w isipeojakiy sjposóib przez nasitąipstiwo- iprzełcżomychj, którzy; dlatego też 
przewodniczą nabożeństwom eucharystycznym. Sukcesja apostolska jest 
więc dlatego zasadnicza dla Eucharystii, że dzięki niej Kościół zachowuje 
kościelny charakter i przeznaczenie Eucharystii.

Podzielam pogląd prof. Amieta, że kwestii, czy jakiś Kościół posiada 
sukcesję apostolską, nie można przesądzać tylko na podstawie używanej 
terminologii, a więc tnie na' pcidsltawiie, czy „ma. się biskupów”  czy też nie. 
Terminologie często są odbiciem reakcji na poprzednie nadużycia. Decydujące 
przeto znaczenie ma stan faktyczny.

lOChiciaibyimi tu1 dcdać jednią, 'kwictsltię: nie wtem dokładnie, 'ez.y podkreślane 
w  dokumentach anglikańskich wyrażenie „episkopat historyczny” znaczy 
to samo, co mówiliśmy powyżej o sukcesji apostolskiej. Jeśli wyrażenie to 
ma inne znaczenie, to oczywiście nie wyklucza zgodności w sprawie 
sukcesji apostolskiej).

6. Kościoły i ugrupowania wyznaniowe

Jeśli dobrze rozumiem, to przynależność do „wspólnoty anglikańskiej” 
nie wyklucza utrzymywania rozmaitych stosunków między różnymi pro
wincjami kościelnymi i powątpiewania jednej prowincji kościelnej co do 
katelickcści jakiejś innej prowincji, a. w  skrajnym przypadku nawet nego
wania tej katolickości. Jeżeli tak to się przedstawia, to chciałbym to 
pochwalić. Wydaje mi się bowiem, że w  aspekcie eklezjologicznym nie jest 
debrze, jeśli analogicznie do uniwersalnego biskupstwa papieża, które
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prawie całkowicie wyeliminowało własną odpowiedzialność biskupów i Ko
ściołów lokalnych, mówimy o „Kościele luterańskim jako całości” lub
o „Kościele reformowanym jako całości” . Konkretnego określenia wzajem
nych stosunków i ustalenia wspólnej praktyki tak, jak to zostało omówione: 
powyżej, mogą dokonywać tylko Kościoły lokalne. Takie określenia i ustale
nia nie mogą również obowiązywać przez czas nieokreślony. Przy każdej 
zmianie warunków muszą, one być na nowoi sprawdzone; jedność Kościoła 
bowiem nie jest stanem układu, lecz przedmiotem i praktyką wiary. Wydaje 
mi się, że tak również było w  Kościele pierwotnym. W  ten sposób może 
również znacznie łatwiej byłoby ukazać jedność Kościoła.

Posłowie

Muszę się przyznać, że z przykrością stwierdziłem, jak wiele z tego, co 
powyżej zostało przedstawione nie występuje w  ogóle albo tylko w nie
wielkim stopniu w  rzeczywistości starokatolickiej i pytałem sam siebie,, 
czy być może nie teoretyzuję w próżni. Z drugiej strony pytałem siebie: 
również, czy byłoby dobre tylko opisanie status quo bez zastanowienia się 
nad nim i wyjaśnienia sobie, o czym się mówi i czego się poszukuje.. 
W każdym razie powinno być jasne, że nie chciałem niczego ukrywać.

Prócz tego interesowało mnie, czym można by uzasadnić /akt, że bardzo^ 
wiele spraw i zjawisk przedstawia się w  wielu Kościołach bardzo po
dobnie, aczkolwiek przekonania uważane przez te Kościoły za istotne, różnią 
się między sobą i to znacznie.

Ks. Kurt Staldep-



„Posłannictwo,, 
Nr 1/1975

Problemem „Filioque” w ujęciu 
rosyjskiego teologa prawosławnego

(dokończenie z poprzedniego numeru)

Drugi pogląd — sformułowanie patrystyczne „Duch (Święty od Ojca przez 
Syna pochodzi” —  mówi o odwiecznych’ relacjach Osób Boskich Trójcy 
Świętej.
Ojcowie Kościoła, którzy żyli w epoce pierwszych Soborów Ekumenicz
nych, a do 'których dziieł sięgamy, pisali mająp- na uiwaidze ostateczną 
likwidację resztek arianizmu i duchobórstwa. Obydwie te herezje polegały 
na fałszywej nauce o nierówności Syna i Ducha Świętego wobec Ojca. 
Dlatego całe ostrze polemiki Ojców było skierowane przeciw przezwycię
żeniu pojęć subordynacjańskich. Pierwszy Sobór Ekumeniczny wiele wy
powiedział się na temat Syna. Drugi — ustalił rozwiniętą formułę o Duchu 
Świętym, jako czczonym i wielbionym na równi z Ojcem i Synem.

Odnośnie wzajemnych stosunków Syna i Ducha (Świętego, to po uznaniu 
należnej Im równej czci problem ten nie mógł być stawiany tak ostro,, 
aczkolwiek koniecznym się stało wyrzeczenie się koncepcji neoplatońskiej 
i orygenesowskiej.

Pogląd, ae Duch. Święty „od Ojca przez Syna” „pochodzi” , „przechodzi” ,, 
„zjawia się” , „promieniuj©” w wieczności nie w sensie „Filioąue” i bez 
odniesienia tego jedynie do tymczasowego poselstwa Ducha Świętego w 
świecie — spotyka się u świętych: Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nysy, 
Grzegorza Teologa, Maksyma Wyznawcy, Jana Damasceńskiego i Tarasju- 
sza, patriarchy IkonBtantynopolitaństoiejgo. WećSmyi wiięic ido ręki ich dzieła.,

Święty Bazyli Wielki: „Myśląc o Synu, zawsze nierozłącznie myśli się-
o Duchu Świętym. Duch Święty, aczkolwiek zjednoczony z Synem, ma 
byt zależny od Przyczyny, od Ojca, od którego pochodzi. Ma. On tylkO' Jego 
iwyiTÓfżhiajiąpąi i wiłaiUcî wą dla Jego Osofoy cechę.. Syn objawia. Ducha po
chodzącego od Ojca”.

iSw. Grzegorz z Nysy mówi: „Przypuśćmy, że widzimy ogień płonący 
na trzech świecznikach. Przyczyną płomienia na trzecim świeczniku jest 
płomień pierwszy, od którego wzięto ogień za pośrednictwem płomienia 
drugiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby trzeci płomień traktować
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jako ogień, mimo iż zapalony został od poprzedniego płomienia. W ten 
sposób — kończy św. Grzegorz — i Duch Święty, aczkolwiek jest trzecią 
osobą Trójcy świętej, ma jednakową godność z Ojcem i Synem” . Natural
nie jest to jedyni© niedoskonała analogia) mówiąca o przy czy nowości, 
a nie o tym, aby Ojca i Syna uważać za dwie przyczyny. Dalej św. 
Grzegorz mówi: „Duch Święty co do swego istnienia nie jest późniejszy 
w  porównaniu z Synem, a więc nie można sobie wyobrazić istnienia 
Syna bez Ducha, lecz i Duch, i Syn mają przyczynę swego bytu w Bogu 
Ojcu...”

A  oto co pisze św. Jan Damasceński, jakby podsumowując wszystkie 
poglądy Ojców Kościoła tej epoki, kiedy ostre spory na temat poglądów 
subordynacyjnych już ustały. W księdze I  („Wykład wiary prawosławnej” , 
rozsdiz. X III) mówi on o  Duidhiu- ■Świętym; jJest On Duchem, również, i Syina, 
lecz nie od Niego, ale przez Niego cd Ojca pochodzi, ponieważ jedyną 
przyczyną jest Ojciec” *. Jan Damasceński odpowiada m. in. na kontr
argumenty manichejskie: „Nie mówię, że Bóg, nie będąc poprzednio Ojcem, 
stał się potem Ojcem, ponieważ On zawsze był Ojcem, mając z siebie 
samego swoje Słowo, a przez swoje Słowo — pochodzącego od Niego 
(Ojta) Duofoa Świętego. W  „(Słowie na Wielką. SdbaŁę” św. Jam Domalsceńsiki 
mówi: „Adorujemy Ducha Świętego jako Ducha Boga-Ojca, od Niego po
chodzącego, który jest również i Duchem Syna, ponieważ przez Nżego 
został objawiony i otrzymał udział w  dziele stwórczym, lecz nie ma od 
Niego, istoiienda lutb po-oh.c dzienia” *.

Z przytoczonych cytatów wynika, że Jan Damasceński widzi w Trójcy 
Świętej tylko jedną, jedyną przyczynę i że Ojciec, zawsze będąc Ojcem, 
zawsze mi,ał przez swicje Słowo, pochodzące od Niego Ducha., Wskaizanie 
przez Jana Damasceńskiego na fakt „objawienia” Ducha 'Świętego przez 
Syna hie może dotyczyć faktu poselstwa Ducha 'Świętego w świecie, które 
spełnione zostało w dniu Pięćdziesiątnicy. Udział Ducha Świętego w  dziele 
stworzenia poprzedza pochodzenie samego czasu.

W oświadczeniu patriarchy ekumenicznego Tarasjusza, przyjętym na V II 
Soborze Ekumenicznym, poświadczonym przez patriarchów wschodnich i pa
pieża Hadriana, czytamy: „Wierzę w  jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego 
i w  jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Boga naszego, zrodzo
nego z Ojca przedwiecznego i odwiecznie, i w Ducha Świętego, Pana i Ożywi- 
ciela, który od Ojca pochodzi, Boga prawdziwego...” . Tu pośrednictwo Syna 
rozpatrywane jest z punktu widzenia posiadania wspólnej istoty. Jeżeli 
Syn rod"'i się iprzećiwte-cznie 'i odwiecznie, to i Du'oh Święty przedwiecznie 
i odwiecznie pochodzi od Ojca „przez Syna”.

W nabożeństwie prawosławnym znajdują się określenia dotyczące Ducha

1 A. Ternikow, Badania prawosławno-teologiczne (ros.), Poczajów 1902, s. 563.
2 Por. dz. cyt., s. 161.
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Świętego, jak: „Od Ojca pochodzi i w  Synu spoczywa” (na dzień Pięć
dziesiątnicy), co niewątpliwie świadczy o odwiecznym charakterze tego 
„spoczywania” .

„Z tego wynika — mówi arcybp Filaret — że nabożeństwa nasze, naj
lepsza skarbnica teologii, też potwierdzają myśl o tym odwiecznym i ta
jemniczym wzajemnym stosunku Osób Boskich” .

*

W swoim czasie profesor Petersburskiej Akademii Duchownej W. Boło- 
tow (1854— 1900) na posiedzeniu Komisji do Spraw Starokatolickich, po
wołanej przez Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (Bołotow był 
sekretarzem tej komisji), w  styczniu 1893 r. przedłożył referat3, przy
puszczalnie dobrze znany wszystkim, którzy interesują się problemem staro- 
katolicyzmu.

W referacie tym autor szczegółowo zreferował istotę problemu oraz prze
bieg prowadzonej dyskusji, jak również dał dość wyczerpujący przegląd 
całej polemiki, prowadzonej między Wschodem a Zachodem w okresie 
posoborowym. SziCzeigółowo zreferowane zostały w- nim. itezy jednego z igłów- 
nych przeciwników „Filioąue” — patriarchy Focjusza. Autor referatu, prof. 
Bołotow, uważa te tezy w  niektórych punktach za niezbyt uzasadnione. 
Zdaniem prof. Bołotowa, patriarcha Focjusz, nie będąc należycie, zoriento
wany w dziełach Ojców łacińskich, mylnie uważał, że „Filioąue” rzekomo 
przypadkowo spotyka się w tychi dziełach. W rzeczywistości „Filioąue” 
ty ło  poglądem szeroko rozpowszechnionym na Zachodzie. Wniosek Focjusza, 
że Sobory Ekumeniczne zakazują uzupełnienia Symbolu, a zatem potępiają 
„Filioąue” jako doktrynę, nie ma przymusowej mocy dialektycznej, po
nieważ Filioąue spotyka się u takich Ojców i pisarzy, których Sobory 
Ekumeniczne uznawały, z czego wynika, że nie uważały tych poglądów za 
sprzeczne z ich uchwałami.

Pogląd, że Duch Święty od Ojca „przez Syna” pochodzi, „przechodzi” , 
„zjjawiia1 si-ę” , „ipromieniuje” ibez! radnego zhHiżetniia' werbalnego! 'do lrFilio- 
que” (nawet bez przypadkowej zmiany „dia-przez” „para” lub „ek” — 
„od”) spotyka się u św. świ 'Bazylego- Wielkiego, Grzegorza z 'Nysy, Grzegorza 
Teologa, Maksyma wyznawcy], Jana Damasceńskiego i Tarasjuszai Kon
stantynopolitańskiego. Pytanie dotyczące sensu poglądu Ojców Kościoła 
na sformułowanie „przez Syna” , było i po Focjuszu przedmiotem sporów

3 Opublikowany w  „Bevue Internationale ide Tne01ogie“ w  Bemie w  1848 tr. pt. 
Von einen rusischen Theologie. Thesen iiber das „Filioue”, s. 681—712. Bosyjski 
tekst opublikowano również w  1914 r, w  „K woprosu o FiMoąue".
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w Bizancjum. Nicefor Blemmidus (X III w.) mówi, że dopiero od niedawna 
niektórzy z jego współziomków w  interesie polemiki przeciwko „Filio- 
que” zaczęli unikać formuły patrystycznej „przez Syna” , a te miejsca, 
gdeie je|st mowa o jpromieoi iowamiiu1” Ducha Świętego „przez Syna” , ufpalrcie 
zaczęli ttanaiczyć <w sensie Jego „podawania” przez Syna-.

Patriarcha Konstantynopolitański Grzegorz Cypriota (1283— 1289) zdecy
dowanie* poddawał w  wąltp{Liwc>iśó tożsanKKść [pojęć ^promieniowanie” i  „po
chodzenie”, a jednocześnie uznawał „promieniowanie" za odwieczne oraz 
na dowód swojej racji powoływał się na św.św. Bazylego Wielkiego, Grzego
rza z Nysy, Atanazego Wielkiego i Jana Damasceńskiego.

Można jednak przypuszczać (teoretycznie), że jeżeli Wschodni Kościół 
Powszechny- na żakinytn z Solborów Ekusnanicznyicihi nie poitąpił expdicite 
doktryny „Filioque” , to jedynie dlatego, że na Wschodzie nikt nie po
dejrzewał istnienia takiej opinii na Zachodzie i że byłaby ona niezwłocznie 
potępiona przez Kościół, gdyby nawet Itylko w charakterze opinia, prywatnej 
którykolwiek z Ojców zachodnich wypowiedział się na Wschodzie. Jednak
że mnisi z Galii działający w Jerozolimie i używający Symbolu z do
datkiem „Filioąue” niei zostali potępieni przez Kościół Jerozolimski (miało 
to miejsce w Jerozolimie w 808 r.). Papież Leon I I I  zareagował na to 
orędziem do wszystkich Kościołów Wschodnich, w kórym potwierdził wiarę 
Kościoła Rzymskiego w  „Ducha Świętego od Ojca i od Syna w jednakowy 
sposób pochodzącego” , grożąc potępieniem wszysttćim, którzy tego nie wy
znają. Mimo to również i papież ten nie został ekskomunikowany przez 
Kościół Wschodni.

Profesor Bołotow we wnioskach wyciągniętych ze swej żmudnej pracy, 
poświęconej analizie dzieł patrystycznych w  zakresie problemu pochodzenia 
Ducha Świętego, przedłożył do rozpatrzenia Komisji wszystkim znane tezy, 
na których iisltoltme znaczenie należy itui wskazać. Oto ikrótkie streszczenie 
wywodów prof.. Bolotowa:

— Rosyjski Kościół Prawosławny uznaje za dogmat tylko tę prawdę, 
że Duch Święty od Ojca pochodzi i jest współistotny z Ojcem i Synem. 
Pozostałe zaś szczegóły, o ile nie są one identyczne sensu stricto z tą, 
prawdą, uznaje tylko za teologumeny (teza 1).

— Pogiląidi, że Duch Święty odi Ojca przez Syna. jpochodizi” , „przechodzi”, 
„promieniuje” spotyka się u Ojców Kościoła często. Formuła „przez Syna” 
jest potwierdzona równie w „Ścisłym wykładzie wiary prawosławnej” Jana 
Damasceńskiego i w „Horosie” patriarchy Tarasjusza, przyjętym na V II 
Soborze Ekumenicznym przez prawosłaoych patriarchów" wschodnich i 
przez papieża Hadriana. Dlaitego wyraz ten można uważać nie tylko za 
zwykłą opinię poszczególnych Ojców, lecz za teologumen całego Wschodu 
prawosławnego (teza 2).

— Przypuszczenie, że w- formule „przez Syna” zawsze zawarta jest myśl 
jedynie o czasowym posłaniu na świat Ducha Świętego w celu uszczęśliwie
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nia stworzenia, prowadzi do naginania interpretacji w  stosunku do szeregu 
miejsc w  wypowiedziach Ojców Kościoła (teza 3>.

—  Wszystko to pozwala przypuszczać i przyjmować jako teologumen, 
że formuła „przez Syna” wskazuje na pewne tajemnicze dla człowieka 
wzajemne relacje między Osobami Trójcy Świętej oraz pozwala uważać 
to za obrazowy opis tożsamości Boskiej Ducha Świętego z Ojcem, niezrozu
miałej, lecz wyraźnie zawartej w  Ewangelii prawdy, że Duch Święty jest 
Trzecią, a Syn — drugą Osobą Trójcy Świętej (tezy 4 i 5).

—  Formuła „od Ojca pochodzi” (w ściśle teologicznym sensie tego słowa 
„poichodizi”) nie [jest idienityczjna teoi do znaczenia z tyinij, 'CO' zawarte jest 
w słowach „od Ojca przez Syna pochodzi”, dlatego więc i formułę „od 
jednego tylko Ojca” można przyjąć jedynie w  ścisłym sensie terminu 
„iPOthiodzii”  ̂ odm&sząic ją tylko do tfakitu dtrzymamia 'bytu, lecz nie w  sen- 
się objawienia Osoby Ducha Świętego- jako |jiiż istniej,ąicej (jteza &).,

>— Formuła „oldi jednego tylkO' Ojca” jesft jedynie .teol-ogumemeimi, nie 
zaś dogmatem; brakuje jej sankcji Soboru Ekumenicznego. Natomiast 
formuła „przez Syna” na V II Soborze Ekumenicznym uzyskała zatwier
dzenie w  „Horosie” Tarasjusza. Brak jej także w szeregu innych ważnych 
dokumentów.

—  Ojcowie Kościoła mówią O' Synu: „Jedyny od Jedynego.” , lecz nigdzie 
nie} utywaiją tej foTłruuSy w stosunku do (pochodzenia Duoha Świięifcego 
przypuszczalnie z powodu tego, że zdanie „Duch Święty od Ojca Jedynego 
pochodzi”  mogłoby być sprzeczne z myślą teologiczną o tym, że Duch Świę
ty „i przez Syna promieniuje” (teza 7).

—  Z tego przez nikogo nie zaprzeczonego twierdzenia, że Ojciec jest 
jedyną przyczyną bytu Ducha Świętego wynika, iż Syn nie jest ani sprawcą, 
ani współsprawcą Jego istnienia. Można przypuszczać, że i zachodni pogląd 
w okresie przed Augustynem nie różnił się od 'wScholdtodego i dlatego 
również „Filioąue” stanowiło jedynie nieścisłe przekazanie formuły „przez 
Syna” (tezy 8, 9, 10).

— Wyrażenie „od Ojca i Syna” („Filioąue”), tak jak podane jest u św. 
Augustyna w sensie „tchnienie Ojca i Syna”, nie odpowiada nauce Ojców 
wschodnich i nie musi być utożsamiane ze wschodnim „przez Syna”, 
nawet w sensie, opinii prywatnej (tezy 11—13).

— Zachodniemu „Filioąue” brakuje takiego uznania, jakie otrzymało 
wschodnie „przez Syna”, wniesione przez Tarasjusza i przyjęte na V II So
borze Ekumenicznym (tezy 14, 15).

— Mimo swego rozpowszechnienia na Zachodzie, „Filioąue” nie po
siada żadnej innej podstawy oprócz jedynego autorytetu św. Augustyna 
(teza 16).

— Przeciwko „Filioąue” Ojcowie wschodni zgłaszali sprzeciw; nie czy
nili tego przeciwko formule „przez Syna” tezy (17, 18).

— Zachodnia nauka o „Filioąue” niezbadanym zrządzeniem Bożym nie
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była jednak potępiona przez Kościół Wschodni na ogólnokościelnych (eku
menicznych) Soborach. Wielu zachodnich Ojców Kościoła Starożytnego, 
(którzy tgłasiii JFilŁiaąue”, żyli i 'iftrJ-araJi w interkomunii z Kościołem Wschod
nim, a ten ostatni poważa ich jak swoich Ojców. Patriarcha Focjusz, 
występujący przeciwko „Filioąue”, znajdował się jednak w interkomunii 
z Kościołem Zachodnim i nie został przezeń zbiorowo potępiony (tezy 
19—25).

— Jak z powyższego wynika, nie problem „Filioąue” wywołał rozdział 
Kościołów i dlatego „Filioąue”, jako prywatna opinia teologiczna, nie może 
być uważane za przeszkodę dla wznowienia interkomunii między Kościołami 
Wschodnim, Prawosławnym a Starokatolickim (tezy 26—27).

*

Cóż należałoby teoretycznie jeszcze uzgodnić? Jakie dostrzegamy sprzecz
ne poglądy przy ich ostatecznym podsumowaniu? — zapytuje referent, 
arcybiskup Filaret, w  prawie setną rocznicę dialogu prawosławno-staro- 
katolickiego.

Na jednym biegunie myśli teologicznej znajduje się formuła „Filioąue” 
w sensie immanentnego wzajemnego stosunku między Osobami Boskimi, 
tzn. w sensie uzyskania przez Ducha Świętego bytu (pochodzenia) od 
Ojca i od Syna (jeżeli nawet uznać Ojca i Syna nie jako dwa pierwiast
ki, ale jako jeden wspólny pierwiastek). Na drugim biegunie — pochodzenie 
Ducha Świętego tylko od jednego Ojca; posłanie Ducha Świętego na świat 
przyjmuje się jedynie jako akt dokonany i nie określający stosunku 
odmiennego. Gdybyśmy całkowcie odrzucili to, co znajduje się na skrajnym 
„biegunie” zachodnim, tzn. myśl o możliwości dwóch pierwiastków, jak
i możliwości jednego wspólnego pierwiastka, należałoby przeanalizować 
argumentację drugiego „bieguna” . Mamy tu dwie następujące tezy:

1. Ponieważ w Trójcy może być tylko jeden pierwiastek bytu — Ojciec, 
to Duch Święty odwiecznie pochodzi tylko od Jednego Ojca. Syn nie może 
być ani przyczyną, ani współprzyczyną bytu (pochodzenia Ducha Święte
go).

2. Duch Święty jest posłany przez Syna od Ojca na świat w celu 
uszczęśliwienia, obdarzenia łaską stworzeń w czasie (w dniu Pięćdziesiąt
nicy).

Lektura jednak dzieł Ojców Kościoła Wschodniego oraz częste używa
nie przez nich wyrażenia „Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna” 
koniecznie.zmusza nas do rozpatrzenia jeszcze trzeciej tezy:

3. Duch, Święty odwiecznie pochodzi od Ojca w celu stworzenia i uświę
cenia świata. Syn nie jest przyczyną bytu Ducha Świętego, a jedynie jakoby 
warunkiem posłania na świat, warunkiem nie wnoszącym niczego w  nie
wątpliwe pochodzenie Ducha Świętego od Ojca poza czasem.
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Jak widać, ta trzecia teza aide zaprzecza pierwszych dlwótfht lecz je' do
pełnia. Nie jest ona w sprzeczności z pierwszą, ponieważ mówi nie o przy
czynie bytu, lecz o rzeczy względnej. Nie jest ona sprzeczna również 
z drugą, lecz jedynie ją uzupełnia, nie będąc przez nią „pochłonięta” . 
Z tego wynika, że może być przyjęta razem z dwiema pierwszymi. Ta 
trzecia teza została niezauważona zarówno przez katolików, jak i przez 
zwolenników kierunku „konserwatywnego”. Wynika to, prawdopodobnie, 
z mylnego rozumienia czasu w  jego sensie filozoficznym. Czas — to coś, 
co posiada byt jedynie przy istnieniu świata materialnego. Akt stworzenia 
świata jest jednocześnie aktem stworzenia czasu, a to znaczy, że i stwo
rzenie czasu jest dla Boga aktem odwiecznym. Twórcza siła Boska nie jest 
czymś powstającym w  czasie. Jest to odwieczna zdolność Boża, istniejąca 
przed początkiem czasu, aczkolwiek samo stworzenie świata odbywa się 
w  czasie („Dni” stworzenia).

Formuła Symbolu Wiary „od Ojca pochodzi” , jako mówiąca o akcie poza- 
czasowego uzyskania bytu (pochodzenia) od Ojca, ściśle teologicznie nie 
jest identyczna pod względem sensu z formułą „od Ojca przez Syna po-; 
chodzi” , oznaczającą również nie czasowe, lecz i nie przyczynowe po
chodzenie Ducha Świętego, jako już istniejącego (jeżeli tu wypada użyć' 
słowa „już") od Ojca przez Syna w  celu stworzenia i uświęcenia świata. 
Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca według bytu jest czymś dokonują
cym się nie tylko poza czasem. Tu w ogóle nie mogą być stosowane 
żadne kategorie czasowe, żadne takie wyrażenia czasowe jak „odwiecz
ny” . Jeżeli jednak je używamy, to jedynie z powodu braku w  języku ludzkim 
jakichkolwiek słów, pojęć które by charakteryzowały to „pochodzenie” 
Ducha Świętego ód Ojca. Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca przez 
Syna, jako twórcza zdolność Boża, jest zdolnością odwieczną. Jest ona poza 
czasem, lecz dzięki niej powstaje czas, w którym ujawnia się pochodzenie 
Ducha Świętego od Ojca i przez Syna. Dlatego należy ściśle odróżniać 
całkowicie pozaczasowe pochodzenie Ducha Świętego od Ojca — od tego 
„odwiecznego” współudziału Jego w  stworzeniu i uświęceniu świata, które 
jest dokonywane przez Syna i stanowi przyczynę zarówno bytu świata, jak
i bytu samego czasu.

To odwieczne twórcze zstępowanie na świat Ducha Świętego przez 
Syna, według myśli Ojców Kościoła, poprzedza Jego zstąpienie w  dniu 
Pięćdziesiątnicy w celu uświęcenia Kościoła. A  więc:

— Duch Święty poza czasem pochodzi od Ojca co do Boskości;

—  Duch Święty odwiecznie pochodzi od Ojca przez Syna w  celu stworzenia
i uświęcenia świata;
— Duch Święty był posłany od Ojca przez Syna Bożego w dniu Pięć
dziesiątnicy i od tego czasu jest obecny w Kościele Chrystusowym.
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Zakończenie

Autor starał się znaleźć takie sformułowania, które mogłyby być przy
jęte przez współbraci zachodnich z Kościoła Starokatolickiego: „Staraliśmy 
się powiedzieć, że chcemy ich zrozumieć a jednocześnie pokazać naszą 
prawosławną naukę wiary i głównie od tej strony, od jakiej ona może 
być bliższa i zrozumialsza dla ludzi wychowanych w tradycjach zachod
nich”. Zasługuje na uwagę dalsza wypowiedź autora, zdradzająca jego 
zasadnicze podejście do problemu: „Jesteśmy dalecy od dążeń od jakiego
kolwiek kompromisu, ponieważ dobrze wiadomo, że kompromisy w nauce 
wiary nigdy nie doprowadziły do jedności. Wszędzie staraliśmy się, o ile 
to możliwe, mówić językiem zrozumiałym dla starokatolików oraz nie 
dopuszczać żadnych sformułowań, o których z góry można by było po
wiedzieć, że nie będą przyjęte, podczas, gdy mogą istnieć takie, które mogą 
być przyjęte”.

Według autora żadna w  ogóle opinia teologiczna sprzeczna z dogmatem 
nie może być przyjęta przez teologów chrześcijańskich. W szczególności 
nie może być przyjęte żadne rozważanie sprzeczne z dogmatem o Trójcy 
Świętej. Jeżeli np. twierdzenie, że w  Trójcy Świętej nie może być dwóch 
pierwiastków, jest uważane za dogmat, to nie wolno dopuszczać twierdzenia 
przeciwnie nie tylko w Symbolu, lecz i w prywatnych opiniach. Cały 
problem, zdaniem autora, polega na tym, jaki sens nadają starokatolicy 
temiu1 wyrażeniu i ;n'a ile onoiże ibyć ono uznane za od|powiadarj.ące prawo
sławnej nauce o wzajemnym stosunku Boskich Osób Trójcy Świętej.

Trudność osiągnięcia pełnej zgody w  tak skomplikowanym zagadnieniu, 
jakim jest pochodzenie Ducha Świętego, o którym Ojcowie Kościoła pisali, 
że przewyższa ludzkie zrozumienie — w  wielu wypadkach zależy od tego, 
że dowody prawosławne oparte są na teologumenach Ojców wschodnich, 
natomiast opinie teologiczne zachodnie, w szczególności starokatolickie, 
opierają się właśnie na teologumenie zachodnim, wypływającym z roz
myślań św. Augustyna. Jednak nie w  tym leży cała trudność zagadnienia. 
Główna rzecz polega na tym, że teologie zachodnia i wschodnia mają 
różny charakter, różne kierunki, różne tradycje.

iJak dclblrze .wiadomo, Zachód bardzo dużo wniósł w kulturę; ludzką 
w  zakresie myślenia filozoficznego. Wszyscy dobrze wiedzą o etapach roz
woju myśli filozoficznej. Jednym z tych etapów była scholastyka, obej
mująca dość duży okres. Cechą charakterystyczną scholastyki był racjo
nalizm. Myśl teologiczna Zachodu — nie samo życie religijne, lecz tylko 
myślenie teologiczne jako cząstka tego życia — naturalnie rozwijała się 
równoległe do rozwoju świeckiej myśli filozoficznej. Tu, zdaniem autora, 
należałoby podkreślić, że scholastyczne myślenie na Zachodzie rozwinęło 
się i umocniło dopiero w  okresie po siedmiu Soborach Ekumeniczych, 
a głównie w okresie po rozdziale Kościołów. Epoka ta pozostawiła nie
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zatarty ślad na całej teologii katolickiej. Czy to przypadkowo, czy nie, 
lecz właśnie w  epoce scholastyki sformułowała się nauka o „Filioque” , 
bardzo racjonalna według swego charakteru.

Jeden z wylbitnyieh wlsjpótłczesnych .teologów rosyjskich, zmarły pa
triarcha Sergiusz Stragorodzki (1867— 1944), będąc jeszcze młodym biskupem 
pisał w  swej doskonałej pracy pt. „Prawosławna nauka o zbawieniu” , że 
po rozdziale Kościołów sam duch teologii zachodniej stał się ruchem oder
wanym od prawdziwego życia Kościoła. Światopogląd jurydyczny, otrzymany 
w  spadku po sitarożyftmym Rzymie, oldlbdił silę na iteottoigii katolickiej.. MóSwiąic 
o tym autor referatu, arcybiskup Filaret, również krytycznie wypowiedział 
się o własnej, rodzimej teologii: „Należy z całą szczerością powiedzieć, 
że ten duch racjonalistyczny z Zachodu przeniknął także do naszej teologii 
szkolnej. Stąd także i w naszych podręcznikach można znaleźć rozważania 
na temat tego, kiedy Syn Boży uzyskał od Ojca „prawo” zsyłania Ducha 
Świętego. Jednak racjonalizm ten poza podręcznikami nie zaważył na życiu 
naszego Kościoła” .

Zdaniem autora referatu, aby poznać prawdziwą istotę katolicyzmu, pro
testantyzmu lub prawosławia, trzeba zwrócić się nie do doktryny teore
tycznej, lecz do ich pojęcia o życiu, do ich nauki o osobistym zbawieniu. 
Dogmat o „Filioąue” , pisał patriarcha Sergiusz, dotyczy niewątpliwie ka
mienia węgielnego naszej wiary, lecz czy ten dogmat wyraził całą kato- 
lickość wiary i czy można uważać, że z jego usunięciem chrześcijaństwo 
zachodnie pojedna się z nami? Usunięty zostanie zaledwie jeden z wielu 
punktów rozbieżności, tylko o jeden z wielu powodów do sporów będzie 
mniej, natomiast rozłam wcale się nie zmniejszy. Przecież katolicyzm po
wstał nie od „Filioąue”, lecz na odwrót4.

Myśl prawosławna Wschodu kroczyła innymi drogami. Skierowana była 
głównie ku sferze teologii kontemplacyjnej. Pięknym zabytkiem literac
kim spuścizny Ojców Kościoła zarówno poprzedniego, jak i omawianego 
okresu życia Kościoła Wschodniego jest dzieło zbiorowe, które otrzymało 
nazwę „Dobrotolubje” (Miłość Dobra). W  zbiorze tym można spotkać wiele 
rozmyślań o Duchu Świętym, o Jego stosunku do duszy ludzkiej, o przy
jęciu Go przez człowieka. Szczególnie dużo mówi się o tym w  dziełach 
Makarego Wielkiego (301—391). „Nie znajdziemy tu —  mówi arcybp Fila- 
ret — rozważań scholastycznych na temat transcendentnych oraz imma- 
nentnych' wzajemnych stosunków Osób Boskich. Mówi się tu przeważnie
o stosunkach między Duchem Świętym a duchem ludzkim” .

Rosyjski Kościół Prawosławny przyjął chrześcijaństwo od Bizancjum, 
stając się naturalnym spadkobiercą dzieł Ojców wschodnich. O tym wiele 
się mówiło i pisało w  literaturze prawosławnej, wszystko to jest dobrze 
znane. Jako szczególnie jaskrawy moment należałoby podkreślić charakter

4 Prawosławna nauka o zbawieniu, SPB, 1303, s. 4.
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teologii jednego z największych ascetów Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego z czasów stosunkowo niedawnych —  Serafina Sarowskiego (1760—1833). 
Jego nauka o Duchu Świętym jest bardzo podobna do nauki Makarego 
Wielkiego. Zarówno tę, jak i tamtą naukę nazywają nauką „o zjednaniu 
sobie Ducha Świętego”. Te cztery słowa charakteryzują cały kierunek prawo
sławnej' mj^śli teologicznej, dalekiej odi wszelkiej] scholastyki. ^era£ki Sa- 
rowski i wielcy pustelnicy z Optima —  Leon, Leonid i Makary, szczególnie 
zaś Ambroży — pisał ks. Paweł Fłoreński — skupiają w sobie, jak w ogni
stej soczewce, świątynię narodową. Oni, święci, nie są już mnichami w wą
skim sensie tego słowa. Przez nich, jak przez szkła teleskopu, widoczny 
jest Nadchodzący. Cały ich odcień jest tu nowy, szczególny, apokaliptyczny. 
Tylko ślepi nie mogą tego widzieć. Lekkomyślnością, szaleństwem byłoby 
nie iść dalej za nimi, lecz poza nimi” 5.

Rosyjska teologia prawosławna jest teologią przeważnie liturgiczną, 
w  tym sensie, że cała jest związana z liturgią i jest w  niej zawarta. 
Podczas liturgii prawosławnej Kościół modli się do Ojca Niebieskiego o ze
słanie Ducha Świętego na modlących się i na przedłożone Dary. W mo
mencie przeistoczenia Darów 'Świętych, czynionego mocą Ducha Święte
go, nie myśli się o transcendentnych lub immanentnych stosunkach wza
jemnych Osób Boskich. Liturgia, stanowiąca centrum i serce całego reli
gijnego żyoia prawosławia, wyciska ślad na tym żyoiu i na całej teologii. 
Sam Charakter teologii prawosławnej można nazwać liturgicznym. Tym 
charakterem przesiąknięta jest tematyka rosyjskich prawosławnych dzieł 
teologicznych. Cała uwaga teologów rosyjskich skupiona jest nie na trudnej 
do zrozumienia (nie tylko dla ludzi prostych, lecz i dla uczonych teologów) 
formułach o pochodzeniu Ducha Świętego — „przez” lub „nie przez” 
Syna w  odwiecznym, niedostępnym dla ludzkiego zrozumienia planie — 
lecz na tym, o czym koniecznie należy wiedzieć dla życia, na zstąpieniu 
na świat Ducha Świętego, posyłanego przez Pana Jezusa Chrystusa od Ojca 
NiefoieskielgCh, ku przystoisowa-niu woli ludzkiej' do w-odi Bażejr Właśnie praw
dopodobnie dlatego w prawosławnych podręcznikach szkolnych bardziej 
przedkłada, się prosty poglląid, ńe fortoułę „przez Syna" należy rozumieć 
w  sensie czasowego posłania na świat, pozostawiając na boku trudne pytanie
0 poz-aczasowym i odwiecznym pochoidzeniu.

Można powiedzieć bez ryzyka, że teologowie rosyjscy —  zarówno więcej, 
jak i mniej znani, zarówno wybitni hierarchowie w  swych dziełach, jak
1 zwykli duszpasterze w  swych kazaniach — kiedy dotykają tematu o Duchu 
Świętym, prawie zawsze mówią nie o tym.,, od koigo L jak On pochodzi, lecz
o tym, jak wyznawcy Chrystusa powinni uczyć się „zjednywać sobie Ducha 
Świętego”., Również można stwierdzić, że prace teologiczne na temat „Fiłio- 
que” pisane były przeważnie, ze względów polemicznych, powiedzmy —

1 Ks. P. A. Fłoreński, Stotp i  uiw ierżdienije Istiny (Filar i  utwierdzenie prawdy), s. 123.
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na zamówienie, z powodu polemiki trwającej z katolikami albo rozmów: 
ze starokatolikami. Wszystkie dzieła i prace pisane są „od serca” i skiero
wane do owczarni, do jej życia religijnego. Nie dotykały tematu o sposobie 
„pochodzenia’', natomiast mówiły jedynie o „zjednywaniu sobie Ducha Świę
tego” . „Uważamy —  mówi arcybp Filaret — że prawosławna myśl teo
logiczna kierowana była na bardziej prawidłową drogę, niż myśl teologiczna: 
Zachodu".

W swoim czasie wielki rosyjski hierarcha i teolog patriarcha Ser
giusz w  artykule pt. „Co nas dzieli ze starokatolikami” pisał m. in.: 
„Jeżeli na pewno przekonamy się, że starokatolicy wykreślając ze swego 
Symbolu „Filioąue” czynią to nie tyliko formalnie że nie tylko chcą „wy
gładzić chropowatości kanoniczne”, lecz rzeczywiście wierzą w  Jedno- 
istną Trójcę tak samo prawowiernie, jak wierzy w  Nią Kościół Święty; 
wówczas my, naturalnie, nie będziemy żądali od starokatolików, aby pod
pisali się pod formułą „od jednego Ojca” ; pozostawimy im nawet „Filio
ąue”,, wi sdinyimi przekonaniu1, iże to ositaitniie Gieet mieoidizioiwtne dia umysłu; 
zachodniego, lecz po to, żeby wyrazić tę samą myśl, którą chcemy pod
kreślić swoją formułą „od jednego Ojca;” 6.

Kończąc swoje wnikliwe i gruntowne rozważania na temat „Filioąue” 
arcybp Filaret oświadczył: „Obecnie my, chrześcijanie, wszyscy dążymy do 
jedności i wzajemnego zrozumienia. Świadectwem tego jest potężny, wzra
stający z każdym rokiem ruch ekumeniczny. O tym dążeniu do jedności 
po.winmiśimy wspomnieć ipir2?ede wiszyatkitn teraa* na naszym konwersatorium. 
Nie szukamy i nie będziemy umyślnie szukać dla naszych braci-staro- 
katolików jakichkolwiek formuł, o których można by było z góry po
wiedzieć, że dla nich będą nie do przycjęcia. Odwrotnie, mamy na celu 
wykazanie, o ile moglibyśmy się zbliżyć do nich w  naszych opiniach teolo
gicznych na temat ich nauki wiary oraz jak moglibyśmy w miarę możno
ści tolerancyjnie docenić ich pragnienie pozostawienia formuły „Filioąue” ' 
chociażby w  charakterze opinii prywatnej” .

„Mówimy — kontynuuje arcybiskup — że formuła „Filioąue” niezależnie1 
od tego, czy jest prawdziwa, czy nie, wyrosła na gruncie szczerych poszuki
wań teologicznych. Poszukiwania nie zawsze doprowadzają do prawidło-^ 
wych wniosków, lecz same poszukiwania w  większości przypadków są, 
szczere. Tak jest i w  danym przypadku. Grunt dla rozważań o pochodzeniu 
Ducha Świętego zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie niewątpliwie byf 
wspólny. Lecz na gruncie tym wyrosły różne, niepodobne do siebie kwiaty” .

„Moglibyśmy — kończy swój referat autor — nie oponować przeciwko 
istnieniu tego teologumena u starokatolików, jeżeli będą go rozumieć nie' 
w  sensie istnienia dwóch przyczyn lub dwóch jednakowych pierwiastków, 
chociażby nawet połączonych w jedno, lecz jako tez bliskiego naszemu

8 „Cerkownyj W iestnik" nr 43, 1902, s. 1347.
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patrystycznemu „przez Syna”. Jednak w jaki sposób potrafiliby staro- 
katolicy wytłumaczyć to twierdzenie, aby nie było sprzeczne z dogmatem 
—■ jest to już ich sprawa. Muszą tej formule nadać taką treść, która by co 
do ducha i sensu zgadzała się i z Pismem Świętym i z nauką dogmatyczną 
całego niepodzielonego Kościoła i by nie była sprzeczna z prawosławną 
naiuką o pochodzeniu Ducha Świętego.

Od Redakcji

Problem „Filioąue" ze zrozumiałych powodów żywo interesuje teologów 
polskokatolickich — jako członków Kościoła wchodzącego w skład Unii 
Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Opublikowany w „Posłannictwie“ 
w dwu częściach artykuł przedstawiający pogląd rosyjskiego teologa prawo~ 
sławnego nie jest, być może, w pewnych miejscach całkowicie komunika
tywny — z uwagi na trudną do tłumaczenia na język polski terminologię. 
Redakcja z wdzięcznością przyjmie wszelkie uwagi specjalistów z tej 
dziedziny.



„Posłannictwo,, 
Nr 1/1975

PODSTAWOWE 
STAROKATOLICKIE DOKUMENTY 

I MATERIAŁY ŹRÓDŁOW E
(ciąg dalszy)

BADENSKA USTAWA STAROKATOLICKA ORAZ ROZPORZĄDZENIE
WYKONAWCZE

Ustawa z dnia 15 czerwca 1874 roku dotycząca położenia prawnego 
starokatolików.

Fryderyk, z Bożej lasiki W ielki Książę Badenii, Ksiąlżę Zahringem. •
Za zgodą, naszych wiernych stanów postanowiliśmy i zarządziliśmy, co 

następuje:
Art. I. Wszystkie ustawy państwowe wydane w kraju odnośnie Kościoła 

rzymskokatolickiego mają również zastosowanie do tych katolików, którzyi 
odmawiają uznania watykańskich dekretów z dinia 18 Ićjpcal 11870 roku, 
w  szczególności dogmatów o „najwyższej zwyczajnej i bezpośredniej jurys
dykcji i o nieomylności” rzymskiego papieża.

Powyżsi (tzw. starokatolicy) nie tracą należnego im, jako katolikom 
prawa; w szczególności zostanie im zabezpieczone prawo do beneficjów, 
prebend oraz innych dobrodziejstw i dochodów związanych z zajmowanym 
urzędem kościelnym, mimo że nie uznali tych dogmatów.

Art. 2. Władza jurysdykcyjna dotychczasowych kościelnych przełożonych 
nie może się rozciągać na starokatolików.

Ci katolicy mają prawo organizować i odprawiać odrębne publiczne 
nabożeństwa i wszelkie inne czynności oraz organizować w  obrębie parafii
i gmin wspólnoty wyznaniowe.

Art. 3. Na zorganizowanie takiej wspólnoty wyznaniowej wymagane 
jest zezwolenie rządu. Zezwolenie to zostanie udzielone ukonstytuowanej 
wspólnocie wyznaniowej, o ile w obrębie parafii będzie istniała odpo
wiednia liczba starokatolików i zostanie im zapewniona opieka duszpasterska 
oraz udokumentowane posiadanie odpowiednich środków materialnych na
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pokrycie wydatków związanych z ipofcrzeiba'mi kościelnymi na okres kilku: 
lat.

Do członków parafii, w  myśl niniejszej ustawy zalicza się wszystkich 
pełnoletnich katolików płci męskiej, którzy mają w parafii swoje stale 
miejsce zamieszkania i posiadają obywatelskie prawa honorowe.

Art. 4. Po uznaniu przez władze państwowe ukonstytuowanej wspólnoty 
religijnej zostanie administracyjnie uregulowane jej położenie prawne w  
sposób następujący:
1. Wspólnocie zezwala- się wisipóiufeytikoiwainie kościoła i sprzętu, kościel

nego.
Rząd wyda zarządzenia w sprawie sposobu, trybu i zakresu tego współ- 
użytkowaniafc Jeśli w  parafii istnieje kilka kościołów, kaplic itd.,, to 
może być przeprowadzony podział obiektów, przy czym należy uwzględ
nić stosunek procentowy obydwóch stron.

2. W przypadku załatwienia prebendy, należy je również przekazać parafii; 
jeśli posiada ona w  tym czasie większość parafian. Jeśli istnieje większa 
ilość prebend (zalicza się do nich: benificja, stanowiska kapłańskie,, 
dochody kanoników kapitulnych, prebendy tutułem orzecznictwa i wika- 
riaty) w parafii, a część z nich jest już zlikwidowana, to podział 
pozostałych prebend może być dokonany przy uwzględnieniu stosunku 
liczbowego obydwóch stron.

3. Odnośnie pozostałego majątku parafialnego może być przeprowadzony 
podział uzależniony od miejscowych warunków lub przyznane prawo 
użytkowania całym majątkiej jednej ze stron, o ile do niej należy przy-

• tłaczająca większość.
W  ostatnim przypadku administrację majątku prowadzi strona upraw

niona do wyłącznego korzystania z niego.
Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w  życie w dniu ogłoszenia.
Art. 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest obarczone dalszym wyko

naniem ustawy.
Dano w  Karlsruhe, w dniu 15 czerwca 1874 roku.
Jolly Friedrich. Na podstawie rozkazu Jego Królewskiej Wysokości: 

Steinbach.

Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1874 roku o położeniu prawnym 
starokatolików

W  wykonaniu ustawy z dnia 15 czerwca br. o położeniu prawnym staro
katolików (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń nr XX II, strona 277) zarządza się,, 
co następuje:

§ 1. Jelśli (katolicy idaneij parafii pragną stowicrzyć wła.sną, ;parafię .(po
nieważ nie uznają watykańskich dekretów z 18 lipca 1870 roku) w  celu
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■odprawiania publicznych nabożeństw i dokonywania innych kościelnych 
czynności, winni oni udokumentować swoje kościelne ukonstytuowanie się 
na podstawie oświadczenia biskupa starokatolików w  Niemczech, który 
uznany został jako biskup katolicki, zgodnie z najwyższą decyzją Wielko
książęcego Ministra Stanu z dnia 7 listopada 1873 roku (Państwowy Dzien
nik Ustaw 1873, str. 319).

§ 2. Wniosek o zezwolenie władz państwowych na utworzenie parafii 
należy złożyć — jeśli nie został on złożony bezpośrednio przez biskupa 
-w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych — w urzędzie okręgowym wraz 
z  oświadczeniem bikupa, stwierdzającym kościelne ukonstytuowanie się.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Wykaz pełnoletnich katolików płci męskiej, którzy przystąpili do 

wspólnoty. Wykaz powinien zawierać: nazwisko, wiek i zawód oraz 
adnotację, że wymienione w  wykazie osoby osiągnęły pełnoletność, 
posiadają w parafii swoje stałe miejsce zamieszkania oraz obywatelskie 
prawa honorowe i przystąpili do wspólnoty (staro) katolików, która 
składa wniosek o zatwierdzenie.

2. Dowód stwierdzający, w  -jaki sposób zabezpieczona została opieka 
duszpasterska wspólnoty oraz jak i na jaki okres zostały zabezpieczone 
środki materialne na pokrycie potrzeb kościelnych.

§ 3. Do podania o państwowe zezwolenie (§2) może być dołączony wnio
sek o uporządkowanie wzajemnych stosunków wspólnoty (art. 4 usta
wy).

§ 4. Urzędy okręgowe winny przedłożyć zaopiniowane wnioski (§§ 2 i 3), 
których dokumentację należy ewentualnie uzupełnić — przedłożyć Mini
sterstwu Spraw Wewnętrznych.

Karlsruhe, dnia 27 czerwca 1874 roku.

Wielkoksiążęce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Jolly O. Beck

PRUSKA USTAWA STAROKATOLICKA

My, Wilhelm, z Bożej Łaski Król Prus etc. zarządzamy, za zgodą 
obydwóch izb parlamentu dla całej monarchii, co następuje:

§ 1. W  katolickich parafiach, w  których znaczna liczba członków przy
stąpiła do wspólnoty starokatolickiej* aostaje na drodz® adiministraicyjnej 
określone korzystanie z majątku kościelnego według następujących za
sad:

§ 2. Wspólnocie starokatolickiej przyznaje się prawo współużytkowania 
kościoła i cmentarza. Jeśli istnieje kilka kościołów (kaplic itd.), może być
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dokonany podział majątku przy uwzględnieniu przeznaczenia nierucho
mości. W  myśl tych samych zasad może być dokonany podział sprzętu 
kościelnego.

Jeśli do wspólnoty starokatolickiej przystąpiła większość członków gmi
ny, ma ona prawo do korzystania z kościoła w tradycyjnych godzinach 
głównych nabożeństwa, a w  przypadku istnienia kilku kościołów, z kościoła 
głównego.

§ 3. Jeśli posiadacz prebendy przystąpi do wspólnoty starokatolickiej, 
pozostaje on posiadaczem i użytkownikiem prebendy.

W przypadku spłaty prebendy zostaje ona zgodnie z § 2 rozdz. 3 przekazana 
wspólnocie starokatolickiej.

Jeśli istniej® kilka prebend, to może być dokonany podział użytkowania 
poszczególnych prebend, z uwzględnieniem stosunku liczbowego obydwu 
stron.

§ 4. Wspólnocie starokatolickiej przyznaje się prawo korzystania z ma
jątku — przeznaczonego dla celów kościelnych —  przy czym należy 
uwzględnić stosunek liczbowy obydwu stron.

Jeśli wspólnota starokatolicka obejmuje większość członków parafii, a licz
ba pozostałych członków jest nieznaczna, wtedy może być przyznane parafii 
wyłączne prawo do korzystania z majątku.

W tym przypadku winny być przeprowadzone równocześnie nowe wybory 
do rady parafialnej.

§ 5. W myśl niniejszej ustawy za wspólnoty starokatolickie zorganizo
wane w celach odprawiania nabożeństw uważa się te związki starokatolickie, 
które zostały uznane przez nadprezydenta za organizacje kościelne bądź 
też parafie starokatolickie.

Członkowie parafii starokatolickich zobowiązani są do łożenia na utrzy
manie kościoła, cmentarza i innych jednostek majątkowych, z których 
■mafią prawo korzysltamia zgoidinie z §§ od 2 doi 4 niiirejszej ustawy.

§ 6. Nadprezydent decyduje o rodzaju i zakresie praw należnych wspól
notom starokatolickim, zgodnie z §§ od 2 do 5 niniejszej ustawy.

Od decyzji nadprezydenta służy prawo odwołania do Ministra Spraw 
Duchownych.

Decyzje wykonywane są administracyjnie.
§ 7. Niniejsza ustawa nie wprowadza zmian dotyczących własności mająt

ku kościelnego.
§ 8. Członkami parafii w rozumieniu niniejszej ustawy są wszyscy pełno

letni, samodzielni katolicy płci męskiej, mieszkający na obszarze danej 
parafii katolickiej.

Samodzielnymi są ci, którzy posiadają własne gospodarstwa domowe 
albo, zajmują ■ urząld [pulbliczny, prowadzą własne pdSedisięlbao-rsitwo, albo 
jako członkowie swojej rodziny kierują jej przedsiębiorstwem i nie znaj
dują się pod kuratelą lub opieką.
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§ 9. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi do Spraw Du
chownych.

Dano w  Bad Ems, dnia 4 lipca 1875 
(L.S.) Wilhelm

Kls-iąię v. Bismarcfe, Caimplhausein, Hr. w  Eulemfoeflg, iLieoahard, F-alk voa 
Kameke, Achenbach, Friedenthal.

PRZEPISY SYNODALNE I PARAFIALNE

Rozdział pierwszy 

Postanowienia ogólne

§ 1. Przedstawiana w następnych rozdziałach organizacja powstała z 
sytuacji, w  jakiej się znajdują katolicy nie będący zwolennikami Watykanu, 
od kiedy zasiadający na biskupich tronach i probostwach uznali dogmaty 
watykańskie i usiłują wymusić uznanie tychże przez ferowanie kar ko
ścielnych.

Omawiana organizacja posiada poniekąd charakter prowizoryczny, gdyż 
w  wypadku obsadzenia istniejących biskupstw i probostw starokatolickimi 
biskupami i kapłanami powstałyby inne stosunki.

Por. uchwały kongresu w  Kolonii, I, 1—4.10.14 (Pertraktacje Drugiego 
Komjgresu Starokatolików, Kolonia 1B72, is. V II n).

§ 2. Oświadczamy zdecydowanie, że my, należący do Kościoła katolic
kiego, zastrzegamy sobie wszystkie prawa przyznane katolikom do kościo
łów poświęconych dla celów odprawiania nabożeństw katolickich, do pre- 
bend i fundacji, do kwot pieniężnych, udzielonych zgodnie z budżetem, 
przez państwo dla celów katolickiego kultu i nauki.

(Uchwały Kongresu kolońskiego III, nr V —VII, petraktacje etc., s. XX).
§ 3. Przestrzeganie również tych państwowych przepisów, które nie 

zostały wyraźnie wymienione w  następnych paragrafach — szczególnie 
przepisów odnoszących się do zarządów kościelnych, administracji majątku 
parafialnego, opieki nad ubogimi oraz do opodatkowania —  uważane jest. 
za oczywiste, o ile owe przepisy do czegóś zobowiązują.

§ 4. Wszystkie uczciwie uzyskane prawa pozostają nie naruszone przer 
następujące postanowienia.

Rozdział drugi 

Biskup

§ 5. Biskup posiada —  w ramach zasad określonych w  tych postanowie

47



niach — wszystkie prawa i obowiązki, które przyznaje episkopatowi zwykle 
prawo.

§ 6. Biskup jest wybierany przez synod. Wybory odbywają się zgodnie 
z ordynacją wyborczą, ogłoszoną drukiem w  załączniku.

Wyborami kieruje drugi przewodniczący Prezydium Synodu (§ 17), zaś 
w  przypadku gdy jest to niemożliwe, inny laik wyznaczony przez Prezydium 
Synodu.

§ 7. Prezydium Synodu winno przed wyborami we właściwy sobie spo
sób ustalić, którzy kapłani uważani są jako „minus grati” przez rządy, 
które już formalnie uznały biskupa jako takiego. Ci kapłani nie mogą 
"być wybierani.

§ 8. Bezpośrednio po przyjęciu wyboru, wybrany składa ślubowanie 
przed synodem, a wi wypadku nieobecności wybranego — przed wy
branym przez synod reprezentantem, że będzie sumiennie spełniał obo
wiązki biskupa i przestrzegał postanowień zawartych w niniejszym sta
tucie.

§ 9. Dopóki nie otrzyma się stałej dotacji, biskup otrzymuje pobory 
do wysokości ustalonej przez synod. Wypłaca je Prezydium Synodu.

§ 10. Biskup może przekazać prawa wikariusza generalnego duchowne
mu członkowi Prezydium Synodu — lub — w porozumieniu z nim — 
innemu duchownemu.

§ 11. Przy ustąpieniu ze stolicy biskupiej, Prezydium Synodu przekazuje 
jednemu ze swych duchownych członków uprawnienia, które zgodnie z pra
wem ogólnym (zob. § 5) posiada ustępujący zarządca biskupstwem.

§ 12. O stanowisku biskupa vrobec rządów stanowią odrębne umowy 
.(■prZ/e)pisy). Jefeli uprawnienia lbislku|pa, przymaledne mu zgodnie z  prawem, 
nie mogą być wykonywane bez państwowo-prawnego uznania, wtedy dzia
łalność biskupa — do chwili uznania przez władze danego kraju — 
■ograniczy się do uznanej i honorowanej przez rządy niemieckie sytuacji 
koniecznej, tzn. do sakramentalnych i liturgicznych aktów.

Rozdział trzeci 

Prezydium Synodu

§ 13. W kierownictwie starokatolickiej wspólnoty kościelnej znajduje 
się obok biskupa Prezydium Synodu, wybrane przez synod.

§ 14. Prezydium Synodu siklada się z czterech duchownych i pięciu 
świeckich członków.

Dwóch duchownych i trzech świeckich należy wybrać jako zwyczajnych 
członków Prezydium Synodu spośród tych katolików, którzy mieszkają 
w  miejscu zamieszkania biskupa albo w  niewielkiej odległości od niego,
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pozostałych czterech — jako nadzwyczajnych członków spośród mieszka
jących dalej.

Nadzwyczajni członkowie Prezydium Synodu winni być zapraszani na 
posiedzenia- wi wypadku' podejmowania wiażmejszych uchwał, opinia ich 
może być również uzyskana drogą korespondencyjną.

§ 15. Członków Prezydium Synodu wybiera synod w  głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów, używając kartek do głosowania.

Nadzwyczajnych członków wybiera się każdorazowo na jeden rok. Spo
śród zwyfcrzĄjnyoh, cziłoinlków co roku1 ustępuje jeden duchowmy i jeden 
świecki. O kolejności ustępowania decyduje losowanie, a następnie lata 
urzędowania.

Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybierani.
§ 16. Jeśli członek Prezydium Synodu ustępuje w  ciągu roku, to pozo

stali członkowie mogą wybrać zastępcę na okres do następnego synodu.
§ 17. Na posiedzeniach Prezydium Synodu przewodniczy biskup. Dru

gim przewodniczącym jest świecki członek wybrany z grona Prezydium 
Synodu.

§ 1?. Wikariusz generalny {§ 10) bierz© udział w posiedzeniach Prezy
dium Synodu, o ile nie jest jego członkiem. Ma on głos doradczy, a pod
czas nieobecności biskupa ma pełne prawo głosu.

§ 19. Na posiedzeni.&ch Prezydii.utn. Synodu prze’WBidlni'CŁąicy zaprasza wszy
stkich zwyczajnych członków i wikariusza generalnego, podając porządek 
obrad.

iPosiedzielnie ijest .zdolne do. podjęcia-ulchiwał, jeśl'i są, obecni biskup, albo
— w  czasie jego nieobecności — wikariusz generalny oraz trzej zwyczajni 
członkowie.

Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 20. Prezydium Synodu zarządza funduszem przeznaczonym- na cele 

ogólnokościelne, a rozlicza się przed synodem.

Rozdział czwarty .

Synod

§ 21. Synod odbywa się co roku, na który zaproszenie wysyła biskup, 
a w  przypadku wakatu na stolicy biskupiej — Prezydium Synodu. Z reguły 
synod odbywa się w tygodniu zielonoświątkowym. Biskup może jednak 
w  porozumieniu z Prezydium Synodu, wyznaczyć inny termin. Biskup 
może także — w porozumieniu z Prezydium Synodu — zwołać synod nad
zwyczajny.

§ 22. Człotnkalmi sy,nod-u są:
a) ibisikup i Prezydium Synodu,
i>) wszyscy duchowni (katoli.pcy, ’
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c) jeden, ćlelegatt di a. kalżldej parafii, która liczy nie mniej niż. ilOO L nie 
więcefj niż 200 pełniffpratwfnych mężczyzn. Mniejsze parafie mogą ibyć połą- 
iczone w  ten sposćłb, aby jeden delegat reprezentował 100 do 200 -męż
czyzn. Większe parafie wybierają jednego delegata na każdych 200 męż
czyzn i opórcz tego jeszcze jećinego, jeśli liczba mężczyzn przekracza 
100.

Wszystkie parafie winny każdego roku przed 1 kwietnia złożyć wykaz 
pełnoprawnych członków płci męskiej.

Parafie mogą wybierać delegatów tylko ze swego grona.
§ 23. Legitymacje delegatów sprawdza Prezydium Synodu. O zakwestio

nowanych legitymacjach decyduje synod.
§ 24. Obradom synodu przewodniczy biskup, względnie zarządca bis

kupstwem (§ 11), a w  razie ich nieobecności, mianowany przez jednego z nich
— w porozumieniu z Prezydium Synodu —  zastępca.

§ 25. Prezydium Synodu przygotowuje porządek dzienny, który jest 
przedstawiony synodowi do zaopiniowania i przyjęcia.

§ 26. Wnioski i petycje oraz skargi i zażalenia, które mają być roz
strzygnięte przez synod, należy przedłożyć Prezydium Synodu najpóźniej 
14 dni przed rozpoczęciem synodu, aby mogły one być zaopiniowane i przed
łożone synodowi.

Zmiany i uzupełnienia do wniosków, przedstawionych synodowi, mogą 
być wniesione podczas obrad prziez każdego członka. Będą one jednak 
tylko wtedy poddane dyskusji, jeśli zostaną poparte przynajmniej przez 
dwunastu członków.

§ 27. W  czasiie odtatnilch ośmiu dni przed synodem, Preizydium- Synodu 
oraz zaproszeni członkowie nadzwyczajni (§ 14) na posiedzeniu przygotowują 
wnioski na synod.

§ 28. Ważne kwestie oraz te, które wynikną w  czasie synodu, Prezydium 
Synodu może przekazać komisji rzeczoznawców do wstępnej oceny albo 
pojedynczej osobie do zaopiniowania.

§ 29. Wszystkie sprawy, które są przedmiotem narad, winny być roz
patrzone na zebraniu plenarnym.

§ 30. Wszystkie kwestie rozstrzygane są bezwzględną większością głosów. 
Przy równości głosów decyduje przewodniczący. Jeśli wniosek uzyska więk
szość, ale większością mniej niż dwie trzecie głosów, to daną kwestię 
należy przekazać następnemu synodowi, jeśli tego żąda mniejszość albo 
Prezydium Synodu po jednogłośnej uchwale. Następny synod może ją 
rozstrzygnąć zwykłą większością głosów.

§ 31. Synod wybiera rocznie sześciu egzaminatorów synodalnych (por. 
§ 53),, czltereeh teologów i- dwóch kanotmistów. Przynaóimn,ie(j trzech z nich 
winni być profesorami uniwersyteckimi.

§ 32. Wybory Prezydium Synodu (§ 15) odbywają się na końcu synodu.
§ 33. Prezydium Synodu winno przedłożyć synodowi preliminarz ogól

50



nych potrzeb kościelnych^ Synod zatwierdza poszczególne pozycje zwykłą 
większością głos-ów.

§ 34. Jeśli ogólne potrzeby kościelne nie mogą być pokryte z innych 
źródeł, synod winien rozłożyć kwotę na poszczególne parafie, względnie1 
związki, irwtgzHęidniająt teczibę człcłnków i moeilSwiości płatnicze.

Rozdział piąty 

Parafie

§ 35. Każda parafia pod względem duszpasterskim kierowana jest przez 
proboszcza i biskupa, w innych zaś sprawach zarząd sprawuje Rada Para
fialna (§ 37) oraz Zgromadzenie Parafialne (§ 45).

§ 36. Członkami parafii są wyznawcy Kościoła katolickiego zamieszkali 
w  obrębie parafii, którzy zgłosili się w  Radzie Parafialnej albo zostali 
zgłoszeni przez osoby upoważnione do tego.

§ 37. Rada Parafialna składa się z proboszcza i przynajmniej sześciu, 
najjiwypeij osiemnastu, radnych ipairafi-alnych, ikłórzyi obowiązki, swoje pełnią 
honorowo.

§ 38. Radni parafialni wybierani są na zebraniu parafialnym spośród 
uprawnionych do udziału w zebraniu członków parafii (§ 45), bezwzględną 
większością jgłosów i(§ 45).

(Dodatek 7. synodu) Bierne prawo wyborcze mają członkowie parafii, 
którzy ukończyli trzydziesty rok życia. Nie mogą być wybrane osoby, które 
są płatnymi ipca^Kwnik-ami kometa ylmi {ministranci, zakrystian, kościelny).

§ 39. Radnych parafialnych wybiera się na trzy lata. Każdego roku 
ustępuje jedna trzecia po upływie swojej kadencji; przez pierwsze dwa 
razy wyznacza się ustępujących drogą losowania. Ci, którzy ustąpili mogą 
być wybrani ponownie. Na miejsce ustępujących w ciągu roku radnych 
należy w okresie czterech tygodni wybrać nowych zastępców do końca 
kadencji Rady.

§ 40. Rada Parafialna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego 
zastępcę, sekretarza i skarbnika.

Funkcja skarbnika może być powierzona odpłatnie członkowi parafii, 
który nie należy do Rady Parafialnej^

Każda parafia winna do 1 lipca każdego roku podać biskupowi nazwiska 
przewodu i czącegb oraz członków Rady Parafialnej i zgłosić każdą zaistnia
łą zmianę w  ciągu ośmiu dni (uchwała 5 synodu).

§ 41. Zaproszenia na posieldaenia z podanym, porządkiem obrad wysyła 
przewodniczący — z wyjątkiem pilnych przypadków — najpóźniej na dwa 
dni przed terminem. Wyjątek mogą stanowić sprawy pilne.

Na żądanie jednej trzeciej członków przewodniczący winien zwołać po
siedzenie w  ciągu ośmiu dni.
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§ 42. Uchwały mogą być podejmowane przy obecności dwóch trzecich 
członków.

Jeśli zebranie nie było zdolne do podjęcia uchwał, to następne zebranie 
ma w tym zakresie prawo bez względu na liczbę obecnych, o ile to było za
znaczone na zaproszeniu.

§ 43. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Przy równości głosów 
decyduje przewodniczący.

§ 44. Do zakresu obowiązków Rady Parafialnej należy:
a) uchwalenie budżetu;
b) sprawdzanie rachunków skarbnika, kontrola przychodów i roz
chodów oraz udzielanie skarbnikowi absolutorium;
c) administracja majątkiem parafialnym i gospodarowanie nim w ra
mach budżetu;
d) angażowanie pracowników kościelnych (zakrystiana, organisty etc.):
e) dbanie o porządek w  czasie nabożeństw;
f) nadzór nad parafialną działalnością charytatywną na rzecz ubo
gich;
g) zwoływanie zebrań parafialnych i powoływanie przewodniczą
cego;
h) prowadzenie korespondencji z innymi parafiami, z. biskupem w 
Oprawach Wie dotyczących opieki diuszipasterskiej oraz z władzami 
świeckimi.

§ 45. W  Łgromadzeniaah para£iatay(ch, mogą ibrać udział wszyscy pełno
letni czion ko wie parafii płci męskiej, posiadający obywatelskie prawa 
honorowe.

§ 46. Zgromadzenia parafialne zwołuje się w razie potrzeby, nie mniej 
jednak niż raz w roku.

Zaproszenie winno być dostarczone najpóźniej na trzy dni przed termi
nem, w sposób przyjęty w  danej miejscowości, i ogłoszone w  poprzednią 
niedzielę podczas głównego nabożeństwa.

§ 47. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równości głosów 
decyduje głos przewodniczącego (§ 44).

§ 48. Do kompetencji zgormadzenia parafialnego należy:
a) wybór proboszcza i stałego księdza wikariusza, (§ 57) radnych para
fialnych i d-elegatów na synod;
b) uchwalenie budżetu łącznie z ustaleniem wysokości poborów dla 
proboszcza i wikariusza;
c) ustalenie wysokości składek koniecznych na pokrycie wydatków 
parafialnych;
d) podejmowanie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości;
e) udzielenie Radzie Parafialnej upoważnienia do wszczęcia postępo
wania procesowego.

§ 49. Każdej parafii zezwala się — jeśli tego wymagają specjalne okolicz
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ności — na uchwalenie innego statutu (§§ 35—48), aniżeli niniejszy. Nie 
■może en ty ć  gedinak sprzeczny z pcistanowi-eUiami, zawartymi w §§ 35, 36, 37, 
44, 45 i winien być przedłożony Prezydium Synodu do zatwierdzenia. Jeśli 
proponowane przez Prezydium Synodu zmiany nie zostaną przyjęte przez 
parafią, to statut należy przedłożyć następnemu synodowi. Do czasu wy
dania ostatecznej decyzji postanowienia Prezydium Synodu posiadają moc 
obowiązującą.

§ 50. Parafie lub związki nie mogące zatrudnić własnych duchownych
—  w  których nabożeństwa odprawia i opieką duszpasterską sprawuje jeden 
z zamiejscowych duchownych — winny opracować statut prowizoryczny 
i przedłożyć go Prezydium Synodu do zatwierdzenia, a gdyby się nie można 
było zadowolić decyzją — synodowi do -osta-tecanej akceptacjii ■(§ 40).

Rozdział szósty 

Proboszcz i wikariusze

§ 51. Proboszczem lub wikariuszem może być mianowana osoba, która 
posiada kwalifikacje określone w  ogólnym prawie kościelnym i odpowiada 
wymogom stawianym przez prawa państwowe.

§ 52. Biskup nie wyświęci na księdza nikogo, kto nie posiada — oprócz 
wymogów stawianych przez -ogólne prawo kościelne i  godności- -stamu du— 
chownego — ustawowo określonych kwalifikacji w  poszczególnych krajach 
oraz nie złożył egzaminu teologicznego po ukończeniu studiów akademic
kich.

§ 53. Egzaminowi teologicznemu przewodniczy biskup albo mianowany 
przez niego zastępca, który stoi na czele komisji egzaminacyjnej. W skład 
komisji wchodzi trzech teologów i jeden kanonista, którzy każdorazowo 
są powoływani przez biskupa, z grona wybranych przez synod egzamina
torów (§ 31).

§ 54. Proboszcza wybiera parafia, a wybory; zatwierdza biskup i wpror 
wadza proboszcza w  urząd, przestrzegając przepisy prawa państwowego.

W przypadku, nieuzasadnionej- odmowy zatwierdzenia wyborów, parafii 
służy prawo odwołania do synodu.

§ 55. Proboszcz wybierany jest dożywotnie i może być pozbawiony 
urzędu przez synod wbrew swej. woli tylko z powodów prawnych,, po prze
prowadzonym ,po stepowaniu.

§ 56. Biskup uprawniony jest — w  porozumieniu z Prezydium Synodu 
i po wysłuchaniu odnośnej Rady Parafialnej — zawiesić proboszcza w  czyn
nościach, jednakże najwyżej do następnego synodu. Suspendowany proboszcz 
może złożyć zażalenie do synodu.

Zażalenie nie odracza suspensy, jeśli biskup orzekł ją w  porozumieniu
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z Radą Parafialną. Jeśli Rada Parafialna nie wyraża zgody, a biskup nie 
chce odstąpić od suspensy, zostaje w-saczęte ipostępowanie <w spraiwie do
tyczącej powodu suspensy.

„Statut w sprawie zarządzeń dyscyplinarnych odnośnie kleru” stanowi 
część ustawy synodalnej i parafialnej (uchwała 5 synodu).

57. Na wniosek Rady Parafialnej i za zgodą proboszcza mogą być 
zatrudnieni w  parafii wikariusze; do nich stosuje się §§ 54, 55, 56.

Duchowni powołani czasowo przez biskupa na wniosek proboszcza i Rady 
Parafialnej do pełnienia obowiązków w  danej parafii mogą być w  dowolnym 
czasie odwołani przez biskupa, który działa w porozumieniu z Prezydium 
Synodu. Duchowni ci muszą być odwołani, jeśli zażąda tego zgromadzenie 
parafialne i odpowiednio uzasadni Rada Parafialna. (Uzupełnienie na pod
stawie uchwały 8 synodu).

Jeśli istnieje uzasadnione zastrzeżenie odnośnie urzędowania proboszcza 
(duszpasterza), biskup jest upoważniony — na wniosek Rady Parafialnej
— do mianowania' wikarego i określania jego zalkresu czyjmoścd. Może 
nałożyć na proboszcza obowiązek całkowitego lub częściowego utrzymania 
wikarego, polecić proboszczowi —  jeśli plebania znajduje się w  budynku 
parafialnym i jest związana z piastowaniem urzędu proboszcza —  przydzielić 
wikaremu bezpłatne mieszkanie, składające się z pokoju mieszkalnego i sy
pialni z koniecznym umeblowaniem.

§ 58. Biskup zarządza w  porozumieniu z Radą Parafialną obsadzenie 
wolnych stanowisk duszpasterskich.

§ 59. Nie pobiera się opłat za msze, opłat kościelnych za modlitwy itp.

Suplement 

Ordynacja wyborcza biskupa

§ 60. Każdy wyborca otrzymuje od przewodniczącego wyborów — człon
ka Prezydium Synodu (§ 6) — podpisaną kartkę wyborczą oraz wydrukowany 
spis księży, którzy mogą być wybierani.

§ 61. Przed wyborami odprawiana jest Msza św. do Ducha Świętego. 
Jeżeli wybory mają się odbyć w kościele, to po Mszy św. kościół opuszczają
oi, którzy nie sąi uprawnieni do -udziału w wyborach. Jeśli wybór cd(bywa 
się w innym lokalu, to wstęp do niego dozwolony jest po okazaniu karty 
wyborczej.

§ 62. Przewodniczący mianuje jednego z wyborców sekretarzem i pro
ponuje trzech wyborców do komisji skrutacyjnej. Gdyby przeciw tej pro
pozycji został wniesiony sprzeciw, wtedy zostaną członkowie komisji skru
tacyjnej wybrani przez zgromadzenie względną większością głosów.

5.4



Członkowie komisji skrutacyjnej winni złożyć ślubowanie: „Ja, N.N., 
ślubują uroczyście, że zebrane głosy podam do wiadomości zgodnie z praw
dą”.

§ 63. Następnie składają wszyscy wyborcy następujące ślubowanie: „Ja, 
N.N., ślubuję uroczyście na tego głosować, którego według najlepszej wiary 
uważam za najbardziej przydatnego”.

§ 64. Najmłodszy z trzech członków komisji skrutacyjnej zbiera kartki 
wyborcze, które wyborcy wrzucają do urn wyborczych.

§ 65. Po zebraniu wszystkich kartek zostaną one przeliczone przez naj
starszego członka komisji skrutacyjnej, głośno odczytane i przekazane dwom 
innym członkom komisljii. Proftoikolamlt zapdsuije nazwiska'. Be* odczytaniu 
wszystkich kartek wyborczych zostaną one opieczętowane.

§ 66. Do ważności wyborów wymagana jest bezwzględna większość od
danych głosów. Jeśli w  pierwszej turze wyborczej nie została uzyskana 
bezwzględna większość, wtedy należy wybory tak długo powtarzać, aż 
zostanie osiągnięta bezwzględna większość.

§ 67. Jeśli wybrany jest obecny,, przewodniczący wzywa igo do .złożenia 
oświadczenia przyjęcia -wyboru. W  przypadku: odmowy przyjęcia wyboru, 
należy przeprowadzić ponowne wybory.

§ 68. Jeśli wybrany nie jest obecny, wtedy Prezydium Synodu zawiiada- 
mia go ustnie lub pisemnie o wyborze z prośbą o zajęcie stanowiska w 
ciągu czterech tygodni. W przypadku gdyby przyjęcie wyboru nie zostało 
potwierdzone w  ciągu czterech tygodni, należy zwołać nowe zebranie wy
borcze.

§ 69. Jeśli wybrany przed zgromadzeniem wyborczym oświadczył, iż przyj
muje wybór, wtedy wyznaczony przez zgromadzenie wyborcze duchowny 
ogłasza z ambony rezultat wyboru w  Kościele, w którym została odprawiona 
Msza św. do Ducha Świętego i intonuje Te Deum.

§ 70. Protokół wyborczy winien być podpisany przez wszystkich wy
borców.

STATUT W YK O NAW CZY DO PRZEPISÓW DYSCYPLINARNYCH  
DOTYCZĄCYCH KLERU

Niniejszy statut ma na celu w wykonaniu §§ 55 i 56 ustawy synodalnej 
i  parafialnej — ustanowienie zasad stosowania przepisów dyscyplinarnych 
wobec kleru, zgodinie z §§ 5(5 i  56 ustawy synodalnej' i  parafialnej. Odpo
wiadają one prawu starego Kościoła, według którego przepisy dyscyplinar
ne były stosowane we wszystkich ważnych przypadkach przy udziale 
któru,- .względnie synodu, orajz są zgodne z wymogami sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa i słuszności, uwzględniając obecne przepisy o ściganiu czy
nów sprzecznych z prawem na terenie państwa.
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Poza tym opuszczone zostały przepisy prawa kanonicznego, które nie 
znajdują zastosowania i są klerowi nie znane, a na ich miejsce zostały 
wprowadzone nowe, mające usunąć od stuleci istniejącą samowolę. •

Będą one również stosowane wobec duchownego nie wykonującego obo
wiązków, które przyjął na siebie jako duchowny, albo wobec duchownego, 
który zachowaniem swoim tak podczas urzędowania, jak i poza nim — 
w sposób niegodny i sprzeczny z powagą stanowiska — podważa zaufanie 
i szacunek dla duchownych.

Rozdział I 

Przewinienia i kary 

Ozęść .pierwsza: Przewinienia

§ 1. Prawomocne skazanie duchownego przez sąd państwowy za czyny 
karalne może być powodem wszczęcia kościelnego postępowania karnego. 
Jeśli prawo państwowe łącznie z karą przewiduje pozbawienie prawa pia
stowania urzędu, wtedy nie musi być przeprowadzane dalsze postępowanie 
dowodowe.

§ 2. Na wniosek osoby prywatnej albo starokatolickiego zarządu parafii 
lub Kościoła, dopuszczalne jest śledztwo, jeżeli oskarżenie dotyczy §§ 
185—200 niemieckiego prawa karnego i byłoby przeprowadzone dochodzenie 
przez sądy państwowe, gdyby nie odstąpiono od złożenia tam wnio
sku.

§ 3. Przedmiotem dochodzenia z urzędu są następujące przewinienia 
kościelne:

1. symonia;
2. nadużywanie urzędu;
3. poważne naruszenie albo zaniedbanie obowiązków urzędowych;
4. niesubordynacja wobec kompetentnych zarządzeń biskupa lub Pre

zydium Synodu;
5. publiczne obrażanie, rzucanie obelg lub oszczerstw na przełożo

nych, duchownych, lub radę jakiejkolwiek parafii czy stowarzy
szenia;

6. zachowanie wzbudzające zgorszenie, pijaństwo itp.;
7. dopuszczenie się poważnego nadużycia przy udzielaniu sakramen

tów lub wykonywaniu innych duchownych czynności;
8. poróżnienie z parafią powstałe z winy duchownego, uniemożliwia

jące jego dalszą owocną działalność.
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Część druga: kary

§ 4, Dopuszczone są następujące kary:
1. w przypadku pozasądowego postępowania (§ 13): upomnienie, ostrze

żenie i nagana;
2. w przypadku sądowego postępowania (§ 20 nr): czasowe zawieszenie 

w czynnościach (suspensa), przymusowe przeniesienie w  stan spo
czynku, pozbawienie urzędu, złożenie z urzędu.

§ 5. Czasowe zawieszenie w czynnościach (suspensa) może trwać przez 
okres od jednego do sześciu miesięcy.

Sprawowanie urzędu odbywa się na koszt suspendowanego.
§ 5a. (Uchwała 8 synodu). Biskup za zgodą Prezydium Synodu może- 

suspendować duchownego, który znajduje się w  areszcie śledczym alba 
przeciwko któremu wniesiono oskarżenie z powodu popełnionego prze
stępstwa lub wykroczenia.

Suspensa winna być zniesiona w ciągu ośmiu dni od powiadomienia
0 wstrzymaniu dochodzenia lub uniewinnieniu, jeśli nie postępuje się- 
W myśl § 64.

§ 6. Wobec zatrudnionego na stałe proboszcza lub wikarego można za
stosować suspensę jako karę samodzielną tylkO' za zgodą Rady Para
fialnej.

§ 7. Każda suspensa zachowuje ważność do następnego synodu, który 
wydaje w tym względzie decyzję ostateczną.

§ 8. Przymusowe przeniesienie w stan spoczynku oznacza definitywne 
pozbawienie urzędu i beneficjum, z przyznaniem emerytury z tego ostat
niego. Emerytura może być cofnięta tylko na podstawie wyroku skazują
cego na złożenie z urzędu, wydanego na podstawie nowego dochodzenia 
(§§ 9, 10).

§ 9. Pozbawienie urzędu (Privation) oznacza pozbawienie stanowiska
1 beneficjum z zachowaniem prawa do zajęcia innego urzędu.

§ 10. Złożenie z urzędu (Deposition) pozbawia/ stanowiska i beneficjum, 
oraz prawa do zajęcia innego stanowiska.

Decyzja o złożeniu z urzędu może być cofnięta uchwałą synodu, która za
padła większością 2/3 głosów po upływie 3 lat od rozpoczęcia odbywania 
kary.

§ 11. Jeśli prawo zostało naruszone wielokrotnie, wtedy rozpatruje się 
czym, 'który ipociąga za sobą najwyiższy wyjmiar kary.

§ 12. Jeśli prawo nie domaga się ściśle oOoreśtonej kary, nadeży prze
strzegać zasady kolejności przewidzianej § 4; w szczególnie ciężkich przy
padkach można odstąpić od tego przepisu.
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Rozdział II

Stasowanie 

Część pierwsza: Postępowanie pozasądowe

§ 13. Jeśli duchowni, Rady Parafialne albo członkowie parafii złożą 
-u biskupa na duchownego zażalenia, których treść należy rozpatrzyć, 
wtedy winna być najpierw podjęta próba polubownego załatwienia sprawy.

§ 14. Jeśli sprawy ndei uda się zaiatwiić w 'drodze polubownej {§ 13) 
albo sama sprawa domaga się tego, wtedy biskup upoważniony jest do 
zastosowania kary upomnienia lub ostrzeżenia.

§ 15. Jeśli zaistnieją fakty samowoli, naruszenia prawa spowodowane 
nieprzestrzeganiem określonych norm postępowania, gorszący tryb życia, 
niezgodność, które nie wymagają wszczynania postępowania procesowego, 
lecz nie mogą pozostać bezkarne, wtedy udziela się nagany.

§ 16. Biskup we wszystkich tych przypadkach (§§ 13— 15) działa samodziel
nie albo w porozumieniu z Prezydium Synodu, w  zależności od tego, czy 
idzie o sprawy znane tylko w małym gronie, ogółowi, czy też całej 

parafii.
§ 17. przepisy te (§§ 13— 16) odnoszą się także do przypadku określonego 

a v  § 2 .

§ 18. Jeśli przepisy §§ 13—17 nie odnoszą skutku, a stan rzeczy wymaga 
ostrzejszego wymiaru kary, albo jeśli duchownemu już trzykrotnie udzielono 
nagany, wtedy stosuje się postępowanie przewidziane w drugim rozdzia
le.

§ 19. Jeśli postępowanie określone w drugim rozdziale przybierze taki 
obrót, że sąd synodalny nie orzeknie kary i zwróci sprawę biskupowi, 
wtedy Prezydium Synodu udziela nagany. Nagana ta może być udzielona 
w czasie posiedzenia na piśmie lub ustnie.

Część druga: Postępowanie sądowe

Ustrój sądu

§ 20. Władzę dyscyplinarną sprawuje Sąd Synodalny. Sąd — łącznie 
z przewodniczącym (prezesem) — składa się z trzech stałych członków 
i czterech ławników. Ławnicy biorą udział tylko w  rozprawie głównej i przy 
"wydawaniu wyroku.

§ 21. Stałymi członkami mogą być jedynie osoby, które zgodnie z nie
mieckim prawem o ustroju sądownictwa posiadają kwalifikacje do zajmo
wania stanowiska sędziego.

58



§ 22. Przewodniczący sądu (prezes) i stali członkowie mianowani są 
przez biskupa. Stanowiska te są honorowe.

§ 23. Okres nominacji wynosi sześć lat.
§ 24. Jeśli nominacja stałego członka z przyczyin prawnych nie zostaje 

zaakceptowana ze względów prawnych, wtedy biskup na stanowisko za
stępcy sędziego miamitje dmną wykwalifikowaną, osoibę.

§ 25. Biskup za zgodą Prezydium Synodu uprawniony jest do sus- 
peindowania stałego czicnka- są|du i prowizorycznego mianowania inoaego. 

Jedynie synod władny jest zwolnić członka sądu.
§ 26. Biskup przedkłada synodowi listę 24 osób —  12 duchownych i 12 

świeckich —  z której synod wybiera 8 duchownych i 8 świeckich osób 
jako ławników.

§ 27. Dla każdej rozprawy głównej przewodniczący losuje z dwóch urn 
(w jednej znajdują się nazwiska osób duchownych, w  drugiej świeckich) 
4 ławników: 2 duchownych i 2 świeckich. Losowanie winno być dokonane 
14 dni przed rozprawą główną, w obecności stałych sędziów i obrońcy 
synodalnego. Przy losowaniu może być obecny oskarżony lub jego przed
stawiciel.

§ 28. Członkowie sądu duchownego, którzy nie mieszkają w  miejscu, 
w  którym znajduje się rezydencja biskupa, otrzymują ze środków prze
znaczonych dla celów administracyjnych diety oraz zwrot kosztów podróży 
przewidzianych dla IV  klasy urzędniczej, zgodnie z cesarskim zarządzeniem 
z dnia 21 czerwca 1875 roku §§ 1—7.

§ 29. Siedzibą sądu jest miejsce zamieszkania biskupa. Sąd zbiera się 
na wniosek przewodniczącego, tyle razy, ile zajdzie potrzeba.

§ 30. Siedzibą sądu jest kancelaria biskupia. Pisarz sądowy zatrudniony 
jest przez biskupa i wynagradzany z funduszu administracyjnego.

§ 31, Na stanowisko obrońcy synodalnego biskup mianuje prawnika 
posiadającego kwalifikacje sędziowskie (§ 21). Nominacja może być odwo
łana za zgodą Prezydium Synodu. W  przypadku nieobecności biskup mianuje 
zastępcę.

§ 32. Oskarżony jest uprawniony do zabrania ze sobą na rozprawę 
główną trzech mężów zaufania wyznania starokatolickiego, jako przy
słuchujących się. Przewodniczący może udzielić zezwolenia na udział w 
rozprawie starokatolikom, którzy nie są członkami sądu.

§ 33. Przewodniczący prowadzi rozprawę, naradę, głosowanie, czuwa nad 
porządkiem i ogłasza wyrok. Wyjątek stanowią sprawy przewidziane w 
§ 53.

§ 34. Decyzje sądu są niezależne i oparte jedynie na obiektywnym prze
konaniu wyrobionym podczas rozprawy sądowej.

§ 35. Narada i głosowanie sądu są tajne. O kolejności głosowania decy
duje wiek: najpierw głosuje najmłodszy, a przewodniczący głosuje jako
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ostatni. Jeśli został mianowany sprawozdawca, wtedy oddaje on swój 
glos jako pierwszy.

§ 36. Każde orzeczenie wydane na niekorzyść oskarżonego musi być 
poparte większością pięciu głosów.

Wszystkie pozostałe uchwały podejmuje się bez udziału ławników, zwykłą 
większością głosów. Wyroki ogłaszane są w imieniu biskupa.

Postępowanie

§ 37. Oskarżenie dotyczące czynów karalnych może być złożone na piśmie 
biskupowi, Prezydium Synodu albo obrońcy synodalnemu.

W obydwóch pierwszych przypadkach oskarżenie zostaje przekazane 
obrońcy synodalnemu.

§ 38. Obrońca synodalny może zażądać informacji od Rad Parafial
nych.

§ 39. Obrońca synodalny popiera oskarżenie — jeśli przeprowadzone do
chodzenie dostarczyło odpowiednich dowodów — ablo stawia wniosek
o dochodzenie sądowe lub też przekazuje akt oskarżenia sądowi synodal
nemu. W przeciwnym wypadku obrońca synodalny zarządza wstrzymanie 
postępowania i zawiadamia o tym osobę, która złożyła oskarżenie, podając 
krótkie uzasadnienie.

§ 40. Wniosek obrońcy synodalnego o rozpoczęcie dochodzenia wstęp
nego musi określać czyn, o który obwiniony jest oskarżony.

§ 41. Sąd wydaje decyzję o otwarciu wistępnego dochodzenia przed 
wydaniem orzeczenia — w razie potrzeby — może przesłuchać obwionio- 
nego.

§ 42. Dochodzenie wstępne prowadzi mianowany przez biskupa —  na 
podstawie decyzji — sądzia śledczy. Podczas przesłuchania obwinionego, 
świadków i rzeczoznawców winien być obecny sekretarz, wezwany przez 
sędziego.

§ 43. Wszystkie przesłuchania oraz inne czynności sądowe winny być 
protokołowane. Protokół należy odczytać osobom zainteresowanym albo 
udostępnić go do przeczytania. Fakt odczytania protokołu winien być od
notowany, a protokół podpisany przez członków sądu i zainteresowanego. 
Odmowę podpisu, jak i jej powód należy zaznaczyć na protokole.

§ 44. O wszczęciu postępowania głównego podejmuje ostateczną decyzję 
Sąd Synodalny, bez udziału ławników. Jeżeli zapadła decyzja o wszczęciu 
postępowania, obrońca synodalny winien — o ile tego jeszcze nie doko
nano — przedłożyć akt oskarżenia. W  przypadku ciężkich oskarżeń ob
winiony może być, aż do ogłoszenia wyroku, zawieszony w  swych czyn
nościach urzędowych.
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Wniosek oddalony może być ponownie rozpatrzony tylko na podstawie 
nowych faktów albo dowodów.

§ 45. Przy dochodzeniu wstępnym i postępowaniu głównym winny być 
przestrzegane przepisy niemieckiej procedury karnej z dnia 1 lutego 
1877 roku, jeśli rodzaj rozprawy im podlega.

Przy różnicy zdań rozstrzyga Sąd Synodalny na podstawie odwołania 
sędziego śledczego albo obrońcy synodalnego.

§ 46. Świadków, którzy nie mieszkają w miejscu siedziby Sądu Syno
dalnego albo w  miejscowości, z której można dojechać koleją albo statkiem 
parowym w ciągu dwóch godzin, można wezwać na rozprawę tylko wów
czas, gdy obwiniony wypłaci zaliczkę na poczet kosztów podróży. W przeciw
nym wypadku, albo j-eśli świadkowie odmawiają przybycia, odczytuje się 
tylko ich zeznania.

§ 47. Jeśli obwiniony bez uzasadnionego powodu nie przybył na roz
prawę, winna być ona nadal prowadzona. Jeśli obwiniony nie ma obrońcy, 
sąd może przydzielić mu obrońcę z urzędu. Ważność postępowania nie jest 
uwarunkowana obecnością obrońcy.

Obrońcą może być każdy adwokat, który ma prawo występowania przed 
sąidami niemieckimi; oprócz tego obirońjcaimii mogą być takiże duchowni staro
katoliccy lulb świeccy wyznawcy.

§ 48. W  celu dokomajnia czynności sądowych, które mie mogą, być 
wykonywane przez Sąd Synodalny albo' upoważnionego przedstawiciela, jak 
np. przesłuchiwania świadków etc., należy się zwrócić do władz państwo
wych. jeśli jest to niewykonalne lub bezcelowe, należy prowadzić po
stępowanie bez względu na te okoliczności.

§ 49. Odnośnie świadków i rzeczoznawców mają zastosowanie odpo
wiednie postanowienia niemieckiej procedury karnej.

§ 50. Zamiast formalnej przysięgi przyjmuje się od świadków następu
jące ślubowanie.: „(Ślubuję mówić prawdę według najlepszej wiedzy i su

mienia”,
§ 51. Środki przymusu są niedopuszczalne.

Prawomocność i wykonanie wyroków

§ 52. Wydany na proboszcza lub wikarego wyrok na podstawie §§ 
8—10 przed ogłoszeniem, iwmiem .być przedstawiany iprzez biskupa Synodo

w i .

§ 53. Synod podejmuje postanowienie na podstawie sprawozdania re
ferenta wyznaczonego przez sąd, po wysłuchaniu obwinionego albo jego 
obrońcy oraz obrońcy synodalnego; dalsza dyskusja nie może być pro
wadzona. Postanowienie to zostaje jako wyrok natychmiast ogłoszone przez 
ibiskupa i przekazane na piśmie obwinionemu w  ciągu ośmiu dni.
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§ 54. Postanowienie synodu może zatwierdzć albo odrzucić wyrok,, 
zmniejszyć karę lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez, 
sąd.

§ 55. Niestawiennictwo oskarżonego lub brak obrońcy nie ma wpływu 
na przebieg rozprawy przed synodem.

§ 56. Do decyzji synodu (§ 54) wyrok może być wykonany w przypadku 
§ 52 tylko jako suspensa (§ 5).

§ 57. Jeśli został wydany wyrok suspensy (§ 5), oskarżonemu przysługuje 
prawo odwołania się do synodu.

I  58. Odwołanie należy złożyć w sądzie w ciągu 10 dni od doręczenia 
wyroku; odwołanie nie odracza wyroku.

§ 59. Przeciw wyrokowi uniewinniającemu wydanemu przez Sąd Syno
dalny, obrońca może złożyć — za zezwoleniem biskupa — odowłanie- 
do synodu. Przy tym odwołaniu ma zastosowanie, podobnie. ja'k i przy od
wołaniu strony, § 58.

§ 60. Przy postępowaniami .sajdowmyrci na synodzie, mają zastosowanie §§- 
53—55.

§ 61. Wykonanie prawomocnego wyroku zarządza biskup.
§ 62. Na życzenie oskarżonego wyrok uniewinniający należy ogłosić w 

urzędowym organie kościelnym.

(Dodatek uchwal 8 synodu)

§ 63. Duchownemu, który skazany został prawomocnym wyrokiem za. 
przestępstwa lub przewinienia, które powodują pozbawienie praw honoro
wych oraz cofnięcie praw piastowania stanowisk publicznych, mogą być 
odebrane stanowisko i prebenda oraz zaopatrzenie emerytalne z pre
bendy albo z funduszu emerytalnego. Emerytura nie może jednak prze
kroczyć 600 marek.

§ 64. Przymusowe przeniesienie w  stan spoczynku duchownego, przeciw 
któremu wszczęto dochodzenie z powodu przestępstwa lub przewinienia,, 
jest dopuszczalne na wniosek Rady Parafialnej; w  tym przypadku jeżeli 
nawet zostanie cofnięte oskarżenie albo wydany wyrok uniewinniający,, 
nie można się spodziewać jego owo.cnej działalności.

Emerytura z beneficjum albo z funduszu emerytalnego wynosi 600 do 1200j 
marek.

§ 65. W przypadkach określonych w §§ 63 i 64 decyduje sąd bez udziału 
ławników.

§ 66. W przypadkach §§ 63 i 64 nie jest wymagane dochodzenie wstępne-
§ 67. W przypadku § 63 staje się wyrok prawomocny po zatwierdzeniu 

przez biskupa; odwołanie jest niedopuszczalne.
§ 68. W przypadku § 64 mają zastosowanie §§ 57—62.
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DEKLARACJA UTRECHCKA BISKUPÓW  KOŚCIOŁÓW  
STAROKATOLICKICH Z 24 W RZEŚNIA 1889 ROKU

1. Zachowujemy starokościelną zasadę, wypowiedzianą przez św. Win
centego z Lerynu w  zdaniu „Id  teneamus, quod ubiąue, quod semper, 
quK>d ab omnibus crediituan es-t; hoc est etenim vere iproiprieąuie cathoilicum’7 
(Trzymamy się tego, w co, wszędzie, w co zawsze i w  co wszyscy w ie
rzyli. To jest bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie).

Dlatego zachowujemy wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona 
została w  ekumenicznych symbolach i w  ogólnie uznanych dogmatycznych 
rozstrzygnięciach soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła pierw
szego tysiąclecia.

2. Odrzucamy watykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomyl
ności i uniwersalnej jurysdykcji (lub kościelnej wszechwładzy) papieża 
rzymskiego, gdyż stoją one w  sprzeczności z wiarą starego Kościoła 
i niweczą starokościelny ustrój. Nie przeszkadza nam to jednak w  uznania 
historycznego prymatu, tak jak kilka soborów ekumenicznych i Ojcowie 
starego Kościoła przyznawali go biskupowi Rzymu jako „primus inter 
pares” za zgodą całego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

3. Odrzucamy też, jako nie uzasadnioną w  Piśmie św. i Tradycji pierw
szych stuleci, deklarację Piusa IX  z 1854 roku o niepokalanym poczęciu 
Maryi.

4. Co się tyczyi innych dekretów dogmatycznych wydanych w ostaitnich 
stuleciach przez biskupa rzymskiego —  bulli Unigenitus, Auctorem fidei, 
Syllabusu z 1864 roku itd. —  to odrzucamy je o tyle, o ile są one sprzeczne 
z nauką starego Kościoła; nie uznajemy ich miarodajności. Odnawiamy 
nadto wszystkie te protesty, które już przedtem podniósł wobec Rzymu 
Kościół starokatolicki Holandii.

5. Nie przyjmujemy rozstrzygnięć soboru trydenckiego dotyczących dy
scypliny, a rozstrzygnięcia dogmatyczne przyjmujemy tylko o tyle, o ile 
zgodne one są z nauką starego Kościoła.

6. Zważywszy fakt, że Eucharystia święta w  Kościele katolickim od 
dawna stanowi istotne centrum nabożeństwa, uważamy, za swój obowiązek 
oświadczyć również, że zachowujemy wiernie w  nienaruszonej formie starą 
katolicką wiarę w  Najświętszy Sakrament Ołtarza, wierząc, że przyjmuje
my Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w  postaci Chleba i wina. 
Uroczystość Eucharystii w  Kośleiele nie jest nieustającym, powtarzaniem 
czy odnawianiem ofiary pojednania, jaką Chrystus poniósł na krzyżu raz 
na zawsze; jej ofiarny charakter polega na tym, że stanowi trwałą pamięć
o tej ofierze i jest odbywającym się tu na ziemi realnym uterażniejszerliem 
tej Jedynej Ofiary Chrystusa poniesionej dla zbawienia odkupionej ludz
kości, która według. Hebr. 9, 11—12 dokonywana jest nieustannie przez 
Chrystusa w niebie, gdzie sam Chrystus wstawia się za nami przed obli
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czem Bożym (Hebr. 9, 24). Z jednej strony to właśnie stanowi ofiar
ny charakter Eucharystii w odniesieniu do Ofiary Chrystusa, z drugiej zaś 
jest ona zarazem uświęconym posiłkiem ofiarnym, podczas którego wierni 
przyjmujący Ciało i Krew Pana wchodzą ze sobą w  społeczność (I Kor. 
10, 17).

7. Trzymając się wiary nierozdzielonego Kościoła mamy nadzieję, że 
dzięki staraniom teologów uda się osiągnąć porozumienie w sprawie 
różnic powstałych od czasów rozłamów kościelnych. Wzywamy podległych 
naszemu kierownictwu duchownych, aby w kazaniu i nauczaniu w  pierw
szym rzędzie podkreślali istotne prawdy wiary chrześcijańskiej, wyznawane 
wspólnie: prz-ez rozdzielone kościelnie1 wyznania; przy omawianiu istnie
jących] jeszcze sprzeczności należy starannie unikać wszelkiego naruszenia 
zasad prawdyl i miłości, ai całomikamnoi naszych parafii, za pomocą, słowa 
i przykładu), należy tak pokierować, aby wobec inaczej. ,wierzących zacho
wywali .się zjgcdinie z 'duchem Jezusa Chrysltusa, który óest Zbawicielem 
nas wszystjkich.

8. Wierzymy, że przez wierne zachowywanie nauki Jezusa Chrystusa, 
odrzucając różne K>2ęjdy spowodowane wiinąi człowieka,, wszelkie' nadużycia 
kościelne i  -dajżenia hierarchiczne — naljskuitecznieiji przeciwdziałamy nie
wierze i obojętności reliigiljlnej, które są .najgorszym złem naszej' epofai.

'Deklaracji tej trzymają się Kości-ołyi starokatolickie: Holami dii, RFN, 
Szwajcarii, Austrii,. CSRS. Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA 
i  Kanadzie, Kościół PolskokatalLcki wi SPIRIL i Kościół starokatolicki w Jugo
sławii.

U  M IĘDZYNARODOW Y KONGRES STAROKATOLIKÓW  W  LUCERNIE  
(13— 15 W RZEŚNIA  1892 R.)

Kongres nie mai prawia and telż niie sta-wła sobie zadania.’ rozstrzygania 
spraw idolgimiatycanych i. (mieszania, sięi 'do specyficznych stosunków panui- 
jąicych w  poszczególnych Kościoła chu Zgodne są natomiaslt z celem Kon
gresu nasttępująice zasadlniicze oświadczenia, Iktóre określają. postawę- Ko
ścioła stardkaitcdiekie!go, a d&dinocześmie przyczyniają się do jedności z in
nymi Kościołami i uis.balen.i-a wspólnego. stanowiska wolnych, oid wpiywu 
Rzymu wspólnot kościelnych — wobec jjedinotLi1:e|g;o postępowania Kościoła 
rzymskiego.

1. Starokatoliicyzm i(katolicki ruch (reionmacyijny) niei j.esit tyilko. pro
testem przeciwko, nowym dogmaitam Watykanu, w  szczególności zaś przeciw 
nieomylności papieskiej lecz jeislt powrotem, do1 prawldsiwego, katolicyzmu 
starego, ;jedinoiite|ga i niepoićŁziieionego Kościoła. jest przeciwstawieniem. siq 
papiesko-ljeziuidkiemiui pojitnowaniui Kościoła i. jest wezwaniem, skierowanym 
do wszystkich, chrześcijańskich wispólnot opartych na starochrześcijań
skich podstawach. Zelhramie .delegatów kieruje prośbę d'o czcigodnych toi-

64



jAnpów (Niemiec, Szwajcarii i Hodamiiit, iby z ramienia swych urzędów roz- 
poeagi z .władzami inny oh Kościołów zaprzyj aiźnion yteh pertraktacje na (temat 
^jedooczenia.

2. Chrześcijanin jest związany na-ulką Ghryisltusa, a wie1 poglądami teo
logów czy Iteż itzw. pofoożnyjmi minremiainiaiMi'. Jako- naukę' Chrystusai, a więc 
Aigmst chrześcijański, przyjim-uijeimy to, co uznane' zostało w  powszechnym, 
<®ółnym, trwałym i ijednorr^yslnymi przekazie tradyclji poszczególnych- Ko
ściołów chrześcijańskich., jak to stwierdza pismo biskupów starokatolickich 
Hoiamłii, [Niemiec i  Szwajcaria, sporządzone w  Utrechcie w  dni-ui 24 września 
M89 raku.

Ł  Opierając się na sltarej, praktyce chrześcijańskdch. Kościołów narodo
wych, które tran a j, ąc caiłlkowdcie ogólne' zasady Kośicioła powszechnego za- 
cfaowywały s-wą i ndy wiidul an ość i spe-cyifikę 'odipowiiadiajacąi poszczególnym 
ich warunkom^, potrzebom, i Itradyicjiom  ̂ Kongres dtajie wyraz następującej 
zasadzie: Jest niezbywalnym prarwiem Koiścinłów ehrześcijańjskiloh .tak Wscho-» 
A i, jak i Zachodu1 kierować myślą religijną bez przesak6d zewnętrznych 
Graz kierować życiem religijnymi w  sposób odpowiedni' do narodowych 
Sufieresów, wykszitaŁcemiai i trady-ojii.

4. Pożądane jest powołanie do życia międzynarodowego fakultetu teolo- 
iczaego o-raz mięldzyiniarodiowelga czasojpi-sma teologicznego-.
5. Kongres żąda szczególnie- regularnego udziałui w  nabożeństwach nie- 

dziełnych i s.wa-ątecznydh oraz w tśpieiwde parafii- podczas majbożeństw. 
Wyraża- również życzenie, by dtarokatoiicy diążyli do ujednolicenia swy,cfy 
oficjalnych modlitewników. Kongres powitałby z radością dążenie -człon
ków  różnych wspólnot lehrzielścijaińslkiehi do Ibraterskielgo jednoczenia się

celu wzajemnego zlbu'dowania, diziei dobroczynności, wzajeinnej pomocy 
I  popierania po'żytecznychi i dzieł o  charakterze- niekomfesyjnyim,*

fi. Kongres przypominaj, że ze strony starokatolików nigdy nie brakowało 
cierpliwości i życzliwioiśici, że dlatego od początku proponowali oni wspólne 
użj Skowanie swych kościołów i kaplic, podobnie jak to czynią i  'dzisiaj
—  pod jednym warunkiem równie szczerej wzajiemności. Kongres przy
wiązuje do tego' tym większą wagęy iż j-e-s-t przekonany, lże ulżyt-kowanie tych 
samych kościołów przez członków różnych wspólnot kościelnych byłoby 
dowodem WizaJjieiranego szacunku i  iniiiłolśiCi i  w  wielkiej mierze przyczyniłoby 
są  do umocnienia pokoju religijnego oraz ochrony swobody wiary i sumie- 
aia,.

OŚWIADCZENIE IN'ARODOWDEjGO SYNODU  
KOŚCIOŁA OHRiZE&CIJAŃSKOiKATOLICKIEGO SZWAJCARII 

Z 8 CZERWCA 1876 ROKU

Karodowy Synod Kościoła Ohrześciijiańskokaltolicikiego Szwajcarii oświad
cza, co następuje:
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Synodi 2 wielkim zadowoleniem, przyjonuje wiadomość o dążeniach Ko
ścioła Starokatolickiego w  iNiemczechi, zmierzaljącyich do zjednoczenia z Ko
ściołami protestanckimi, (prawosławnymi i ajnjgtikańskimdi, uanadąic te dąże- 
inia jako daieło wielkie, .zapowiedziane jiuż przez 'Założyciela reliigii. chrześci
jańskiej. i  zawarte w  woli Boskiej) Opatrzności. Kościół Chrześcijańsko - 
katolicki. Szwajcarii, wedle swych sił (będzie przyczyniaj się do. popierania 
i urzeczywistnienia tego .dzieła- 

lPopierając dzieło ^jednoczenia, zgodnie, z zasadami niepodzielonego Ko
ścioła' uznajemy]
— Jako jedynego. Pana Kościoła tylko Jezusa Chrystusa, pod którego władzą 

Kościół rządzi się autonomicznie,, w  łączności ze swymi 'biskupami, 
kapłanamii' i diakonami;

— jako sobory! ekumeniczne, czyli powszechne, jedynie te siedem soborów, 
Wtóra w ich niesfaiszow.aneij itorelści uanaije niejpodzielony- Kościół Wschodu 
i  Zachodu;

—> jako. moralność katolicką łydko tę, która zawarta jest w  Ewangelii L w  
powszechnymi, .trwałym; i jeidnoiglośnymi świadectwie poszczególnych Ko
ściołów chrześcijańskich;

—■ jiako katolicką. litumgię i  katolicką dyscyplinę tylko te, które powszechnie 
obowiązywały ,w Kościele nieipodzieilonym..

Zobowiązuje isię Radę Synodu do przyjęcia oświadczenia' reprezentacji 
synodu Kościoła Starokatolickiego (Niemiec do- wiadomości własnej oraz 
do podania goi do wiadomości publicznej.,

WYDARZENIA I OPINIE
XXI MIĘDZYNARODOWY KONGRES STAROKATOLIKÓW  

W  LUCERNIE

W  dniach '1.8—25 października 1074 roku miasto Lucerna* położone nad 
Jeziorem .Czterech Kantonów. [(Vierwaldst§ittersee), znane przede' wszystkim 
jako ośrodek turystyczny i uzdrowiskowym zmieniło się w  metropolię 
star oka tol iicyzjTuu.. Gościło tutaj ponad 350 przedstawicieli wszystkich Ko
ściołów wielkieft Starokatolickiej Wspólnoty, którzy uczestniczyli w  X X I 
Międzynarodowym Kongresie Starokatolików.

(Lucerna nie po raz pierwszy-i nie z przypadku wybrana, została na miej
sce kongresu. To właśnie w  tyim mieście działał wybitny- szwajcarski iteolog 
Edward Herzog {184:1/—19214) — pierwszy biskup Kościoła Clrrześoljańsko- 
kaitolickiego (starokatolickiego) iw Szwajcarii. Już- w  1892 roku w  Lucernie 
odbył się 'II Międzynarodowy Kon|greis Starokatolików, w  czasie którego
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podjęto szereg ważnych i doniosłych decyzji. Określono rru in. cel przysziych 
■kongresów: konigresy mają służyć pomocą wolnej, i wzajemnej. współ
pracy Ko&ciołów starokatolickich oraz podtrzymywać, sfcosuniki <z zaprzyjaź
nionymi Kościołami. Ko-nigjresy są więc wolnymi zjazdami pozbawionymi 
charakteru kościelna-.urzędowego.

Międzynarodowe1 Konigresy Starokatolików organizowane są odi 1871 r. 
i w  znacznej mierze przyczyniły si^ do wzajemnego zbliżania poszczegól
nych Kościołów. Uczestniczą w nich. reprezentanci Kościołów 'Starokatolic
kich., prawosławnych, 'anglikańskich i  protestanckich, a po I I  iSoiborze 
Watykańskim — również przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego.

iW ostatnim X X I Międzynarodowym Kongresie Starokajtolików, uczeistni- 
czyli:
—  reprezentanci Anglikańskiej iWspótooty Kościelnej, z Anglii, i USA: ks. 

■bp J. TrillO' ClLelmisforidi — przedstawiciel arcybiskupa' Camtertoury, 
ks. Dawid IMurfet z Rzymu — przedstawiciel biskupia- z Fułtoam i z 
Gibraltaru, ks, E. Kemp, ks. bp A. E.. Swift —  reprezentant amery
kańskich Kościołów episkopainyehi oraz ks. 5ap D.. R. [Reed — prze
wodniczący Komisji Kościoła, Episkopalnego do Spraw Ekumenicznych;

—  oficja-Ini reprezentanci. Kościołów prawosławnych.:, ks. metropolita Emi
liano® iCPatriarcłiat Ekumeniczny),, k-s.. arcylbp iFiiaret [{Patriarchat Mo
skiewski), ks. D. Tcldorović z -'Zurychui .(Kościół Serbski),, ks. prof. dr 
L . Todoran — reldtor Akademii Teologicznej, w  Sibiuj .'(Kościół Ru- 
mujński), ks. metropolita! Justynian z, Jassi (JP-atr lar chat Rumuński), 
prof. !dr. J. Kalogirou z TessaJonik |(Koiściół Grecki);

—  obecni (byli także oficjalni reprezentanci Swiiatoweji Rady Kościołów: 
ks. Konstanty (Parithelois z ,Genewy — przedstawiciel pastora. Filipa 
(Pottera, sekretarza, generalnego- Światowej Rady Kościołów; 
watykański Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan reprezentował 
'ks. E. Salzma-nn, zaś ^Rzymskokatolicką Konferencję Biskupów Szwaja 
■carii — ks. bp Johannes Vo<nderach;

—  Szwajcarski Ewanjgelidki Związek Kościelny reprezentował ks. Ch. Bauer 
z Le Lode>

—  Konferencja Kościołów Europejskich reprezentowana była przez ks. bp. 
Justyna — metropolitę Mołdawii- oraz dr. Edwarda Emmena;.

—i w  kongresie uczestniczyli talktże liczni, przedstawiciele różnych Kościołów 
i parafii z Lucerny, m, in. ks. prof.. B Zur.elier — przedstawiciel rzymsko- 
ka-tolickiej- parafii, dr F. Gioor — jJFzedistawiciel paraf-ii ewangelicko- 
reformowanej;

—  wSadzę państwową reprezentowali: proif. -dr H. P. Tscbudi (Bada 
Związkowa) i dr C. MugglLn (kanton Lucerna).;

—* ze' strony PN K K  w  iU.SA i Kanadzie, w  kongresie uczestniczył ks (bp 
A. Rys z — ordynariusz diecezji centralnej* natomiast ze strony Kościoła 
Polskokatolickiego w  PRL: ks. bp naczelny J. Pękala, ks. bp T. Majew
ski — ordynariusz Diecezja Warszawskiej, ks. W. Wysoczański- — se-
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krełtarz Rady Kościoła i ks. J. Szcteiiłller — dziekan' dekanatu' kato
wickiego.

(Przed rozpoczęciem oficjalnych olbrad, już na kilka dni przed kongresem, 
zjechało ido (Lucerny wielu starokatoliokidh teologów w  celu .dokładnego 
zapoznania się z profołemjaltyfką kongresu i przygotowania do dyskusji. 
Zebrani zapoznani zostali rzeczowo z tematyiką przez Iks. 'dra Hansa Fxei’a. 
Główny temat kongresu brzmiał: „Zyioie” .

JPrzed kongresem o.dbyiło się w Lucernie spotkanie teologów starokatolic
kich i anglikańskich,

"W czasie konferencji prasowej, w  .przeddzień kongresu, obszernie poinfor
mowano .dziennikarzy o założeniach Kościołów star dk a Łoi Łcki c hi oraz zazna
jomiono ich z ideą międzynarodowych kongre-sów starokatolickich. Kon
ferencję prasową zakończono wspólnym obiadem wydanym na cześć gości.

X X I Międzynarodowy Kongres Starokatolików zainaugurowano 19 wrze
śnia pięknym i 'uroczystym nabożeństwem. Mszę fewi.ętą. do Ducha św. 
odprawił ks. bp (L. Gaiulthier, a kajanie wygłosił ks. ibp J. Brinkhues, 
który ipolkrótoe przypomniał .zebranym' historię starokatolicy zimu, je|goi -stan 
obecny .i perspektywy na przyszłość.

Następnego dniai, punikituiailnie o gackinie I10j45,. przewodntóząicy Komitetu 
Konigres&wego idr De Jonigo dokonał oficjiadn^ga otwarcia obrad X X I 
Międzynarodowego. Kongresu Starokatolików,. W imieniu organizatorów 
i gospodarzy dr (De Jonge w  serdecznych słowach przywitał uczestników 
olbrad — przedstawicieli poszczególnych Kościołów sitarokaitoilidkich oras 
przybyłych gości z innych Kościołów. Po oficjalnym otwarciu, obrad dr 
De Jonge wygłos ił wstępne przemówienie, w  (którym zwrócił uwagę na 
rolę,, jaką imają do odegrania we współczesnym ichrzetścigaiństwie i  świecie 
Kościoły starokatolickie

g o  przemówieniu, przewodnicząceigw pierwszy referat wygłosił prof. van 
den Berg z Leidan (Holandia.). Tematem reieralni było: ..Życie ludzkie 
w potrójnym aspekcie” - 

Szwajicarska Rada Związkowa poprosiła pana. prof. dr. Tschiud,i.’ego, byłego 
swego radcę:, o oficjalne reprezentowanie Rządu Krajowego na kongresie. 
Wyznania mniej,szościowe — powiedział dr Tsehudi — -wnoszą swój wkład 
w  lżycie kraju. Zagwarantowanie .interesów mniejszości to konieczność, zwa
żywszy na. Ito, że w  Szwajcaria, są. przede wszystkim mniejszości wyznanio
we.. ^Państwo szwajcarskie oraz Kościół isą. ze sobą. bezpośrednio związane. 
Gwarantuje się 'tuitalj wolność sumienia' i wyznania” . W  ostatnich latach
— mów,ił prof. Tsehudi — zostały usunięte z Konstytucja artytouiy dotyczą
ce zakazu przebywania na terenie Szwajcarii jezuitów i wznoszenia dbiek- 
tów Maszt ornych. Dalsze arltykuły hamujące życie kościelne mają być 
również usunięte. Są to: zakaz zakładania nowych diecezji, biskupstw, 
a także zakaz aktywnego uczestnictwa duchownych w iżyciiu politycznym, 
w  sensie biernego prarwa wyborczego. Kościół powinien wspólnie z pań
stwem szukać rozwiązań odnośnie 'zwalczania przemocy, walczyć o pokój
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i sprawiedliwość społeczną* zająć aktywną* humanitarną postawę w spra
wach dotyczących ^Trzeciego świata” . Probiera, początku i koń,ca życia- czło
wieka powinien, być również terenem.' poszukiwań wspólnych rozwiązań.

INa posiedzeniu), które odbyło- się, w 'Domiui ‘Kongresów, przemawiali: 
iks. M, Bauer ize Szwajcarskiego Ewangelickiego Z-wiązkui Kościelnego oraz 
przedstawiciel Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w  USA — 
ks. biskup Antoni' Rys z. Ks. prałat iSalzmann, ws,p ommiał o ciągle postępu
jących aa Zachodzie krokach w  celui zbliżenia Kościołów starokatolickiego 
i rzymskokatolickiego. W  imieniu) Światowej Rady Kościołów przemawiał 
Konstantyn Panthel-os.

Drugi, również interesujący referat, zatytułowany „iSen.s życia”, wygło- 
sił ks.. prof.. dr Walter Frei z Bazylei.. Przytoczymy tu.taij niektóre myśli 
z jago refer-aitui.

Probdem, sensu życia, jest zagadnieniem ciągle aktualnym,.. Dlaczego- stale 
się nad1 nim zastanawiamy? Każdy z nas miusi kroczyć, swoją 'drogą ży-eio- 
wąi, włalśnie ona pokaże nam dopiero1 isens życia. Często nie rozumiemy 
swiotjiej. drogi, ale stwarzamy; sobie. tzw. ideologiczną nadbudowę. Stwierdze
nie: „Jestem. Itą drogą” :— jest jednocześnie stwierdzeniem, „Jestem rzeczy- 
wdstoieią” . Znaleźć senis życia — to znaczy kroczyć swoją drogą, ży
ciową.

Ozęisto* zastanawiamy się nadi swoim, życiem, i nad tymi, co stanowi jego 
kres — czyli nad tajemnicą Iśmierci. Śmierć rzuca swój, cień, na życie 
i dlatego j^st cno dla nas niezrozumiałe. Jednakże1 nigdy: nie możemy po
traktować życia w  oderwaniu, od iźjmiereL Uświadamiając sobie nieod
wracalne zakończenie życia, zrozumiemy właściwą ceichę. życia. Uzależ
niając się od tajemnicy życia i, śmierci1, człowiek czyni odważny krok
— zwalcza niepewności, dolsko-nali się w rezygnaioji., Dążenie do tajemni
czości1 jest zarazem, aprobatą najgłębszej i- najwyższej, miidś-ci. Naijwyższa 
miłość. — JBójg jest więc wielką tajemnicą, życia i  śmierci człowieka.,

Na kongresie zaprezentowano także referat znanego starokatolickiego 
teologa^ — ks. prof. dr. [Wernera Kuppersa' -(Bonn) zatytułowany: „Życie 
we wtepólnoicie” .

Pojęcia- „ży-cie” — podkreślono w  referacie — nie można rozpatrywać 
w  oderwaniu od życia1 człowieka. Wspólnoto — w  rozumieniu, istoty zba
wiennego powiązania ludzi z  Bogiem — nie odznacza bynajmniej oddzielenia 
się odl społeczności luidizkiej.. Temat referatu mógłby brzmieć: „(Doskonała 
wspólnota w przeżywaniui prawdziwego życia” lub ^Zbawienie we wspól
nocie” . Kolściół two-nzy ilstotnie wspólnotę^ życiową sprawując braterską 
opiekę nad s^ymi wiernymi. Kształtuje osobowość człowieka z pomocą 
iDulcha Świętego.

Drugi dzień kongresu upłynął na rozmowach w  grupach.. Uczestnicy — 
zasiadający w  sześciu,'grupach — dyskutowali nad referatami, które- stały 
na wysokości zadania i zawierały niezwykle1 bogaty materiał.

(Grupa- piei^wsza. zajęła .się tematem: „Czego oczekujemy otii życia?”
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Przewodniczył je j Iks. dr Ernst Kreuiz-ede-r. W skład igruipy wchodziło XI 
oisólb., W  grupie te1!  zastoso-wano psyehiCigramj, aby każdy mógł stwierdzić 
i ukświadclmić. sdhie własne skłonności, upodobania .1 życzenia. Okazało 
isiąr, żiei skłonności i( upodoba ni a) i wartościowania- zależne 'są od okresu 
życia. Na uwagę zasługiwała wypowiedź najmłodszego' uczestnika grupy na 
temat senisu ż,y|cia: „Opowiedzieliśmy się za Jezusem Chrystulsem i  dlatego 
jesteśmy oidJpo-wiiedzSailni. iza ^woicłi Ihliźnich przekazując im prawdziwą 
radość życia”.

IW i grupie 'drugiej, dyskutowano na 'temat ,jJakości życia” . Przewodni
czącą tej' grupy bylła pani dr Friede- Kreuzeder z Wiednia <,u|czestn,iczyło 
19 osólb). W  czasie dyskusji rozpatrywano 'jakość życia zawszie w odniesieniu 
do całowiieka,, d-o IMiźniego-. Zadaniem Kolściołai byłoby im,.,in. wychować 
■człowieka tak, aby rozlsądnie korzystał ze wtezysitkiego. Już dzieciom należy 
tłumaczyć,, że własnolśó materialna, posiadanie, nie stanowi o człowieku., 
nie jeist jego zalecą. Zasłana wian o- się I także mad. następującymi zagadnie
niami-: wiek, choroba', umieranie. Człowiek Skłonny, jest 'dzisiaj, stawiać 
te  zagadnienia n,a. meflg-inesfe, odsuwać, je jak najdalej, od -siebie.. I  tutaj 
również Ko&ciół ma przed isofbą ważne' zadanie. Skierowano zarzut pod 
adresem teologów, w  szczególności zaś dulszpasterzy, że zbyt często Itkwią 
w teorii,, zamiast przenieść wiarę, chrześcijańską, na płaszczyzną życia co
dziennego-.

Trzecia grupą, kftóreji przewodniczył ks. prof. dr [P. J. Maa-n z Arnhem 
(Holandia),, składała się a ,16 uczestników. Dyskutowano- nad 'tematem: 
JPnTetżywaine chrześcijaństwo” . Dla chrześcijanina, ogromne znaczenie ma 
nauczanie ikośiciedne, -wspólnota sakramentalna i -chrześcijański wzorzec. 
Tru,dnO' jest jednak dzisiaj przekazywać 'chjzelścajiańiskie Iświadedtwo. Mło
dzież 'ż,ą|d,a chrześlciijaństwa żiytwego,. prawdziwego, i- i reforma ty wnego, kftóne 
zdolne jelst naśladować. Chrystusa we wszystkich dziedzin ach życia.

iGrupa czwarta postawiła- solbie pytanie: „Czy parafia (zibór) chrześcijań
ska uialtwia, czy utrudnia życie?” Przewodmicziąicym Ibył p- Oskar Kamber, 
Hiinilbac iffr.hiun.). Skład tej, grupy był międzynarodowy, równy pod wzglę
dem wieku., (Liczne wypowiedzi z dzaediziny społecznej Kośicioła i parafii 
oraz o dobrych i złych stosunkach miiędzylludztoicih dały obraz dzisiejiszej 
sytuacji kościelnej w  całej Europie. Mówiono głównie o symptomach, nie 
zaś o głębszych przyczynach „exod'Us" iz Kościoła. (Podkreślono następujące 
kwestie:

— uicieczkę w  wir pracy;
—1 trudność w  porozumieniu;
•—• TÓżne punkty widzenia księdza i człowieka świeckiego;

.—  nauczanie kościelne.
iGr,uipa 4-b zajmowała, się tym samym tematem oo grupa czwarta.. Prze- 

wddn-i'czy(ł jej, k-s- Edigar iNickel., W  rozmowach podkreślono 'istotne właści
wości i -ceohy wispółczesnego Koiśioiołai, kitóry powinien Ibyć Otwa-rity, dialogo
wy, uroczysty i żywotny. Poruszono; również sprawę wzajemnych kon
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taktów między członkami wlsp&lnoty., (Rozpatrywano (także zagadnienie, czy 
młodzież akceptuje Kościół. Stwierdzono, że młodziież, wówczas aikiceptuae 
■Kościół, jeżeli u ego nauka zgadza się z życiem.. Nadal ważnym pozostaje 
dialog między pokoleniami.

(Do kongresu skierowano idwfe propozyclje 3
I* 'dążyć do ziwołania międzynarodowego kongresu1 'młodzieży;
2. w  Międzynarodowych Kongresach Starokatolików powinna1 brać 

udział j,ak. największa- liczba delegatówrprzecistawici&li wszystkich 
pokoleń.

Grupą piątą 'kierował ks. Fredy Soder z Lancy Carauge (Szwajcaria). 
Omawiano temalt: „Życie duchowe” . Dyskusję tej. grupy .(w której, brało 
udział ;30 oisófb) podsumowano w  formie (tez:

1. konieczne jest duchowe ulś wiadomi en i e-;
2. biskupi powinni zwróciić większą, uwajgę na duchowa wyrobienie 

teologów;
3. odnowę powiinien wesprzeć mowy modlitewnik starokatolicki;

Grupa, szósta' zajęła -się tematem; „Żyicie w  (społeczności” .. Przewodniczył
jeji kls. Hansjorg Vogt z SchatEfhauisen (Szwajcaria), Pracowały tam 24 osoby. 
Dyskutowano- -nad zagadnie-ni-am: Gdzie powinna, przebiegać, granilca między 
odpowiedzialnością;' za społec zadać a Włalsnym-i' potrzebami, jeżeli powstaje 
konflikt między nŁm.L Zajmowano się także kwestią rozumienia małżeństwa 
w  przeciwieństwie Ido wSpóŁnot podobnych do małżeństwa.

Grupa Sb konibynuowała temat:. „jżycie w  społeczności” . [Przewodniczył jej 
ks.. 'Roland Laufber z Trimjhach i(Szwa(jcaria.). Z 2(1 uczestników dyskusji 
1/.3 stanowiła młodzież. Powoływano Isię ma odczyty prof. va-n: den Berga i ks. 
prof. -W. Freia. Podkręcona, że w  czaislie prac w grupach zaistniała, możli
wość tzw. jprzfitży wania społeczności” . ‘‘WispÓlnota-, społeczność, nie- powinna 
i  nie może zniknąć;, gdy uczestnicy k o n g re su , powrócą do 'domów.

Końcowy wniosek ibyS następujący: .Wszysicy są powołani, alby. wywieźć 
te małe Cegiełki- znalezionej wisipólndty do swojej paralfii i tam. nadal 
iłudować, szukając wispólnoty. wi grupach dialogowych i  próbując ultrwalać 
społeczność w  parafiach liulb ewentualnie tworząic nowe.

.Gruipą wSoską kierował 'ks. Luijgi1 Caroppoi ze Scandiano- [('Maliai).. W  grupie 
te1) opracowano jaikby fundament,, ma którym opiera isię całość a więc 
w  pewnym senisie to, 00 prziyniosły 3 referaty. Przyczyna leżała w tym, 
że Włosi t(z wyjątkiem ks. Ca-roppo) nie mogli 2rozutn,ieć referatów.

Grupie francuskiej przewodniczył ks. Frań z. Morbach z, Genewy. Dysku
towano nad życiem dhrze&citjanma. Życie1 tfez-usa Chrystusa jest przykładem 
dla człowieka, który otrzymaił Chrzest św. Podkreślono tutaj dwie zasad
nicze cechy charakterystyczne ehrzelacijlamina-: j,ego wielką godność i umi
łowanie BogaL. "Współczesny chrześcijanin zdaje feobie sprawę zarówno ze 
■swojej, odpowiedzdaino&ci, jak ,i złe swojej/ totalnej, niekompetencji-. Bąidlźmy 
wóęc skromni —  podkreślono w  sprawo25dan,iu — pamiętaj,ąic o- naszej
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całkowitej bezradności, gdy odłątczytmy się od Chrystusa. Miejmy zarutfanle 
do 'tego, którego łaska nais ulmaonia.

2:1 wraelśma !197I4: r. fas. Ibp J. iBrimkihiuets, w  asytście 'kilku duchownych 
z 1R1FN., odprawił nabożeństwo za zmarłych, zwierzchników Kościołów staro
katolickich. Po nabożeństwie odbyło sią trzecie posiedzenie kongresni, w  -czat- 
sie WtóregO' odczytano .sprawozdania poszczególnych grup. 5|prawoz)dania, 
łącznie; h referatami, stanowiły' sedtno. prac kongresowych.

Nastąipnie odlbyły się wylhory Stałego Komitetu. Kongresowego. Prezyden
tem został pan dr Deilster (iRIF̂ N). Wiceprezydentem ad interim -— ido czasu 
wyjbrania noweigo, wiceiprezyidenta w  Holandii — wybrano pana dra De 
Jonge. Natomiast Ws.. dra Hanisa; Freia ustrmowiomoi sekretarzem (do czasu 
wyborni nowego 'sekretarza w Szwajlcarii),.

Ks. ancyihisktfp Marinus Kok z Uitrechltui żakomułiiikował wszystkim* iże
X X II Międzynarodowy Konjgres Starokatolików odbędzie się, w. 1978 roku 
w  HolanldiiL Uczestnicy Kongresu1 prayj^li z  radością; tę miłą, wiadomość. 
Na tymi zakończył iswotje obrady Międzynarodowy Kongres Starokatolikó w 
w  Lucernie.

W  pięknym 5 tcbnącyim spokojem domiu Bożym w  Lucernie- uczestnicy 
kongresu zetknęli się z tym od czego wszystkie nasze poczynania są uzależ
nione: ze światłem Ducha Świętego.

Małgorzata Sudenis

d o n i o s ł e  w y d a r z e n i a  w  ż y c i u
POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

Polska Rada Ekumeniczna, korzystająca przez wiiele lat z pcmniaszrczeń 
Kościoła EwangeUckro-petfoiTrnowariego w  Warszawie przy ul. Swder-czew.- 
■skiego 76a, wprowadziła się 1 października 1974 r. do własnego domu 
w Warszawie przy Willowej, 1. W dniu 9 stycznia 1975 r. odbyła się 
uroczystość otwarcia i poświęcenia tego domu* w .której udział wzięli 
członkowie Prezydium i przewodniczący: Od'działów Wojewódzkich^ a 'także 
■inni działacze Polskiej: Rady Ekumenicznej. Na uroczystość przybył rów
nież 'ks. bp Helmult Hild. — zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego ^-esjii 
Nassau i  zastępica przewodniczącego Rady Kolaciołów Ewangelicki ich w  RFN„ 
którego Kościół przyczynił się wydatnie do zakupienia nowej, siedziby 
PRE.. Uroczystego' aktiui poświęcenia dokonał prezes PIRJE ks. bip dr Jan 
Niewieczerzał w asyście zwierzchników Kościołów członkowskich.

Tego samego dnia, wi Ośrodku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w  Warszawie przy ul. Miodowej' 21 odbyła isię Nadzwyczajne 'Walne Zgro- 
madeenie Polskiej Rady Ekumenicznej, z udziałem przedstawicieli ośmiu
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Kościołów członkowskich.., Zwołano je w zwdąziku z rezygnacją dotych- 
czasowiego prezesa — ks. bpa J, Niewieczerzała — z zajmowanego stano
wiska. Stał on na czele PRJE od 1960 roiku, a powiodem, rezygnacji jiest zły 
stan zdrowia. Ustępujący prezes dokonał podsumowania działalności PRE 
w okresie minionych 15 lat. Następnie zabrał głos wicedyrektor Uraędu 
do Spraw "Wyznań mgr 'Tadeusz Du,sLk„ podkreślając zasługi ks.. bpa 
J. Niewieczerzała w zakresie działalności patrioltyiczno-oby watelskiej, i  na. 
arenie międzynarodowej,.

iWi wyniku przeprowadzonego, głosowania nowym prezesem, PiRE został 
ks. prof. dr Witold Benedyktowie® — zwierzchnik Kościoła Metodystycz- 
nega w PRL. W ‘krótkim, przemówieniu wygłoszonym, po wyborze ks. 
W.. Benedy.ktowicz zaproponował powierzenie ks, bpowi J. Niewieczerzałowi 
fuinlkcji honorowego prezesa Rady. Wniosek ten został przyjęty jednomyślnie 
przez wszystkich uczestników;'Walnego Zgromadzenia.

Ks. prof. dr Witald BenedyMo wiicz urodził się 25 czerwca 1921 r. w  Kra
kowie. Od 1942 r. jest duichowniym Kościoła- Metody stycznego,, a od 1969 r. 
ikiarujie nim jako superintendent naczelny.

Ks. W.. Benedyktowieź ukończył w 1950 r. Wydajał Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego,. Na wydziale tym uizyskał w 1954 r„ stopień 
naukowy doktora teotlogii. Następnie przez szereg lat praco,wiał w, Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego, pełniąc nui-n. funkcję kustosza. W 1965 r. 
habilitował się w Chrześcijańskiej. Akademii Teologicznej,, a diwa- lata 
póónieji podjął w  nieji pracę nauikowo-idydakty.czną na stanowisku, kierowni
ka! Katedry Teologii Systematycznej,. W 19712 r. Rada Państwa nadała mu 
tyttui- profesora nadzwyczajnego., Ks. W., Benedyktowicz jest związany od 
1959 r. z Chrześcijańską Ko.nieren.cją> Pokojową,, w  któreji pełni szereg 
odpowiedzialnych funkcji,, m., in. członlka Komitetu. Roboczego., Od kilku 
lait jiest również członkiem Komisji Kościołów do Spraw Mlądzynairodowych. 
Światowej 'Rady Kościołów. Ponadto anga-żuje się w  pracach Konferencji 
Kościołów Europejskich i metodyzmu światowego.



RECENZJE I NOTY
<xustavo Gutaerrez: Theclwgie der 
befreiuag, MatthiasnGrunewald-Ver- 
lag, Mains (Chr. Kaisei Verlag, Mun- 
chen 1973, s. 288.

■Najbardziej) znana w Ameryce Ła
cińskiej. praca na' teimait teoLogii .wy
zwolenia, stanowiąca vademecuim dla 
wielu studentów i  zaangażowanych 
chrześcijan, doczekała- się taż nie
mieckiego przekładu. Jej' autor, Gu
staw Gufcierrez Merino, jest kapła
nem i profesorem' Uniwersytetu Ka
tolickiego w  Limie. Libśration — 
•wyzwolenie — jest dla niego nie tyle 
nowym tematem teologii, ile raczej 
nowym sposobem uprawiania teolo
gii ja to krytycznej' teorii określonej 
praktyki., Naczelne znaiczenie ma 
działanie Kościoła i  chrześcijan,, a 
„wszystkie teologie polityczne, 
-wiszelka teologia nadziei,, rewolucji 
i' -wyzwolenia nie mają talkieji rangi 
jak  autentyczna inicjatywa w za
kresie solidarności z wytzyiskiiwany.- 
mii klasami społecznymi” (s. 288).

(Książka Gutierreza zawiera ana
lizę rzeczywistości latynoamerykań
skiej, mówi o doświadczeniach- ucis
ku i o wyobcowaniu, zależności i 
przemocy. Wyzwolenie opisywane 
jest {jraez auitora jakx> jedyny w 
swoimi rodzajiu, wielowarstwowy i 
złożony proces, pcęimowany na pła
szczyźnie racjc-naliizmu naukowego 
jalko wyzwolenie ekonomiczne, spo
łeczne i polityczne, zmierzający na

płaszczyiźnćie rowolucjd, kulturalnej 
do stworzenia ncweg-o człowieka w 
solidarnej, wspólnocie}, umożliwiający 
na płaszczyźnie wiary, jako wyzwo
lenia z grzechu, wspólnotę z Bo
giem i innymi ludźmi (s„ 328). Stwór
ca jest zbawcą Izraela, exodus — 
paradcigmatesm wyiawiolenia, wiodą
cym l.uid w> 'kierunku ziemi obiecanej 
i nowego społeczeństwa, w którym 
nie mai nędzy i wyobcowania (s. 145). 
Kto walczy o ten cel, ma udział w 
Ubawieniu. Każdy wysiłek zmierza
jący do uistanowijeniia sprawiediliwe- 
■go społeczeństwa jiest ju-ż czynem 
zbawczym ,(s. 17il>, chociaż pełne, ra
dykalne wyzwolenie zostanie doko
nane dopiero przez Chrystusa.

Zagadnienie ważności wyzwolenia 
z punktu widzenia teologicznego 
Guitierrez sprowadza do zagadnienia 
ogólnego sensu ichir2eścijańsitwa i  po
słannictwa Kościoła. Kościół stoi 
przed problemem, czy w dalszym 
ciągu ma ciągnąć korzyści z nie
sprawiedliwych stosunków społecz
nych. Przykazanie miłości Chrystusa 
i zobowiajzanie woł>ec świata1 nie po
zostawiają mu wątpliwości co do 
wyboru. W domaganiu się wyzwole
nia i  -w walce o humanitarne i 
sprawiedliwe społeczeństwo Kościół 
musi ,być widzialną oanaką obecności 
Pana (s. 246).

Hans Jochen MangnU (Stanley J. 
Samartha (wyd.): Dialog mit Andee-
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ren Religi onen. Materiał aus der 
Olcamenischen Beweęung, Verlag 
Otto Lemlbectk, Frankfurt a.M. 1972, 
s. 186.

Od IV  Zgromadzenia Ogólnego 
Światowej' Rady Kościołów w Upsali, 
w 1368 r., dialog z  .przedstawicielami 
sranych religii stał się jednym z naj
istotniejszych tematów w łonie r-u- 
■chu ekumenicznego.. Niegdyś było 't-o 
zagadnienie;, które co .najwyżej ab
sorbowało misjonarzy, .dzisiaj' doty
czy ono -całego chrześcijaństwa. 
Pierwszymi punktem 'kulminacyjnym 
tego rozwoju. -była niewątpliwie kon
sultacja w Ajaltoun k. Bej rato, kstó- 
<ra w  marou! 1370 r. zgromadziła hin- 
doistów, buddystów, muzułmanów i 
chrześcijan. Najbardziej' zaskakującą 
cechą tego spotkania było to, że roz
mowy o dii alogu- przekształciły się 
w  sam dialog- Konsultacja w- Aj-al- 
toun dała impulsy do dalszych ini
cjatyw w  tym zakresie. .Dwa mie
siące później spotkali się w  Zurychu 
teologowie wywodzący sią z różnych 
tradycji i kultur cfcirześcijańslkich, w 
-celu rozmrażania problemów teolo
gicznych wyłaniających się przed 
.chrześcijanami, prowadzącymi diaiog 
z przedstawicielami innych reliigii. 
Komitet Naczelny Światowej. Rad-y 
Kościołów .na posiedzeniu w Addis 
Abebie (Etiopia),, w styczniu 1971 r., 
-uchwalił- tymczasowe zasady prowa
dzenia dialogu z przedstawicielami 
innych ireiigii.

Przedstawiona powyżej) sytuacja 
została znakomicie udokumentowana 
w zbiorze materiałów wydanych 
przez Hansa Joehena Margu-lla, 
przewodniczącego Konsultacji w

Ajaltoun, i- Stanleya J. Daimsttbę, 
'kierownika "Wydziału do spraw Dia
logu/ z Przedstawicielami1 Religii Nie
chrześcijańskich SSECK., Książka za
wiera nie tylko oficjalne teksty z 
Ajaltoun, Zurychu i  Addis Abeby, 
lecz także szereg sprawozdań, stano
wisk i- studiów .napisanych przez 
uczestników itych -spotkań. Dochodzą 
w  niej. do .głosu decydujące 'tematy, 
które wyłaniają się z dialogu. Są to: 
teologiczne problemy stosunku mię
dzy świadectwem względnie misją 
a dialogiem,- .uzasadnienie dialogu z 
puinktu widzenia inlkarnacji i  po
słannictwa Jezusa Chrystusa, zba
wienie i prawda w religiach nie- 
ichrześcij ańskich.

Z materiałów, zamieszczonych w 
książce wynika niedwuznacznie, że 
■dialog jest dzisiaji nieunikniony, po
trzebny i pełen możliwości. Jednakże 
diemianstruiją one 'też słabe punkty 
i- ni erozwiazane problemy w  pro
gramie dialoguj z religiami niechrze- 
ścij.amkimi. "Wśród au/torów nie ma 
ani jiedneigo niechrześcijanina. Dia
log z ideoLog-iami przede wszystkim 
ze współczesnym aiteiamem, jiest cał
kowicie wyłajczony. Nie podjięto je
szcze koniecznej notaprawy z teologią 
'dialektyczną,, która — jak wiadomo 
-— odrziiuca wszelką możliwość pro
wadzenia dialogu z przedstawiciela^ 
mi celigii niechrześcijańskich,.

Ernst Benz: Neune Religionen, Ernst 
Klett Yerlag, Stuttgart 1971, s. 180.

'Niniejsza1 publflkacjia Ernsta Benza, 
historyka Kościoła z Marburga, któ
remu zawdzięczamy j.uiż szereg in-
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nychi ważnych prac z dziedziny reli
gioznawstwa, poświęcona jest tema
towi, który coraz bardziej zyskuije 
na znaczeniu we współczesnym ru
chu ekumen Lcznytmi Chodził tu o ru
chy religijne współczesności,, 'które 
przede wszystkimi w  Afryicei i  Azji, 
ale również w  Ameryce Południowej 
i  Północnej, zyskugą coraz więcej 
zwolenników. Eenz stwierdza słusz
nie, żie właśnie te ruchy, które od
cinają się tak wyraźnie od trady
cyjnych religii niechrześcijańskich, 
nie spotkały się jeszcze z należną u- 
wagą religioznawców i  czysto- trak
tuje się je  jako „„symptom upadku” 
religii. Spośród całego szeregu no
wych ruichów religijnych, wykazu
jących z jednej strony rysy .sy.nkre- 
ityczne, a z dnuigiej. — reformistyczne, 
awtor wybrał charakterystyczne 
przykłady.. Benz omawia, rru in.: nowe 
religiie Japonii tkwiące korzeniami w 
tradycji, loitus-sułra buddyzmu., ruch 
'kaodiaizmu zrodzony w ubiegłym stu
leciu w In do chanach Francuskich, re- 
ligię bahaiizimu i in., Uwzględniony 
jeist zarówno, tzw. czaimy islam, ruch 
muzułmański rozpowszechniony 
wśród Murzynów, Ameryki Północ
nej jiak i stowarzyszenie świato
poglądowe .pod- nazwą „lUifoLogii” , 
które łączy fantazję techniczną epoki 
iotów kosmicznych z motywami re
ligijnymi. W  przypadku ,.iufologii” 
można powątpiewać, czy w ogóle po
siada ona rangę religii, natomiast 
w przypadku kultów Cargo Mela- 
nezjii, i  sekt mesjamicznyeh, Afryki 
natrafiamy na ruchy religijne, któ
rych zasięg i dynamika, przedstawia
ją  poważny problem dla Kościołów 
•w tych częściach świata.

ilstnieóą jednak zjawiska wspólne 
dla tych nowych religii. Zaliczyć 
trzeba tutaj przede wszystkim nowe 
•objawienia, które łączą się przeważ
nie z osobą założyciela i  wobec któ
rych religiie tradycyjne odgrywają; 
poniekąd rolę prekursora. Toteż cha
rakterystyczne jest w wielu przy
padkach roszczenie do- uniwersaliz
mu. „Klasyczne” religie objawiają 
się w tej perspektywie jako częścio
we aspekty „jedności religii” wyższe
go stopnia,, która to jedność znalazła 
wypełnienie we własnym ruicrh-u. Na 
tym polega roszczenie tego czy in
nego rmchiu do uniwersalizmu. Ce
chą charakterystyczną większości 
tych kultów jest aktualizacja starych 
wyobrażeń, mitów i rytów w obliczu 
zmieniającego się społeczeństwo, w 
epoce technicznej-.

Książka Ernsta Benza jest znako
mitym wprowadzeniem w świat no
wych ruchów reliigijinych współczes
ności. Z uwagi .na -rolę, jaką te ru
chy dzisiaj'odgrywają, praca ta win
na zaenterescwać nie tylko teologów 
i religioznawców. Autor planuje wy
dać w najbliższymi czasie więcej, to
mów na temat nowych religii

Karl-iChirLstoph Epting: Eing Ge- 
sprach Beginnt. Die Angange der 
Bewegnnff fur Glauben und Kirchen- 
verfassiung in den Jahren 1910— 1920, 
Theologischer Yerlag, Zuricta 1972, 
s. 388.

Za początek współczesnego ruchu 
ekumenicznego przyj moje się na 
■ogół rok 19ilO, kiedy to w Edynbur • 
gu zebrała' się Światowa Konferen
cja Misyjna. Konferencja ta dała-, 
szereg istotnych impulsów w zakre
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sie powstania organizacyjnych 
Struktur, które miały służyć stara
niom o zjednoczenie i  współpracę 
-chrześcijan. Krótko po j,ej zakończe
niu, w łonie Protestanckiego Kościo
ła Episko palnego w USA, utworzona 
Komisję Przygotowawczą do Ś w ito 
wej Konferencji Wiary i Ustroju 
Kościoła. W latach 1910—>1920 Komi
sja ta starała się w  różny sposób 
wzbudzać zainteresowanie i uzyski
wać poparcie wśród Kościołów w 
różnych, częściach świata dla idei 
Koontferencjii Wiary i Ustroju K o
ścioła. Po utworzeniu w Geneswde, 
w .1920 r„, podczas posiedzenia przy
gotowawczego do. Światowej Konfe
rencji Wiary i Us:troj(u Kościoła, Ko
mitetu Kontynuacji Pracy,, zadanie 
Komisji Protestanckiego; Kościoła E- 
piskopalnego aostało wypełnione. 
Ruch „Wiara i Ustrój. Kościoła” uzy
skał odtąd prawdiaiiwiie ekumeniczny 
charakter.

Książka Eptinga jest dysertacją 
doktorską przedłożoną Wydziałowi 
Teologii Reformowanej w. Zurychu. 
Jest to pierwsza praca, która tak 
szczegółowo przedstawia najstarszy 
etap Ruchu Wiara i  Ustrój. Kościo
ła. Autor, w  oparciu o nie zawsze 
łatwo dostępne materiały1 źródłowe!, 
przedstawił szczegółowo trudności i 
napięcia;,, różne punkty widzenia o- 
raiz międzywiyiBnariiowe i międzyna
rodowe kontakty członków Komisji 
Protestanckiego Kościoła. Episkopal
nego w USA.

Wiele czytelników przyjmie z 
wdzięcznością obszerny materiał do
kumentacyjny dołączony do omawia
nej. 'książki. Oczywiście, nawet w tej 
szczegółowej książce odkryj© się luki

((aip. brak ważnych .propozycji prawo
sławnych przedłożonych na Konfe
rencji Przygotowawczej w. Genewie, 
w  10120 r.), jedmaikże są one nie
znaczne wdbec faktu, że wreszicie 
mamy do dyspozycji opracowanie, 
•które ukazuje, nam. blaski i cienie 
.pierwszego, wa-żnego etapu w dzie
jach ruchu ekumenicznego. Praca 
Eptinga uzupełnia poważną Lukę w 
historiografii ekumenicznej,.

Luikas Yisoher: Okumenische Skiz- 
zen, Beitrage uad Amfisatze, Verla® 
Otto Lembedk, Fra.nkf urt/Main 1972, 
s. 246.

Nie moiże być ekumenii bez odno
wy teologii. Od początku byiło za
sadnicze przekonanie ruchu ekume
nicznego. Czy Światowa Rada Ko
ściołów. zrezygnowała dzisiaj, z tego 
przekonania? Tak sądzą niektórzy 
krytycy.. Mo>że zmienią opinię po za
poznaniu się z pracą Lukasa Vische- 
ra, dyrektora Sekretariatu Wydziału 
do Spraw Wiary i Ustroju- Kościoła 
&RK, noszajcą skrolmn-y tytuł „Szki
ców ekumenicznych” . W  gruncie rze
czy aulbor dostarczył nam kompen
dium .teologii ekumenicznej* Książka 
skłalda isię z dw-umaistu artykułów po
wstałych w okresie- pięciu Jat. Wszy
stkie, one dowodzą o. wzrolście wspól
nych przekonań teologicznych.

Artykuły zamaeHziczone w  iczęści 
pierwszcji omawiają „zagadnienia 
dialogu ekumenicznego”, jak np.: 
nowe wyznawanie, wyznanie a re
cepcja*, epilkfcza, wolność religijna, 
uirząd duchowny a zawód świecki. 
Maria — model Kościoła i model 
ludzkości.
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Częlść druiga zawiera artykuły na 
temat problemów eklezsjolo#iaznychi 
ruthiu1 ekumenicznego. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuj tutaij szkic p t 
„Kościół jako luidi we wszystkich 
miejscach.” . Zawiera on podstawową 
koncepcję eklezjologiczną, którą 
warto by poddać szerokiego dyskusji 
ekumenicznej,. Z innych szkiców na
leży wymienić: referat pt. „Praw
dziwie efcuimeniczny sobór?” , wygło
szony na posiedzeniu Komitetu Na
czelnego ŚRK w  Canterbury, w 
1969 r.„ J9toltea Ajpo,stoiska, Państwo 
Watykańskie a wspólne świadectwo 
Kościołów”, „Pozycja i zadanie ro
dzin wyznaniowych w  nuctou’ eku
menicznymi” , jRady ekumeniczne: 
narzędzia w.s|pólnoty. eklezijalnej,” .,

Jeist Ito znakomita książka, zdolna 
posunąć naprzód, dialog teologiczny 
w ruchui ekumenicznym.

Reinhard Groscurth: (wyd.) Katho- 
lizitat und Apostoli zitat. Theologi- 
sche studien einer Gemeinsamen A r
ta eitsgruppe Zwischen der Romisch- 
Katholischen Klrche und dem tfku- 
menischen Rat der Kirchen, Vanden- 
hoeck Ruprecht, Gottingem 1971, s. 
187.

Na zlecenie Wspólnej Grupy Ro
boczej: Światowej Rady Kościołów 
i' Kościoła 'Rzymskokatolickiego, w 
latach 1967 i ;1968 międzynarodowa 
i mięld zywyzmani,owa komisja praco
wała nad tematem, „katolickość i 
apo&tolskońć” . Omawiana praca za
mieś zi czai referaity wygłoszone na po
siedzeniach te j (komjsji,. Należy je 
dynie' wyrazić ubolewanie, że- nie 
dołączono do nielj wspólnie uchwa

lonego sprawozdania końcowego.
lAjrugliJkański patrysta J. 'N. D. Kelly 

przedstawia rozumienie pojęć „kato
licki” i „apostolski” w  pierwszych 
stuleciach. Teolog reformowany 
(izmarły w  międzyczasie) Jean Bose 
wylpowiiada się w, artykule „iKato- 
lickość Kościoła” za jakościowym — 
a tym samym dy namicKno-es chato- 
liogiiicznyim — rozumieniem Jkatolic- 
kości” . J. D. iZizicuHaS’, wythodiząc ze 
źródeł nowotestamwrtowych i patry
stycznych, rozwija interpretację Jkai- 
tolickośici” w ramach .rozumienia i  
struktury zgromadzonego' na Wre- 
caarzy Pańskiej ziboru {tytułu 
JWspólnoita "Wieczerzy Pańskiej a 
kaltolickOśsć Kościoła” nd>e należy więc 
rozumieć w  sensie interkomunii). W" 
artykule tym pojawia się już pro
blematyka Kościoła) lokalnego (w 
różnym znaczeniu teigo .słowa) i K o
ścioła powszechnego. tPOdejrouije ją 
dalej rzymskokatolicki teolog Em- 
m,anuel Łanne w  referacie: „Kościół 
lokalny: jego katołickość i apo-stol- 
skoiśić” .

Bardzo- .instruktywmyi jeist refeirat. 
Rudolfa tSchnackenfeurga pi.-. ^Ąpo- 
stolskość,:. stan badań”,, oparty na 
bardlzo' rozległej, literaturze. Szkoda, 
że nie zamieszczono w  zibSorze para- 
leinego materiałui o- stanie badań nad 
katolickością. J. L. Wittes w refera
cie zatytułowanym JKilka te-z w  
sprawi© sakramentalności Kościoła”  
rozrwilja główny temat — katoiickość 
i apoisftoiskość — z punktu, widzenia 
sakramentalnej funkdjli Kościoła dla 
caSeó ludzkości.

Na uwagę <z,aisłuiguij.e .również je
szcze końcowy referat Aleksandra 
Ganoczy’ego pt.: „Urządy episkopat, 
.prymat” . Rzymskokatolicka nauka o
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urzędzie i  różnych, urzędach], prz-ede 
wszystkim gej interpretacja na 1 i I I  
Soborze Watykańskimi, zostaje skon
frontowana z 'wypowiedziami Nowe
go Testamentu i choć nie poddana 
radykalnej krytyce, to jedinak zmo
dyfikowana; w  'duchu ekumeniczn ym.

LntematianaJe Okumemiische BiMio,- 
graphie, Band 6 <1967), Obr. Kaiser 
Verlag, Miinchen/MathhiasGruri 
wald-Verlag, Mainz 1973, s. 759.

Ukazał się Już iseósty tom ważnej 
bibliografii zestawiającej .publikacje 
ekumeniozme z 1967 r. (Bibliografia 
zawiera- 7308 pozyęji, w  (tym — to

warto podkreślić — również u- 
wzjgiędinionio. ważniejsze publikacje 
polskie (m. in. zamieszczone w  JPo- 
słatonicifcwie” ). Należy podiziwiać pie
czołowitość, z 'jaką wszystkie1 te; pu
blikacje zestawiono*. Indeks rzeczo
wy), umieszczony po irae pierwszy 
w  tym tomie, poizwada na lepszą 
orientację w  tekiście. IW każdym, ra
zie również ten tom, oznacza nie
zbędną. pomoc dla naukowej pracy 
ekumenicznej, i należy wyrazić na
dzieję, że dzieło to będzie- nadal 
kontynuowane, a odstęp — między 
rokdeimi,, o którym, relacjonuje ibiblio- 
gralfia-, i, rokiem wydania — ulegnie 
poważnemu zmniejszeniu.
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„Posłannictwo,, 
Nr 1/1975

Z POMOCĄ KATECHECIE

KATECHEZY

33. Zmartwychwstanie

94. Co się sltaio w  trzy dni po śmierci Fana Jezusa?
Trzeciego dnia po swej śmierci Pan Jezus zmartwychwstał w  ciele 

przemienionym, i  ukazał się potem kilkakrotnie Apostołom i ucz
niom [(jMŁ. 28). •

95. Dlaczego aanartw-yicliwstały Jezus ukazywał się swoim uczańom? 
'Zmaritwychwstały Jezuis ukazywał się ■swoitn uczniom dlatego, aby 
ich ufbwieridizaić w  wierze' i przygotować <dto głoszenia) Królestwa Bożego 
na ziemi (Łk. 23, 50—156, 24; Dzu Ajp. 1, ljl4).

Wprowadzenie

Kto z was zaulważyi, IJate zmiana nastĘipufie w kościele, kiedy skończy 
się 'Wielki Tydzień, a nadetjidizrie "Wielka Niedziela Zmartwychwstania.?... 
K-o&cdół jeist odlśtwiętnie przybrany, oitarze pełne kwiecia,, wi (śpiewach roz
brzmiewa radosne jAUeluljai” , gdyż mSiięły dni smutku, i feałaby, nastąpiły 
zalś dmi triulmlfc* i zwycięstwa,. Na ołtarzu pojawiają, się nowe ifiigury,:

1. filgura zmartwychwstałego- Chrystusa — zwycięzcy śmierci;
2 . krzyż, opleciony- czerwoną strułą, na pamiątkę ofiary krzyżowej, którą 

Chiryistuis złożył za nas jako najwyższy kapłan;
3. paschał —  gruibai i wysoka Iświeca  ̂ stojąpa po stoome- Ewangelii 

z pięciu gronami oznaczająca Chrystusa jako światłość świata, oraz 
pięć ran iPana Jezusa.

lW domu poja-wdają, się rówmiież nowe przedmioty, charakterystyczne dla 
świięta, Wielkiej nocy: baranefk z chorągiewką^ wy.dbraiżająicy Chrystusa 
Parna, który (jako Ibaramek niawanny życie swe oidd.ał za nas, a przez to 
zwyciężył zło; jajko -wielkanocne, przedstawiają*^ zmartwychwstanie Pana 
Jezusa, gdyż -tak .j,ak kurczę przebija 'dziobkiem twardą skorupkę, i, w y- 
<dotelta|je- się na zewnątrz, tak Pan Jeauis mocą iswą. odwalił kamień, .grdtKywy 
i opuścił grób. Jakże, wiele jest najrozmaitszych symboli wielkanocnych...
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a wszystkie głoszą jedną i tę samą radosną wieść: Chrystus zmartwych
wstał!

Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak Pan Jezus zmartwychwstał oraz 
czego uczy nas zmartwychwstanie Chrystusa.

Rozwinięcie tematu

a) Fakt zmartwychwstania. Pogrzeb Jezusa odbył się w piątek po po
łudniu. Józef z Arymatei wraz z innymi przyjaciółmi Chrystusa, złożyli 
ciało Pana Jezusa do grobu. Przed wejściem do grobu zatoczyli wielki 
kamień i obeszli. Tymczasem wrogowie Pana Jezusa przypomnieli sobie 
jak Pan Jezus kiedyś mówił o swym zmartwychwstaniu. Postanowili 
więc zmartwychwstaniu przeszkodzić. Udali się do Piłata z następującą 
prośbą: „Panie przypomnieliśmy sobie, że zwodziciel ten jeszcze za życia 
powiedział: po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż przeto, aby strze
żono grób aż do dnia. trzeciego, by nie przyszli uczniowie jego a nie 
wykradli go i nie powiedzieli ludowi: „Powstał z martwych” ... (Mt. 27, 
63—64). Piłat odrzekł sucho: „Macie straż, idźcie, i strzeżcie jak umiecie”. 
Przy grobie Pana Jezusa postawiono straż.

Tymczasem w zapowiedzianym dniu trzecim o świcie dał się słyszeć 
silny łoskot i trzęsienie ziemi. Na oczach przestraszonych żołnierzy wy
szedł z grobu Pan Jezus pełen jasności i chwały.
„ I  było wejrzenie Jego jako błyskawica, a szata Jego jako śnieg” . Z bo- 
jaźni przed nim, przerażeni strażnicy stali się „jakoby umarli” . (Mt. 28,4)

Wczesnym rankiem w  niedzielę szły pobożne niewiasty do grobu Pana 
Jezusa, aby namaścić Jego ciało wonnymi olejami. Po drodze mówiły 
między sobą: „Kto nam odwali kamień od drzwi grobowych?” A  oto z dala 
zobaczyły odwalony kamień i grób otwarty. Weszły więc do grobu, lecz 
jakże się zdziwiły, gdy ujrzały w grobie „młodzieńca siedzącego po pra
wej stronie, ubranego w szatę białą” (Mk. 16,5).

Młodzieniec ów rzekł do nich: „Nie bójcie się, szukacie Jazusa Nazareń- 
skiego, ukrzyżowanego, powstał, nie masz go tu, oto miejsce, gdzie go 
złożono... idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że powstał z mart
wych”.

Aby wszyscy mogli się przekonać o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał 
prawdziwie, Chrystus Pan przez 40 dni po zmartwychwstaniu ukazywał 
się Apostołom i uczniom swoim. Przemawiał do nich, a nawet jadł z nimi. 
Czasem zatrzymywał się wśród nich dłużej, pouczał, utwierdzał w wie
rze, zachęcał do pracy nad budowaniem Królestwa Bożego na ziemi, 
dał im władzę głoszenia Ewangelii, odpuszczania grzechów i sprawowa
nia Ofiary św. Mszy św. (Katecheta przypomina dzieciom ważniejsze obja
wienia się Pana Jezusa, np. Magdalenie, dwom uczniom z Emaus, Apostołom 
w  wieczerniku, niewiernemu Tomaszowi. Dla dzieci starszych należy wy-
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kasać na .tle wydarzeń oczywistość, faktu zmartwychwstania: przebywanie 
trzy? dni w  grobie, kamień igrobowy, pieczęć, straż,, nieustanny łańcuch 
objawdeń i to osobom nieskłonnym 'do. utwierzeniai).

ib) Nauka płynąca z faktu z m a r t w y c h w s t a n i a .  Zmartwychwstanie uczy 
nas przede ■wszystkim tełj prawdy, że1 Pas Jezus jest Bogiem, bo nikt, 
prócz 'Boga' nie miał władzy nad śmiercią,. Nikt z ludzi', nie dokonał n'i|gdy 
i nie dokona, po- wszystkie czasy takiego czyimi, nlikt nie mógł i nie 
fbęd'zie mógł otworzyć sam wiekai .trumny,, odwiaiió kamień igrobowy i zwy
cięsko. opuścić, grób. Sltąd te& najsłuszniej powiedział apostoł Tomasz— 
„'Pan mój i Bóg mój!” .

(Radosne iświ^to 'zmartwychwstania (Pańskiego zapowiada namk że; i my 
kiedyś zmartwychwstaniemy, (Pan Jezus bowiem stał się we wszystkim 
podobnym, nam człowiekiem, a skoro- On. zmartwychwstał jako człowiek, 
dał nam do zrozumienia, że i my jako ludzie pokonamy śmierć. Jakże 
prosto wyraża tę nadzieją starodawna pięjśń wielkanocna.:

„Chrystus zmartwychwstań jest,.
Nam na. przykład dam- (jest,
Iż mamy zmartwychpowstać 
Z Panem, [Bogiem 'kr61o<wać. Alleluja".

Potwierdź® to zresztą sam Pan Jezus, zafchęcając nas do- godnego pnzyjj- 
mowania Komunii 'św.: ,;Kto pożywa- ciało mogę i p ije mofją krew, mai ży 
wot wieczny, a- ja  go wskrzeszę w ostatni, dzień” (Jan, 6,55)..

Utrwalenie materiału

Jak długo spoczywał Pan Jezus w grobie!?... Co się stało w trzecim 
dmiul? Komu- ukazywał się Pan Jezus po zmartwy-cłuwistanm? Dlaczego 
zmartwychwstały Jezus ukazywał się swym uczniom? Jakie 'właściwości 
posiadało, ciało Pana Jezusa? Było to ciało. uwiaUbione, pełne jasności
i Wasku. O czym po-uiczai nas zmartwychwstanie Jezusa?...

Zastosowanie

iW czasach prześladowania chrześtója.ra przez, pogan, zdarzył się w Antio
chii następujący wypadek- Przed sędtzi-ą pogańskim, stanęła młoda dziew
czyna chrześcijańska- — Małgorzata.. Sędzia usiłował odciągnąć ją  od wiary 
chrześcijańskiej: „Jak to możliwe, żebyś uwierzyła w  Pana Jezusa” — 
rzekł do niej: JPomySl tylko, przecież ty wierzysz w  Boga,, który wisiał
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na/ krzyżu mdędlzy łotrami”— .jSkąd wiesz o tym?” — zapytała Małgorzata. 
„Czytałem to w waszym Piśmie św., w  Ewangeliach” . Owszem, prawdą 
jest wszysltiko ooiś rzekł, ale gdylbyń czyi tał 'da lej, przekonałbyś się, ie  te 
same księgi, które mówią o  męce i  fenie rei naszego Zbawiciela, opowiadają 
też o tym, jak On zmartwychwstał. Widzisz tylko poniżenie naszego Pana 
a nie zinasz Jego- wywyższenia, i  chwały. Jai wierzę w; Jezusa Chrystusa^ 
bo On nie tyłko wisiał na krzyżu^ ale po 'śmiem prawdziwie zmartwych- 
■wstał” !

1 myi, -drogie dzieci,, wierzyimy modno, w zmartwyichwstajiie' Pana Jezusa. 
Wiara ta jest naszą radością, oraz zadatkiem naszego zmartwychwstania. 
Bo Itak jak zmartwychwstał Ohrystus i  my zmartwychwstaniemy.
Zakończyć pieśnią wielkanocną.

34. Wniebowstąpienie

96. Kiedy zmartwychwstały Zbawiciel ukazał się po rajz ostatni swym 
uazmiom?
SZmaiftwychwistaly Zbawiciel ukazał się poi raz ostatni swym uczmiom 
w  40 dni pa zmartwyichwstaniu, na górze Oliwtnejj

97. Co znałczą ałorwia „wstąpił na nietbiosa”?
Słowa „wstąpił na niebiosa” zmacza  ̂że Pan' Jezus własną mocą wstą
pił do nieba z ciałem i duszą.

98. Co znaczy: Barn Jeants „siedzi na prawicy Boga. Ojca, Wszechmogącego?” 
Słowa „Pan Jesus siedzi na prawicy Boga OjiCa Wszechmogącego” 
znaczą, że Jezuis Chrystus razem- z Bogiem Ojcem- rządzi całym, świa
tem.

Wprowadzenie

Zmartwychwsftanie Panai Jezuisa wywołało ogromne zdziwienie wśród 
Apostołów. Nie wszyscy Apostołowie o-d razu. uwierzyli' w  prawdziwość 
zmartwychwstania. Aby. usunąć wszelkie wątpliwości, Pan Jezus pokazy
wał isię im przez 40 dni. Może sobie przypominacie ważniejsze, sjjawienia 
się Pana Jezusai? (Żołnierzom, jako świadkom- zmartwychwstania, Magdale
nie, pobożnym niewiastom, Apostołom w  wieczerniku), Tomaszowi, Aposto
łom madi jeziorem Genezaret przy cudownym' połowie ryto).

Był to okres naijlbogatszy w  życiu Pana Jeziusa-, lbo. w  tym. czasie organi
zował swój, Kościół, św. Łukasz w  jednym udaniu streszcza- całą działal
ność Pana Jezuisa. po zmartwychwstaniu-: „jKtóry też siebie samego po 
swojej męce sitawił żyiwym w  roczmaitych dowodach przez 40 dni ian się 
pokazując i  mó-wiąc o Królestwie Bożym”. d>z. Arp. 1,3)

Nadszedł jednaki dzień, w  którym, nasza ziemia' miała- utracić widzialną 
dbecnolśić swego Zlbawioielai. Ulko chamem u. Synowi dhciał Oj-eiec Niebieski
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przygotować najwyższą chwałę:. zabrać Go wraz z ciałe-m do nieba i  uczcić 
za to, że poniósł na ziemd tak wielkie cierpienia dla odkupienia ludzi. 
Za chwilę przypomnimy sofbie "tein piękn.yi i wspaniały moment wnieibo^ 
wstąpienia Pana Jezusa. Będzie to tematem naszej, lekcji.

Rozwinięcie tematu

a) Wstąpił ma niebiosa. Fan Jezus nieraz zapowiadaj swoją, rozłąkę z zie
mią i przygotowywał Apostołów na to,, że będzie musiał pożegnać ich na 
zawsze. Już przy Ostatniej Wieczerzy zapowiedział: „jeszcze nie długo 
a świat mnie już nie ujrzy... bo idę przygotować wam, miejsce., 'Gdybyście 
mnie mflowaili, zaiste rabowalibyście się, że idę do* Ojpa” . I rzeczywiście, 
co Part ijezuis aapowiediział, wyfpełniłO' isię całkowicie-. Onia czterdziestego 
po zmartwychwstaną ul Pattr Jezus ukazał się swym uczniom po raz ostatni. 
Wszedł do Wieczernika, zasiadł z  nimi, do stołu i rozmawiał przez dłuższy 
czas. Potem zebrali się wszyscy; na Górze Oliwnej-, Patrząc na nich, roz
rzewnił się Pan, Jezuls. Go teraz, bęldzie z dziełem^, kftóre z  takim trudem 
zaJkładał? Czy Apostołowie zdołają przetrzymać wszystkie prześladowania, 
które ich czekają? Dlatego polecił im, aby w Wieczerniku czekali na 
zesłanie Ducha Świętego, który ima ich umocnić i oświecić. Potem powinni 
iść na całyi iświat, nauczać wszystkie narody i cłurziciić je w Imię, Oijca i Syna
i Ducha, św. iflMk. ,15,15).

Pismo iśw. nie mówii nic, o obecności Maitki iNajśw. przy wniebowstąpieniu 
Pana' Jeausa. AiLe jest ifco- chyba rzeczą zarozumiałą., Jakże czuie musiał się 
Pan Jezus żegnać ,z tą, kltóra była dŁa Jezusa najdroższą istotą na ziemi. 
Zapewne polecił Pan Jezuis swej, Matce gromadkę Apostołów w  opiekę, 
gdyż widziimy Matkę Bożą taJkże pnzy zesłaniu Ducha św. <jDz. Ąp. 1̂ 14),

A  potem „(podniósłszy, swe ręce błogosławi im._ i  w  oczach ich uniósł 
się w  'Górę, a olbiok skrył go- tprzeidi ich oczyma. Oni zaś pilnie patrzyli 
za niim do nieba- idącym...” --(Dz. Ap., lj9 —10)., Aby pocieszyć uczniów swoich, 
pozostających w, wielkim smutku, przysłał Pan Jezus dwóch aniołów, którzy 
rzekli:. .JMężowie gaililegtsc: czemiu 'Stoicie zapatrzeni w  niabo? Ten, który 
spośród was wzięty jest do nieba, przyjdzie talk; jak oście go widzieli idąpego 
■do nieba” (jDz. Ąp. l j l l ) .

b) „Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego”. Zwróciliście może 
uw.agę, 'dzieci, że w  życiui towarzyskim; jeżeli chcemy zaznaczyć, że ktoś jesłt 
dla nas szczególnie, drogi i należy, mu1 siei specjalny szacunek, wtedy, 
przy stole isadzamy go po praweji ręce gospodarza domu-. Sprawy naszego 
życia codziennego przenosimy często na teren religijny i o Panu Bogu 
wyrażamy się podobnie ijafc o ludziach. iW Skłaldlziie Apostolskim mówimy, 
o  Panui Jezusie: „Wlsiajpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojioa 
Wszechmogącego” ., Czyżby to óznaczałOy że Pan Bóg,, jako Duch wszędzie 
■oibecny ma, prawicę lub lewicę? iNie, słowa te1 znaczą ty-lko, że Bóg Ojciec
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otacza Parna Jezusa' szczególnym szacunkiem, że Jezus Chrystue ma w  nie
bie najwyższą moc, icraelść i  ehwałę,

fGdy. Pan Jezus ibyi na ziemi, podlegał, zgodnie ze swą naturą, ludziką, 
różnym- zmianom; doznawał pociechy i radości, odczuwał smurte.k i boleść, 
kochano -Go, to znów nienawidzono. A le  teraz, skoro cJbjąf już tron nie
bieski, n.ie doanawal j  nigdy nie d-o-ma- żadneij odmiany. Teraz otrzymał 
wszelką władzę na nieibi-e i na ziemi. i(Mt 28jl'8); teraz Bóg „wywyższył 
Go i dał mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby na imię Jezusowe wszęl- 
kolano klękało: niebieskie, ziemskie i podziemne” . (Do Filipian 2,9 —10:).

Utrwalenie materiału

Kiedy Pan Jezus ukazał się pot raz ostatni swym, uczniom? Na Górze 
Oiliwnelj, w 40 dni po- zmartwychwstaniu. Co znaiczia sitowa: „wstąpił na 
niebiosa?” Pan Jezus rwiasną mocą wstąpili ido nieba z  ciałem- i d'ujszą. 
C o  znaczy: ,/Pan Jezus siedzi po prawicy Boga- Oj.ca- Wiszechmiog-aicego?” 
Słowa te ozna<ezaiią —  że Pan Jezus wraiz z Bogiem' Ojcem- posiada naj
wyższą moc —  odibiera1 najwyższą cześć i  raąidei całym światem.

Zastopowanie

(W uroczystość wniebowstąpienia Pana, Jezusa, po Ewangelii gasi się 
paischiał na przypomnienie, że pan Jezus w  tym. diriui odszedł dO' nieba, 
a ttym samym przestał się pokazywać ludziom na ziemi. Usuwa się także 
figurkę zmartwychwstałego Pana Jesusa i Krzyż, a- przy procesji przed 
sumą śjpiewa kapłan: JPirzez Twoje święjte wniebowstąpienie...” W  dniu 
tym Kościół kieruije naisz wziro-k fcu niebu, gdzie Jezus Chrystus przebywa 
wraz ze swym Ojice-m; [Niebieskim i odbiera nieustanną cześć i chwalę.

Kiedy bądizie wam. smutno, drogie 'dzieci, na- ziemi, kieruSjcie swój wzrok, 
do nieba. Tam Chrystus czeka, aby wam udzielić sił do znoszenia przy
krości na ziemi.

35. Sąd szcjsegółoiwy

99. Jaki los czeka człowieka natychmiast po śmierci?
'Zaraz po śmierci czeka- człowieka los następujący: Jeśli był spra
wiedliwym i dobrym, dusza jego osiągnie szczęście oglądania Boga.; 
jeśli był zatwardziałym grzesznikiem, nie dositąpi szczęścia przebywa^ 
nia iz Bogiem w  niebie.
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Wprowadzenie

Pan Jezus opowiedział pewnego razu swym słuchaczom przypowieść
o bogaczu. i Łazarzu1. Bogacz, ubrany w  najwspanialsze, .purpurowe szaty,, 
ucztował wystawnie Ikalżdego -dnia. Obok (bogacza mieszkał żebrak imie
niem Łazarz, człowiek biedny bardzo i chory, pokryty, wrzodami. Był on 
tak głodny, że prosił często o okruszyny, które spadały ze stołu bogacza, 
ale nikt mu ich nie chciał dać. Psy bogacza okazały się. litościwsze o-a swe-i 
go pana, ‘bo przychodziły 'do- Łazarza i 'lizały Jeigo wrzody. Po pewnym, 
czasie uimarł żebrak i Bóg zabrał ,go 'do nieba.. Umarł telż i bogacz i po
grzebany 'jest w  piekle. <Łk. 16, 19—22)..

IPrzypffwidSć,, którą Pan Jezus opowiedział, 'dotyczy bardzo cieka>weff 
kwestii, a mianowicie naszego* życia po ‘śmierci. Wszystkich ludzi od -najj- 
dawniejszych czasów dręczyło pytanie: co się stanie z człowiekiem po. 
śmierci? (Nie mogli długo znaleźć na. to pytanie odpowiedzi... Dopiero 
Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa, dał ludziom odpowiedź, że po śmierci* 
człowieka następuje natychmiast sąd, a wraz z nim .albo nagroda aillbo 
kara.

Dziś właSnie opowiem wam, drogie dzieci, o  sądzie Bożym, c ze łkającym; 
każdego człowieka natyichimiaslt po śmierci.

Rozwinięcie tematu

Każdy (człowiek, zaraz ,po (Śmierci, stage przed (Bogiem, tak jak stanęli 
przed 'Bogiem boigacz i Łazarz. (Wtedy następuje sąd. Sąd .ten nazywamy 
sądem szczegółowym, w odróżnieniu od innego sądu- — ogólnego mającego- 
nastąpić d-opiero- przy końcu iświaita, dla wszystkich ludzi razem. i(0 sądzie 
tym opowiem na .następnej (lekcji). Na sądzie szczegółowym 'każdy będzie 
musiał zdać rachunek przed Bogiem ze swych czynów, słów. i myśli. 
Każde słowo, najdrobniejsza my|H,, najmniejszy, uczynek, a nawet za
niedbanie obowiązku będzie podlegało sprawiedliwej ocenie. Ponieważ każ
dy człowiek, zaraz po śmierci osobiście niejako będzie musiał zdać sprawo
zdanie z swego postępowania przez icaie życie., dlatego sąd szczegółowy, na
zywamy również sądem osobistym.

Skąd wiemy '0 ftym, że zaraz po 'śmierci nastąpi sąd? Bo tak powiedział 
nam sam Bóg. W  przypowieści o bogaczu i Łazarzu Pan Jezus najwyraźniej 
dał do zrozumienia, że sąd szczegółowy następuje po śmierci człowieka. 
To samo potwierdzać Pan Jezus w  innych przypowieściach oraz przy' 
rozmaitych innych okazjach. .W przypowieści o niesprawiedliwym włodarzu 
Pan Jezus mówił: „Zdaj liczbę z włodarstwa twego, albowiem ju ż  więcej 
-nie będznesz włodarzy®” * (Łk. ,16,2).. (Na krzyżu Chrystus Pan ztwróicil się 
do ło.tra' wiszącego po prawej ręce- ze .słowami,: „ićLzfś jeszcze będziesz ze 
mną w  Ta'ju”. A  więc natychmiast zapadł wyrok o jego zibawieniu. Sw.
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Paweł Apostoł przypominał bardzo często chrześcijanom o sądzie szczegóło
wym ,*kaiżdy a des ®a siebie tz&La spratwę Bojfu” ((Rzym 1442).

Ciekaiwe jestetśeie zapewne, (jak się bidzie odbywał ten sąd szczegółowy, - 
czytl-i osobisty? SCto będzie sędzią? Jak długo będzie trwała rozprawa sądo
wa? Czy można będzie powoływać się na świadków, by potwierdzić swą 
niewinność?... Sędzią będzie sam (Pan Jezus, ponieważ Bóg Ojciec dai 
Mu wszelką władzę nad ludźmi dlatego — że ich Pan Jezus odkupił 
swą męką i krwią. Przed Panemi Jezusem sltanie każdy człowiek, skoro tylko 
śmierć go z teji ziemi zabierze. Sąd ten nie będzie się odbywał .talk, jak 
sądy] luidzkie. iNie będią tam potrzebni ani oskarżyciele, ani prokuratorzy, 
ani świadkowie. Nic trzeba ibędzie czekać w  kolejce na wyrok IPana, Jezusa. 
Sąd szczegółowy nastąpi w  jednej, chwili. W  jednej chwili, duszai stojąica 
przed Chrystusem,, oświetlona światłem łaska Bożej, pozna wiszystkie swoje 
dobre i złe czyny oraz to, czy zasługuje na nagrodę czy na karę. Czasem 
dzieci bawią się na podwórku wieczorem u,mażą się błotem, porozrywają 
uibrania, lale nic o tyra nie wiedzą]. Dopiero gdy wracają, do o!świet2onego 
pokoju' same zauważają swój: stan:, bruidne nogi, rozwiichnzone włosy, 
zabłocone ręce i uibranie... iW Itakim stanie' nie można wejść do czystego 
pokoju1* Mamusia nie ipotrzelbuoe im nawet mówić, same szybko wycofują 
się z pokoju. Podobnie dzieje się z człowiekiem, który stamąjł na sąd 
Boży szczegółowy!; sam poznaje wszystkie swe dobre i  złe czyny pod 
wpływem iśrwiabŁa Bożego; sam w  jednym, momencie zrozumie, czy 'może 
wejiść w  towarzystwo- Boga), .czy też miusi pokutę czynić za -swe grzechy,
i usunąć się na dłuższy czas 'dio miejsca- pokuty i oczyszczenia.

Utrwalenie materiału

Jak nazywamy sąd, który odbędzie się zaraz po śmierci... Czym się różni 
sąd szczegółowy od sądu ogólnego’-. Skąd wiemy o  sądzie szczegółowym?— 
Na czym będzie polegał sąd szczegółowy. Kto będzie sędzią? Dlaczego Pan 
Jezus będzie sądził? Kiedy nastąpi sąd szczegółowy i -jiak długo .będzie 
trwał?

Zastosowanie

IW r. 1879 izaszedł w  Pols-ce nasltępująjcy wypadek: pewien młody 'Człowiek 
nienawidził IśmierteiLnie swejgo ojca. Chi ciał go zamordować. Zapłacił więc 
pewnemu1 .bandycie dużo pieniędzy i polecił mu, zamordować ojicai. Ten jed
nak, kiedy stanął przed starcem, zląkł się i wyznał mu całą prawdę, po 
co przyszedł i kto go przysłał. Sitarzec podziękował za ten dowód serca 
niezupełnie jesaaze wi bandycie zdeprawowanego i rzekł doń,: JWeź mój 
płaszczy i- zanieś go synowi jako dowódi, że mnie zamordowałeś” . Bandyta
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tak uczynił. Syn ibył przekonany, że ojciec nie żyje. Ojciec tymczasem 
oddał sprawę do sądu', syna aresztowano. Podczas procesu postanowiona 
w  specjalny sposób ukarać syina. Na początku procesu, sędzia- surowym 
■głosem' zapowiedział: „Najpierw; nie-chaj przemówi jako świadek diusza za
mordowanego ojca”.... Z ukrycia wychodzi ojciec i grobowym głosem od-i 
żywa się: jOto jestem.” . Słowa te padły jak igrom, a jasnego nieba i  uczy
niły na sali piorunujące wrażenie. Poid! synem zachwiały sią nogi i zwalił 
siię -jak martwy -na, ziemię-.

Wyobraźcie sobie, dzieci, co będzie się działo z człowiekiem złym,, prze-' 
wrotaym, wielkim grzesznikiem,, gdy stanie przed obliczem Boga. Nie 
będzie mógł nic ukryć, ibo 'Bóg ana najskrytsze myśli człowieka, wszystko 
widzi o wszystkim, wie. Kto jest dobry, grzeczny, pracowty, ten nie mus? 
Sbać się sądu — ale kto jest zły-,.

36. SĄD OSTATECZNY

100. Kiedy będziemy wiedzieć na pewno, kto będzie, a kto nie będzie 
zbawiany?
O  tym, kto będzie, a kto nie toęfdzie zbawiony, ibędaiemy wiedzieć 
na pewno w dniui Sądżu Ostatecznego, „Bo my wszyscy musimy się 
ukaizaćprzeid stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał iza własne spra
wy ciała według, tego, co uczynił: albo dobre, ailibo złe" (II Kor. 5,10).

101. Kie ydnadejdzie dzień Sądu Ostatecznego?
Dzień Sądu. Ostatecznego nadejdzie przy końcu świata1.

102. Co stanie się przy końcu świata?
OPrzy końcu świata Jezus Chrystus powróci w  chwale z mocą wielką 
-i- majestatem, alby sądzić -żywych i umarłych: JStanafcątd przyjdzie 
sądzić żywych i umarłych” .

103. Co stanie się z umarłymi w  dniu Sądu Ostatecznego?
iW d-niu/ Sądiu Ostatecznego umarli, zmartwychwstaną do życia wiecz
nego. Pan Jezus powiedział: Jam jiesit zmartwychwstanie1 i żywoit; 
kto we mnie wierzy, choćlby .ujmait, żyć ibęidizie” (Jan 1-1, 25<; Jan 3, 16; 

Mt, 22).
104. Jak zmartwychwstaną umarli?

Sprawiedliwi- zmartwychwstaną w> ciałach przemienionych, alby wejlść 
do żywota! wiecznego, grzesznicy zmartwychwstaną w ciałach brzyd-

- kich i zostaną od Boga odtrąceni 25, 31—46; I  Kor. 115,42 nu).

Wprowadzenie

Na ostatniej lekcja mówiliśmy o sąflzie szczegółowym. Jestem bardzo, cie
kawy, j,ak uważaliście na iteji lekcji? Za chwile sprawKJzą, :kto myślał
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o zaba-wikach w dam u lub figlach ma przerwie, a kto słuchał uważnie. 
A więc —  zaczynamy. Powiedzcie mu, co się dzieje z człowiekiem jpo 
śmierci? (Ciało zakopuje się do ziemi,, a dusza staje przed Bogiem — 
na sąd). Jak się taki sąd nazywa? (Sąd Szczegółowy). Jak się odby
wa sąd szczegółowy?... Kto fiest sędzią?... Dlaczego Pan Jezus jest sędzią? 
(Bo Bóg Ojciec dał Panu- Jezusowi wszelką władzę nad ludźmi od czasu, 
gdy Chrystus odkupił ludzi męką swą i krwią za ni-eh, przedaną). Czy  
Pan Jezus ibędzie wyliczał każdemu człowiekowi grzechy), które on po
pełnił? iNde, Pan Jezus sprawi, że kalżdy sam — w jednej, chwili —  
zrozumie, czy jest godzien zasiąść w towarzystwie Chrystusa, czy tetż. 
.musi jeszcze cierpieć za grzechy swoje. Kto przypomni, jaki opowiadałem 
przykfład, alby wykazać, że ‘kalżdy, kto stanie po śmierci na sąd szczegółowy, 
kto spojrzy w  twarz Chrystusa, ten natychmiast pozna, czy jest godny na
grody, czy kary? Przykład o chłopczyku-, który wiszedł do pięknego miesz
kania, ohoć sam był brudny, zabłocony, ociekający wodą. A  teraz jeszcze 
jedno najłatwiejsze pytanie: Kiedy odbędzie się sąd szczegółowy? Natych
miast po śmierci. ,Tak, to prawda. Ale Pan Je-zus powiedział nam jeszcze 
o Lanym sądzie, który nie odlbędizie się natychmiast po śmierci, lecz dopiero 
przy końcu1 świata. Może ktoś z dzieci -wie; jak się nazywa* ten sąd? Sąd 
Ostateczny.

O Sądzie Ostatecznym opowiem Wam na dzisiejszej lekcji.

Rozwinięcie tematu

a) Powtórne przyjęcie Chrystusa. Może przypomnicie sobie, drogie dzieci, 
końcową scenę wniefbowstąpienia Pańskiego? Pan Jezus unosił się do góry, 
coraz mniej foyi widoczny, alż wreszcie obłok zakrył Jego postać przed 
oczyma ue2niów £ apostołów, patrzących w niebo. Wtedy stanęli przed 
gromadką patrzący-db dwalj mężowie i irzeWi: ^zem u stoicie zapatrzeni 
w niebo? Ten Jecus,, który od -wa® w  niebo został wzięlty, przyjdzie tak, 
jak oście Go widzieli idącego do nieba” .

JPrzyjdzie tak, (jakoście Co widzieli” -.. O [jakim to przyjściu- mówili?
O przyjściu Pana. Jezusa w  dzdeń Sądu Ostatecznego. Cóż, to za przyjście 
będzie? Czyżby Pan Jezus miał ponownie na świat się narodzić, żyć w  ubó
stwie, ukryciu-? Czyż na nowo ma podjąć trud nauczania, a potem mękę 
konania? Czyż na nowo miałby być wzgardzony, wyśmiany i wyszydzony? 
Nie! Powtórne przyjście Chrystusa ibędzie zupełnie inne; Pan Jezus przyjdzie 
z wielką mocą i majestatem!

Kiedy to nastąpi? Tak właśnie zapytali Jezusa Apostołowie o dzień osta
teczny: .powiedz nam, kiedy to będzie,, jakie znaki na niebie i ziemi zapo
wiedzą Twoje przyjście a dokonanie świata?

A  Pan Jezu® tak itm odpowiedział: jO  owym dniu i godzinie nikt nie wie, 
ani aniołowie niebiescy, jeno sam Ojciec” . Nikt więc nie wie kiedy nadejdzie

92



koniec świata, a po niim. sąd ostateczny Jedynie tuż .przed końcem, świata, 
dziwne zjawiska dziać się ibędą w  przyrodzie: j słońce się zaćmi i księżyc 
ni© da blasku, swego, gwiazdy zaczną spadać z nieba. Następnie rozlegnie 
się z nieba głc-s trsjb anielskich. iNa ich. głos przebudzą się umarli i po
wstaną z grobu. A  wtedy ukaże się na niebie; ogromy krzylż i(anak Syna 
Człowieczego) a następnie przyjdzie Chrystus Pan w Obłokach, jako król 
nielba- i ziemi.

b) Sąd Ostateczny. Dopiero wtedy rozpocznie się sąd. Pan Jezus rozkaże 
aniołom, aby ustawili ludzi: dobrych po jednej stronie,, a złych po drugiej 
stronie. Aniołowie rozpoznają łatwo, którzy są dobrzy, a którzy źli, gdyż 
doibrzy zmartwychwstaną w  ciaiach jaśniejących i pięknych, źli zaś w cia/- 
Jach brzydkich, odrażających,

[Wtedy iPan Jezus powie do doibryrihi: Byliście zawsze dobrzy dla- mnie; 
kiedy byiłem głodny, dal-iściei m i jeść; gdy byłem spragniony, daliście mi 
pić; gdy nie miałem w co się uthrać, daliście mi ubranie; -czasem chorowałem 
ciężko, wtedy odwiedzaliście mnie i pocieszaliście w  smutku.

Wówczas ludzie dobrzy spojrzą na Chrystusa i zapyltają; Co też mówisz 
Panie Jezu’ : Przecież nigdy nie byłeś w naszym domu-, Myśmy przyszli n.a 
świait, gdy Ciebie- j,uiż daiwno nie by-ło na ziemi-. Nilgdy&ny Ciebie nie 
widzieli. -Owszem karmiliśmy głodnych, poiliśmy spragnionych, okrywaliśmy 
źle ubranycfy pocieszaliśmy smutnych, cierpiących; dawaliśmy dach nad 
głową bezdomnym, odwiedzaliśmy w- szpitalu złożonych niemocą — ale 
to toyl-i ludzie: nasi rodz-ice, nasze, dzieci, bracia i  siostry, przyjaciele, są- 
siedzi albo całkiem otbcy ludzie.

Żal nam ich byiło. Pragnąlilśmy, aby wszyscy byli zadowoleni i  szczęśliwa. 
Czysto nawet zapominaliśmy o Tobie. -Pan-iet Jezu, tak pochłaniała nas troska
0 luicŁzi.

IWtedyi odpowie im Pan Jezus: Cokolwiek dobrego uczyniliście dla ludzi
—  to właśnie uczyniliście dla mnie. Chodźcie do nieba. Od początku świata 
przyszykowałem w  nim mieszkanie dla was.

Potem zwróci się Pan Jezus do -ziych ludzi i powie straszne słowa: A  wy. 
dla nikogo nie byliście dobrzy; nie tylko dla biednych, opuszczonych i cier
piących, a nawet dla swych najbliższych: 'żony, męża, dzieci, rodzeństwa, 
sąsiadów. Zarabialiiściei pieniądze, (by je  przepić; szafy uigimały 'Się od ubrań
1 bogactwa, trzosy wypchane były ziotam* grubymi banknotami ale innym 
ludziom nie chcieliście pomóc. iNie półżywi! się u was głodny, nie napił 
spragniony, nie doznał pociechy cierpiący. Mieliście serca zimne jak głaz! 
Idżoie precz! Nie znam was! N ie chcę, ani: chwili pozostawać w. waszym 
towarzystwie!

I pójdą dobrzy po nagrodę do nieba, a źli na dalsze cierpienia aż do czasu 
pełnego zadośćuczynienia za -swe grzechy,. Jalkżei będą żałować, że byli tak 
■obow/tmi na potrzeby i cienpienia innych ludzi. Jak będą płakać i narzekać, 
ale płacz nic już im nie pomoże.
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Powiedzcie dzieci — kiedy iPan Jezus przyjdzie [jeszcze na ziemię? CPrrzy 
końcu świata —  w  dzień Sądu Ostatecznego. Czym się będzie różniło 
Jego drugia przyjęcie od przyj|śaia pierwszego? Tamto w uniżeniu,. w  słabości, 
upokorzeniu! — to w- mocy i chiwale. Jakie zjawiska poprzedzą koniec 
świata? 1C0 się ukaże na niebie? Kogo iPan Jezus będzie sądtił? Wszystkich 
ludzi żywych i umartych — „i&taimitąd pcrzyjdizie sądzić żywych i umarłych”.

Jak można sąfdzić umartych, skoro ciała' ich słały się prochem? Umarli 
powstaną z grobów, zmartwychwstaną. Dusza kaćdetgo człowieka znów po
łączy się iz ciałem. W  jakiqh ciałach zmartwychwstaną doBrzy?... źłi?... 
Cóż powie Pan Jezus do dobrych? Dokąd ich zabierze? Dlaczego' odtrąci od 
siebie złych?

Zastosowanie

iZ dulżeigo miasta przyjechał na1 weseJa swej siostry na, wieś mały jej 
braciszek Janek. Była jesień. Liście żółkły na drzewach, niektóre spadały 
na ziemią i  zaczynały gnić. Janek wyszedł w  pole. Zobaczył jak rolnik, siał 
żyto. iPomytśtał sobie; jakie to dziwne —- przecież eiarna' te zjgniją w ziemi, 
a (jednak rotoik siejje„ Co on robi? Czy on zmysły stracił? ‘Nie postradał 
zmyisłówi, rolnik dobrze wie, że choć ziarno zgniijei, ale plon przyniesie, 
(nastąpi tyllkio ptrzemiiaina starej powłoki 'ma nową. Talk będzie z nami. [Zbut
wiała, amiesaana z ziemią powiłoka przemieni się w  nowego człowieka.

Newtonowi Badano pytanie: w  Saki sposób w  dzień Sądu Ostatecznego 
zmartwydhwsitaną ciała ludzkie, skoro sąi zupełnie zmieszane z ziemią? 
Wielki uczony wziął masę opiłek żelaznych, zmieszał je z ziemią a potem 
pochwycił mągnes d wszystkie opiłki zjednoczył. Tak <Pa® Bóg w  dnia 
Sądu Ostatecznego zbudzi umarłych, ciała iich połączą się z duszą i staną 
przed tronem iBożym. I wy kiedylś przy końcu świata staniecie przed Jezu- 
Eeimi Chrystusem. Ciała wasze będą młode piękne i tacy piękni pójdziecie 
do nieba. Jakalż to będzie radosna ahiwila? AJe jeden jest ityflko warunek: 
(jaki? — byście zawsze ibyli dla innych iwózi dobrzy.



Priester W iktor Wysoczyński
Versuch eines neuen Blickes ............................................................................................  S
Priester Kurt Stalder
Die eucharistiscłie Gastfreundschaft , ....................................................20

Das Problem von Filioąue in Fassung eines orthodoxen Theologen (Schluss) 31 
GKUNDLEGENDE ALTKATHOLISCHE DOKUMENTE UND QUELLENMATERIAŁE

Badisches Aitkatholiken — Gesetz und Ausfiihrungverodnung.................................. 4?

Preussisches Aitkatholiken — G e s e t z ....................................................................  45-

Die Synodal und Gemeinde Ordnung ......................................................................47

Statut fur Handliabung der Disciplin iiber den K leru s.......................................... 53-

Die Utrechter Erkl&rung der Biscbófe der Altkatholischen Kirchen von 21 63
September 1889 , ............................................................................................ 63

II Internationaler Altkatholikenkongress in Luzem (13—15 September 1892) 64

Erkl&rung der Nationalsynode der Chriskatholischen K ircbe der Scliweiz

(28 Juni 1876)........................................................................................................... 65

EREIGNISSE u n d  MEINUNGEN

XXI Internationaler Aitkatholiken — Kongress in Luzern (Małgorzata Sudenis) Sff

Wicntige Ereignisse im Leben des Polnischen Okumenischen R a t s .......................72

REZENSEN UND N O T IZ E N ..........................................................................  . 74

B IB L IO G R A P H IE ..................................................................................................... 79-

EINE HILFE FUR DEN KATECHETEN..................................................................... B5

INHALT



C O N T E N T S

Hev. Wiktor Wysoczanskl
_A tria] of a new glance  ̂ t . . . . . .  >a . . .  . .3

Rev. Kurt Stolder
'The eucharistical h o s p i t a l l t y ............................................................................................20

■The problem of the „FUioąne”  in the view of the orthodox TheolOgy (End) 31

THE FUNDAMENTAI OLD CATHOLlCAL DOCUMENTS AND SOURCES

The Law about the old-catholics in Baden and the executional declsion . . 43

The Law about the old-^atholics in Prussia 45

The synodal and congTegational rules * ................................ * .............................. 47

The executional statute to he disciplinar rules of the clergy . . . . . . .  55

The Utrecht — Decl&ratlon of the Bishops of the old catholical Churches fri>m

the 24 September 1883 

The n. International CongTess of the Old catholical Łn Luzem (13—15

September 1892) . . . . . . . 64

The Declaratlon ot the National Syn ode of the Christ — catholical Chureh

in Swiss from 28 June 1876 . . . » ...........................................................65

EVENTS AND OPINIONS

'THE XXI International Congress of Old cathołics in Luzern (Małgorzata Sudenis) 66

Imperant events In the life of the Polish Eciimenical Counc 11 # ......................72

REVIEWS AND N O T E S ......................................................* ............................... 74

BIBLIO GRAP H Y ...................................79

HELPING IN  THE RELIGlOLfS E D U C A T IO N ....................................................................33



Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, 
"co przez wszystkich było wyznawane; to jest 
bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie .

(św. Wincenty z Lerynu)


