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Ks. Peter Amiet *

„Posłannictwo” 
Nr 2 1975

Urząd w Kościele

W tradycyjnych rzymskokatolickich podręcznikach dogmatyki można 
spotkać się z traktowaniem urzędu jako szczególnej wiefltoości, w porów
naniu z kttórą świeccy przedstawiają się nie jako odrębny stan, lecz 
tylko jako „nie piastujący urzędu” . Można więc postawić pytanie, czy 
świeccy są właściwie potrzebni w Kościele, to znaczy, czy nie stanowiłby 
on już całości, gdyby składał się tylko z piastujących urzędy. Można 
również postawić pytanie, czy nie byłoby najlepiej ukłzielać święceń 
wszystkim chrześcijanom, alby zajpewnić im osiągnięcie dodatkowo przy
sługującego im wyższego stanu łasiki uświęcającej. Dla urzędu świeccy są 
tylko podswłaldnymi, którzy muszą być pósłuszni. Innych obowiązków 
wobec urzędu wydają się nie mieć.

Pogląd ten ustępuje obecnie miejsca nowemu, według Którego więcej 
podkreśla się znaczenie świeokidh. Żąda się wprawdzie od nich współpra
cy w Kościele, jednak często w dalszym ciągu tkwi się w starym sche
macie. Można bowiem wyobriażać sobie pracę dla Kościoła tylko jako wy
pełnianie obowiązków zwiąizamyclh z urzędem. A wtedy można traktować 
świeckich jako „małych proboszczów” , którzy będą naśladowali sprawu
jących urzędy i przejmowali od nich prace, najlepiej takie jak dusz
pasterstwo i kaznodziejstwo. Rzadko natomiast jest postulowany swoisty, 
oddzielony od urzędu stan świeckich z odrębnym urzędem w Kościele.

* Ks. prof. dr teologii Peter Max Amiet urodził się 20 VI 1936 r. w kantonie So- 
lothurn (Szwajcaria). Po ukończeniu gimnazjum w Solothurn w 1954 roku studiował 
na Starokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bernie. Święcenia ka
płańskie otrzymał 23 kwietnfa 1960 roku i zastał wikariuszem w Zurychu. Od 1 paź
dziernika 1960 roku jest proboszczem w Magden {kanton Aargati). W 1973 roku Uzy
skał stopień doktora geologii i obok lunkcji proboszcza objął stanowisko prolesora 
nadzwyczajnego, na ww. Wydziale, gdzie prowadzi wykłady z zakresu historii i isto
ty jedności katolickiej, ze szczególnym uwzględnieniem starokatolicyzmu, wschod
niej ortodoksji i ruchu ekumenicznego.
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Oczywiście oba naszkicowane wyżej poglądy mają swoje uzasadnienie. 
Jeśli ktoś pod tym kątem widzenia przejrzy jNowy Testamenit, to znajdzie 
tam również dba te poglądy, a przede wszystkim wymieniony na pierw-' 
szym miejscu. CSiągle podkreśla się, że należy być posłusznym piastującym 
urzędy, a poniadlto określa się również piastujących urzędy jako coś w ro
dzaju „lepszych świeckich”, jako wzory, które świeccy powinni naślado
wać. Obecnie nie podkreśla £ftę już tak jak dawniej, że piastujący urząd 
jest „ojtoem”, że Stoi on „ponad” gminą i o tyle tylko jest jej sługą, o ile 
jest sługą i wysłannikiem Chrystusa a nie jako mandaitariusz gminy. I to 
byłby ten konieczny aHpekt urzędu.

Na stosunek piaisitującydh urzędy do świeckich można jednak również 
spojrzeć i w inny sposób. Pakt, że wymaga się, alby świecki był posłuszny 
piastującemu urząd oraiz faiklt, że mów1! się iż [wiara pocfhodzi z nau/czania, 
wcale nie pozwalają na snucie zaskakujących wniosków, że jakoby świecki 
był wobec piastująlcego urząd kimś niepełnofprawnyim (jeżeli taki stan 
występuje, to jest on oceniony w Nowym Testamencie jako stan przej
ściowy, patrz 1 Kor. 3, 1 n.), gdyż jest on tylko od niego zależny. 
Przeciwnie, możemy w Nowym Testamencie znaleźć takie miejsca, jak
2 Iiiist Piotra 1, 1, gdzie mówi się, że adresaci listu mają taiką samą wiarę 
jak jego autor podający się za Piotra. Albo takie, jak:. „Piszę wam, żeście 
poznali, że odipusaczają się waim grzechy, żeście zwyciężyli złego ducha, że 
jesteście silni a słowo Boże mieszka w was, żeście poznali praiwdę”. (Ze
stawienie różnych fragmentów z 1 Lisltu Jana). W rl Liście Jana 2,27 
mówi się wiprosit: „I nie potrzebujecie, aiby was krto pouczał, ale skoro 
namaszczenie jego poucza was o wszystkim, jest ono prawdziwe”. 1 List 
do Koryntian 2,14 n, a zwłaszcza 3,1 n. uzasadnia taki sam pogląd. 
Świeccy mogą poznać wolę Bożą i sprawdzać naukę. Są oni nosicielami 
Ducha świętego. Pozostają w bezipośrednim kontakcie z Bogiem, który 
jest ich jedynym ojcem. Nawet gdyby Paweł głosił jakąś inną ewangelię, 
mogą oni rozpoznać, kltóna jest prawdziwa.

Czy wobec tego można by wnioskować, iż rozbieżności międlzy spra
wującymi urzędy a świeckimi powinny być rozwiązane następująco? 
Wiara pochodztt przede wszystkim z nauczania sprawujących urzędy, aie 
patem świecki mając wiarę pótrzefouje sprawujących urzędy jeszcze bar-, 
dziej, zwłaszcza gdy wiara jego osłabnie. W upadku sprawujący urząd jest 
Chyba niejednokrotnie wprost niezbędny, panietważ nawet i brait brata 
może przekonywać (List Jody), napominać (List Jakuba) i umacniać. Ra
czej jednak jest tak, że właśnie wtedy piastujący urząd musi nauczać, 
kiedy wiara jest żywa. A zaJtem, ponieważ świeccy wierzą, piastujący 
urzędy stanowią dla nidh autorytet. Jest bowHem istotą wiary, posiadanie 
przełożonego jako autorytetu i uznawanie go za taki, nawet wtedy, kiedy 
piastujący urząd źle spełnia swoje obowiązki (por. Łuk. 10,16 n. „Kto 
was słućha, słucha mnie” . Jeśli to ma być nie Itylko dodatttoowa refleksja
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— ;jest bowiem zrozumiale samo pnzez Się, że wysłannik zastępuje tego, 
Który go wysyła- — lecz mieć również znaczenie praktyczne, to można 
mówić tylko o wzmocnieniu autorytetu takiego piastującego urząd, które
go: „naturalny” autorytet jest słaby).

A jaik przedstawia się to przeciwstawienie piastujących urzędy i świec
kich, gdy na nie spojrzeć nie od strony świeckich, ale od strony piastu
jącego urząd? W paradoksalny sposób przeciwstawia się on świeckim jako 
ich „ojciec”, jako wysłannik Chrystusa i zaraizam jaiko ten, na którego 
Bóg oczekuje w świeokidh, którego Bóg spotyka w świeckich napełnionych 
duchem. Własności duchowe świeckich nie są inne niż piastujących 
urzędy, jako że przez święcenia nie traci Się łaski chrztu. Czyimś nowym 
jest tylko inne jej ukierunkowanie, szczególne zobowiązanie do troszcze
nia się o  wiernych. Gdyby bowiem łaska urzędu była rzeczywiśfcie po
większeniem łaski uświęcającej, to nie byłoby zrozumiale dlaczego nie 
udziela się święceń wiszyistkim chrześcijanom.

Ten trzeoi rodzaj spojrzenia na stosunki między świeckimi i piastują
cymi urzędy pozwala równdeż na traktowanie w nowy sposób urzędu przez 
świeckich. Przy traktowaniu urzędu w sposób tradycyjny rozpatruje się 
go sam dila siebie i dopiero potem ewentualnie wspomina się jeszcze 
•o obowiązkach, jakie wobec urzędu mają świeccy. Kościół rozpatruje się 
niejako w aspekcie urzędu. A jakby się to przedstawiało, gdyby spojrzeć 
na urząd od strony Kościoła (świeckich)? Dalsze uwagi niech stanowią 
szkic tego, w jaki sposób można by to zrobić.

Oto pytania, które zostały uznane przez chrześcijan za konieczne:
1. Jak okazuję to, że jestem nie tylko pobożnym człowiekiem, lecz rów

nież członkiem Ciała Chrystusa?
2. Jak można okazać, że Kościół jest związany nie tylko z nauką lecz i ży- 

. jącą Osobą Chrystusa?
3. Jak można okazać, że ten Chrystus jest konkretnym, historycznym Je

zusem, jest Słowem Wcielonym?
4. Jak można okazać, że Chrystus jeist Bogiem?
5: Jak można okazać, że wobec Boga wiszyscy jesteśtny braćmi?
• To że jestem członkiem Ciała Chrystusa mogę okazać przez uznanie 

obowiązków wobec symboli wspólnoty, przez zachowanie praw ustanowio
nych przez wspólnotę, a zwłaszcza takiidh praw, które poza wspólnotą 
stają się bezsensowne jak na przykład obowiązek uczestniczenia w spec
jalnych obrzędach. Pytonie drugie ukazuje, że odpowiedź dana na pierw
sze pytanie tu nie wiele pomoże. Musi być ona uzupełniona przez wspólny 
związek z osobowym Chrystusem. Może się to realizować na przykład 
przez: wspólne wzywanie Chrystusa. Była by to jednak odpowiedź tylko 
na pytonie drugie, ade nie na pierwsze, ponieważ Chrystusa mogę również 
wzywać satmotnie.
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Na pytanie trzecie można by znaleźć odpowiedź czysto werbalną, na 
p r z y k ła d  przez odmawianie Credo. Ale znowu niie 'dotyczyło by to pytania 
pierwszego, a i pyttanie drugie również pozostało by wyłączone. Jeśli jed
nak szukamy wspólnej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania, która będzie 
słuszna dla wszystkich trzech, a ponadto odpowiedzi spełniającej w spo
sób „inkarnacyjny” świadectwo Słowa Wcielonego to Kościół ofiaruje nam 
uznanie wysłanników Chrystusa, to znaczy posiaidająicyoh sukcesję apostol
ską biskupów (i kapłanów). Takie uznanie jasit zarazem wyznaniem przy
należności dó wspólnoty jak również do Tego, Który stoi za wysłannikami 
jako Wysyłający ich. Jest to również odpowiedź na pytonie drugie w tym 
sensie, że prawomocność wyisłannictwa zaikłada iż Wysyłający jest kiimś 
żywym. Jest to zarazem odpowiedź na pytanie czwarte w tym senjsie, że 
jeśli słucha się wysłanników, to przez nich słucha się i Wysyłającego. Ale 
słuchanie kogoś, kto nie żyje, byłoby nonsensem. To, że słucha się nie 
samyćh wysłanników, ale przez nich Wysyłającego, może być siwego ro
dzaju odpowiedzią i na pyitanie piąte. Znaiczy to bowiem, że posłuszeń
stwo wcfbec piastujących urzędy nie jedt bezwzględne lecz uwarunkowane 
„tą samą wiairą” świeckich, konieczną w razie pcrtrzeby do sprzeciwienia 
się sprawującym unzędy.

Odpowiedź na piąte pytanie nie jest problemem, kiedy dhodzi o sto
sunki między świeckimi. Pozostaje ona jednak w  pewnej rozbieżności 
z odpowiedzią na pytonie czwarte. (Rozbieżność ta bierze się stąd, że 
Kościół odzwierciedla życie Trójcy Przenajświętszej. Świeccy są przedsta
wieniem Ducha Świętego, a piastujący urzędy—.Chrystusa. Toteż w aspek
cie naszego pytania, w odnielsieniu do urzędu cechą pierwszorzędną jest 
Specjalny Stosunek do Chrystusa, a łaska święceń drugorzędną).

K-westią drugoplanową jest problem stopnia, (historycznej pewności 
sukcesji apostolskiej. Pierwsze pytanie, jakie się tu naisuwa powinno 
brzmieć: W jaki sposób społeczność wiernych może wyznawać, że należy 
do Chrystusa, który był w przeszłości konkretną postacią, w jaki sposób 
może społeczność jako społeczność dostrzec wymiar przeszłości i stosunek 
db konkretnej osdby Chrystusa? Za odpowiedź na to pytanie może służyć 
uznanie urzędu posiadającego sukcesję aipostoiską, przy czyim ewen/bualne 
niepewności nie mają tu znaczenia ze względu na rozfoieżmość występują
cą we Wcieleniu między „Duchem i Ciałem”. (Podolbnemu celowi — tylko 
mniej wyraźnie, ponieważ osolby Chrystusa nie przedstawiają tu liudakie 
postacie — może służyć kult relikwii i Biblii. Wprawdzie może tu również 
brakować elementu zbiorowości).

Bezcelowe jest tu dopatrywanie się w kapłanach alternatywy dla bi
skupów w przekonaniu-, że coś takiego dopuszczają badania nad wczesnym , 
Kościołem, ponieważ przekazywanie posłannictwa dokonywało sdę właśnie 
przez biskupów. Wydaje się, że tego samego zdania byli także reforma
torzy. (J. J. von Admen sądzi, że intencją reformatorów było dalsze — po
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oczyszczeniu! — przekazywanie urzędu biskupów. Dopiero później — ze 
względu na społeczną pozycję refforanowanyich proboszczów, równą pozycji 
katodlicldch kapłanów — pojawiło isię mniemanie, że Kościoły reformowane 
nie miają biskiujpów a tylko „kapłanów”. JedmaJk może słuszniej byłoby 
mówić, że mają one tylko biskupów).

Jeśli Kościół może przez „ohrystoforycznyoh” pełniących urzędy przy
znawać się do Słowa Wcielonego, to jest również zrozumiale, dlaczego 
„charyzmatyczne” urzędy, wywodzące się od proroków może raczej pneu- 
matdtogicznie niż chrystologicznie są nieprzytdaitne do przyznawania się 
gminy do Słowa Wcielonego. Element chrystologiczny mógłby tu wystę
pować — lecz nie na sposób „wcielenia” — tylko w słowie proroka. 
{Słów „charyzmatyczny” i „prorok” użyłem tu we współczesnym zna
czeniu. W Nowym Testamencie wszystkie urzędy mogły być Określone 
jako charyzmait — lulb również jako dharls (łaska) — a apostołowie uwa
żani częściowo Za podobnych do proroków.)

Ks. Peter Amiet
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Ks. Christian Oeyen *

, posłannictwo” 
Nr 2 1975

Katolickość Kościoła 
a anglikańsko-starokatolickie 
porozumienie o interkomunii

(Referat wygłoszony na Anglikańsko-Starokatoliekiej Konferencji Teolo
gicznej w dniach 15—18 września 1974 r. w Lucernie).

Pojęcie kaJtoliokości ma istotne znaczenie dla zrozumienia szczególnych 
stosunków między Kościołami anglikańskimi i starokatolickimi. Na' angli- 
kańsko-lstarofkataMdtoiej konferencji zjednoczeniowej w 1931 r-oku przed1 
sifiawiciele olbu Wiąpólnot kościelnych zgodzili się na czsnaną formułę inter- 
komunii, której pierrwiszy artykuł brzmi:

„Każda wspólnota kościelna uznaje kafcolickość i niezależność drugiej 
oraz zachowuje swloją właisną” .

(Each Comimunion recognisels the caUfoolieity and independence o£ the 
other anld maintains its own). 1

Wprawdzie właśnie tego zdania dotyczyło pewne wahamie się siferony 
starokatolickiej przy ratyfikacji tej formuły. Mianowicie podczas gdy różne 
Kościoły anglikańskie akceptowały porozumienie bez żadnych zmian w jego

* Ks. prof. dr teologii Christian Oeyen urodził się w 1934 roku w Antwerpii (Bel
gia), dzieciństwo i młodość spędził w Buenos Aires (Argentyna). Studiował teologię 
w La Fiata, Rzymie, Erlandze i Bonn. święcenia kapłańskie otrzymał w 19511 roku. 
Stopień doktora teologii uzyskał w 1961 roku na podstawie rozprawy: „Die Lehre 
der gottliehen KrSfte in den zwei ersten christlichen Jahrhunderten”. w latach 
1964—1967 asystent naukowy w Bonn. W latach 1967—1972 proboszcz w Konstancji. 
W 1972 roku habilitował się na uniwersytecie w Bernie na podstawie rozprawy: 
„Die Entstehung der Bonner Unionskonferenzen im Jahre 1874” . Od 1972 roku pro
fesor teologii starokatolickiej i dyrektor Seminarium Starokatolickiego na Uniwer
sytecie w Bonn. Zainteresowania specjalne: patrystyka, teologia ekumeniczna, hi
storia Kościoła starokatolickiego.

* Dokumente zu den Unionsverhand!ungen der anglikanischen und altkatolischen 
Kirche, 1KZ 21 (1931), 161.
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brzmieniu, * to na mocy uchwały konferencji bisfauipów starofcaitolfickiah 
właśnie ‘to pierwisze zdanie nie zostało umieszczane w tekście porozumie
nia. Na jego miejsce weszło Sformułowanie, według którego podstawę iń- 
tenkomiunSi etanowi uznanie .przez Kościoły starokatolickie ważnośtei świę
ceń .anglikańskich.

Zebrań,a w Wiedn:u dnia V 'września 1931 roku konferencja biskupów 
stanataatolkikich zjednoozonydh w Unii Utrećhdkiej zgadaa się na podsta
wie uznania ważności święceń anglikańskich na interkamunię Kościołów 
starokatolickich z awgiikańśką wspólnotą kościołów” . 3

Nie iznam przyczyn tej zmiany, ale prawdopodobnie można by je 
znaleźć w ipnotokole odnośnego posiedzenia koniferencji biskupów. Dzisiaj 
jednak nie mają one nawet większej wartości historycznej, ponieważ 
opuszczone zadanie zastało w międzyczasie uznane 'jednoznacznie również 
przez Stronę starokatolicką za część 'składową porozumienia. Talk oito 
oświadczyli biskupi starokatoliccy w 1964 roiku w swoim memorandum
9 anglikańsko-metodylstycznydh rokowaniach zjednoczeniowych:

^Międzynarodowa starokatolicka konferencja biskupów Uważa dalej za 
jego ftan. porozumienia z 19311 roku) istotny punkt wzajemne uznanie ka- 
tolickości, z czego wynika całkowita comunio in sacramentis” .

(The International Old Catholic Bishop’s Comferen still regards as its 
(sc. af Che Bonn Agreement of 1931) essential point the recogniltion of 
each otiher's 'catholicity, out of which resurs communio in sacramentis) i.

Następnie w tekście porozumienia Kościołów starokatolickich z Kościo
łami hiszpańskim, portugalskim i filipińskim w  1965 roku artykuł pierw
szy został utrzymany w swej pierwotnej postaci. Skoro jednak w tym 
miejscu konferencja biiskulpów w żaden spolsófb nie chciała pójść dalej, niż 
w istniejących stosunkach z' anglikańską wspólnotą Kościołów, ale prze
ciwnie' całkiem świadomie wykorzystała porozumienie anglikańsKo-staro- 
katolickie jako model dla nowych porozumień, można zapewne wniosko
wać, że zdanie to zastało również przez stronę istarlokaltdlidką uznane za 
obowiązujące w całej rozciągłości. Wzajemne uznanie katolickości zostało 
więc przez obie sltrony uznane za istotę i podstawę porlozumienia o in- 
terkomiuniij

To, co mówi ten artykuł o kaitolidcości, jest jasne: każda ze stron 
traktuje drugą i sama sielbie jako Kościół katolicki. Jednak dokładnej 
definicji tej katolicśktości nie podaje ani 'porozumienie o interkomunii, ani 
protokół (bońiskiej) konferencji '(w Bonn). Wobec .tego stoimy przed zada

1 Por. tekst w  IKZ 29 (1939), 73—76. Dla Kościoła angielskiego szczegółowe spra
wozdanie: Das altkatolŁsch-anglLkanische Interkommunionsschema vor den Konvoka- 
tionen von Canterbury und York, IKZ 22 (1932-, 28—38.

J.IKZ 21 (1931), 161.
‘ Memorandum der Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz: Angliean/ 

Methodist-Conversation, IKZ 56 (1966), 195, (por. tamże, s. 199, nieznacznie odbiega
jący przekład niemiecki).
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niem dokładnego określenia znaczenia, tego pojęcia. Jako przyczynek “dó 
tego chciałbym. tu wysunąć pewne tezy, które powstały częściowio jako 
interpretacja ówczesnego porozumienia, a częściowo jako dzisiejsze rozu
mienie katolidkości, Mieszczą się więc one w ramach ogólnego .temaitu 
naszej konferencji, który brzmi: „Aktualne znaczenie porozumienia 
z Bonn”.

■1. Kaitoliakiość jest po prostu właściwością Kościoła, dlatego żadne wyzna
nie lnie może (przywłaszczyć [sobie na nią monopolu.

Teza ta mówi to, co starokatolicy i anglikanie od począldku swoich 
kontaktów zawsze uznawali za oczywistą bazę ich teologii jedności. Na 
przykład DolKniger w 18712 rolku tak mówił w swoidh rozprawach o po
jednaniu:

„Jeśli przyjrzymy się bliżej, to możemy zakładać skłonność i gotowość 
do zjednoczenia u tych wszystkich, którzy uznają, że Ciało Kościelne, do 
którego należą, nie jast po protfbu Kościołem, jednym i jedynym, całko
wicie w sobie zamkniętym Kościołem, lecz tylko Kościołem częśdilowym, 
który w żalden sposób nie może dhwalić sa'm sidbie, że jast cwyirn świę
tym katolickim i ajpolstollskitm Kościołem, wyznawanym przez sitary 
syjnibod” 5.

W tym. samytm roku William Cthatincy Langdon, przedstawiciel pół
nocnoamerykańskiego Kościoła episskcupalnego, podobne myśli wyraził 
w  liście oftwartym8.

Niech te drobne przykłady świadczą o powszechnym przekonaniu obu 
Kościołów, że one same nie są całym Kościołem z wyznania wiary,- ani 
nawet obie wspólnoty kościelne razem wzięte. Starokatolicy i anglikanie 
uznają więc, że idh wspólnoty kościelne posiadają kaitolidkość ale nie wy
czerpują całej katolidkości. Ta pełnia katoli-ckości może być tyJko w po
wtórnie zjednoczonym Kościele, który będzie obejmował całe chrześci- 
cijaiMwo.

2. Słowa „kaitolioki” nie należy rozumieć jako przeciwieństwa słów .•pro
testancki" łub „ewangelicki”.

Ta część Kościoła zachodniego, która w XVI wieku nie przyjęła nauki 
Reformacji i pozostała w łączności z Rzymem, na pewino używała tego 
określenia po to, aby odróżnić się od chrześcijan, którzy uważali sielbi-e za

‘  I. von Dólłinger: Uber die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen, Sieben 
VortrSge, gehalten zu MUnchen im Jahre 18T2, Nordlingen 1888, 127 i n.

1 W . Chauncy Langdora, A  Letter to I. 1. Dólłinger: The Restoration of Christian 
Unity and the Approachlng Old-Catholic Congress at Cologne, London 1872. Egzem
plarz tego rzadkiego druku znajduje się w byłej bibliotece Dtillingera, obecnie 
w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Monachium.
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protestujących przeciwko roszczeniom Rzymu i powołujących się na 
Ewangelię i refonmę Kościoła. Jednak katolickość nie jast pojęciem kon
trowersji teologicznych z okresu Reformacji, lecz starokościelnym określe- 
niem przyjętym w wyznaniu wiary Kościoła starożytnego i oznaczającym 
istotną cechę Kościoła. Gdy Reformatorzy oddawali w wyznaniu wiary 
greckie słowo „katolicki” przez wyrażenie zaczerpnięte z języków narodo
wych jak „powszedhny”, „powszechnie chrześcijański”, to chcieli tylko 
słowio obce zastąpić wyrażeniem zrozumiałym, lecz nie zmieniać lulb usu
wać znaczenia tego słowa. (Jak wiadomo przed i podczas reformacji były 
również „katolickie” przekłady Credo, w których poddbnie przekładano to 
słowo).

W rzeczywistości to cały Kościół a nie tylko jakaś jego część. jeslt za
razem katolicki, ewangelicki i ortodyksyjny. Gdy konfesjionairzm przy
właszcza sobie to pojęcie i przypisuje go części Kościoła, to zacieśnia je 
i fałszuje jego prawdiziiwy zasięg.

Ma stosunków starokatollidko-amglifcaństóch punkt ten ma szczególne 
znaczenie, ponieważ Kościół angielski jest Kościołem Reformacji i ma 
ewangelickie odgałęzianie, które specjalnie broni reformacyjnego rozumie
nia wiary. Północnoamerykański Kościół filiiaimy oficjalnie nazywa siebie 
.^protestanckim”, a poza tym słowo to jest również używane przez angli- 
kanćtw.

Przy zawieraniu porozumienia o interkomiunii sfcnonai starakatoJicka 
była oczywiście świadoma tego stanu rzeczy. Protokół konferencji zawiera 
następującą wypowiedź biskupa z Gloucester: „Stwierdza, _ iż nie iftoże 
iśbnieć żadna wątpliwość co do tego, że element ewangelicki jest trwałym 
i szanowanym elementem w  Kościele angielskim i że interkomunia musi 
być nawiązania z całym Kościołem” 7. Równocześnie Kościół anglikański 
uważał się bez żadnych ograniczeń za Kościół katolicki. O tym, że przy
pisywano sobie prawo do obu określeń, wynika na przykład z odpowiedzi, 
jaką 'dał w 1869 noku Kościół epilskapalny na zaproszenie na I sobór wa
tykański: „Aczkolwiek przypisujemy naszemiu Kościołowi prawo do kato- 
lSckości, to jednak nie wypieramy się, że jesteśmy protestantami. Jesteś
my mianowicie protestantami o ile protestujemy przeciwko wszystkim 
błędnym naukom, sprzecznym z wiarą kaltolidką. Staliśmy się protestan
tami, aby pozOStać prajwdiiiwymi katolikami” s.

W związku z tym chrześcijanie anglikańscy wskazują na „obiszernpść" 
(„comprehensiwness”) swojego Kościoła jako na przyczynek do dialogu 
ekumenicznego. Możliwość współżycia w jleldnym Kościele różnych grup
o  charakterze reformatorskim i tradycjomaJliStyaznym, wzajemnego akcep
towania siebie, posiadanie wspólnych form liturgii i wywiania wiary oraz

» IKZ 21 (1931), 151.
* Cytowane w KUry u ., Die altkatholische Kirche, Stuttgart 1966, 398.
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wspólnego eptókopalnego kierownictwa ■ Kościołem, przedlstawia model 
pewnej faktycznie realizowanej peta i, pewnej jedności w różnorodności.

Kościół starokatolicki uznając katolickość anglikańskiej wspólnoty 
kościelnej tym samym faktycznie wyznaje, że jakiś Kościół może być- 
równocześnie katolicki i ewangelicki oraz że jast możliwe zjednoczenie 
elementów „efwamgelSdkidh” i „katolickich” w dynamicznym oddziaływaniu 
na Isiebie. Wprawdzie warunkiem tego jest trzeaie zdanie:

3. „KaitoMiokość jest przeciwstawna do wszelkich postaci egoizmu i party-
fculafryaaniu”.

Zdanie to zostało zaczerpnięte ze sprawozdania z UpSali9 i etanowi 
rozwinięcie tego, co było powiedziane w itezie 2. W swioim czasie Augu
styn scharakteryzował i awaiiozał partykularyzm donatystów. Ta północ
no afrykańska grupa twierdziła, że Kościół na- skutek powszechnego od
stępstwa przestał jiuź istnieć w  pozostałych iczęściadh świata a istnieje 
tylko w Afryce. Mówienie czegoś takiego, odpowiada wielki ojoiec Kościo
ła, jest śmieszne; chyiba że się ma oczy zamknięte na rzeczywistość, iż. 
Kościół założony przez apostołów żyje wszędzie na całym świecie: dlatego 
donatyści powinni zaprzestać szukania dowodów na coś, oo wcale nie ist
nieje. Źródło katoiickościi Aiuguis,tvn widzi w  nakazie Pana przepowiadanie 
Jego nauki aż po krańce ziemi. Oczywiście aż do powtórnego przyjścia 
Pana Kościół składa się z pszenicy i chwastów, z grzeszników i srora- 
wiediliwydh. Natomiast donatyści chcieliby uzasadnić swoje partykularne 
zapatrywania tym, że Kościół powinien składać się tylko z czystych wie
rzących, którzy ani nie odpadli podczas prześladowań, ani nie utrzymywali 
łączności z wówczals odpadłymi l0i

Kościół katolicki taki, jakim wyznaje go Augustyn, pozostaje iw opo
zycji d*o 'każdego poglądu próbującego sprowadzać Kościół do pewnej 
grupy wewnątrz chrześcijaństwa, kitóra wtedy jako Kościół sprawiedliwych,, 
wybranych, prawowiernych iW. oddziela się od innych części. Cała ekle
zjologia koofensjonaliistycana, która rozwinęła się przede wszystkim od 
czaisów reformacji i ikon)brretformatji i osiągnęła swój szczyt w ostatnim 
Stuleciu, jetsit w  zasadzie powtórzeniem donatyiamu w jego małoduszności, 
w jego nieuznawaniu skuftecznośol działania Dtuioha u innych. Kiedy różne

s Bericht aus Uppsala. Olfizieller Bericht, Genf 1968; Angenommener Bericht der 
Sektion I: Der Heilige Geist und dle KatholizitSt der Kirche, s. 10, akapit 7.

10 „...unde probent ecclesiam mundo perdito ad solos Afros redactam... desinant. 
ergo ąuaerere quod invenire non potuerunt, non quia occultum est, sed qula non 
est” . Epistula ad catholicos, 16, 43 (CSEL, 52, 288). ,,Tot Christiana gentes tam lata 
per mundum christiane unitate porrectas ignotorum Afrorum ignotisąue criminitaus 
nolite perfundere” . Contra Cresconium, III, 66, 83 (CSEL, 52, 582). Argumentację- 
Augustyna można znaleźć w caiym tomie 52 CSEL.
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mriiej lulb więcej pietyiatytande ukierunkowane ruchy odrodzeniowe mówią, 
że Kośtóól składa się tyliko z „nawróconych”, co  prowadzi następnie do 
tego, że ignoruje się łub Odrzuca struktury Kościoła jako „izewnęltrzną or
ganizację” ; kiedy ortodoksyjne grupy reforuna!torskSe uzależniają istnienie 
Kościoła od „czystej nauki” i w  ten sposób albtsoMyzmją pewne określone, 
historycznie luiksżtałtowane pojmowanie ohnześtójańia^wa; kiedy pewna, 
obecnie wprawdzie już niemodna apologeityka rzyraako-kaitolicka uważa za 
członków Kościoła założonego przez Chrystusa tylko ty<3h, którzy pozostają 
w łączności z rzymską stolicą; kiedy większość teologów ortodoksyjnych 
(prawosławnych) ciągle potwierdza swoje przekonanie, że cala zachodnia 
połowa Kościoła ze swoimi świętymi i uczonymi, ze swoimi mistykami 
i  misjonarzami odpadła od „jedynie prawdziwego ortodoksyjnego Kościoła” ; 
kiedy 'istnienie Kościoła wiąże się całkowicie z pewnymi elementami tra
dycji chrześcijańskiej, które szczególnie pielęgnował i rozwijał określony 
kierunek, aby następnie stemplować inne kierunki jako „niekościoły” ; 
wrtedy zamrze pod tymi różnymi przeobrażeniami ii wzajetmnie zwalczają
cymi się poglądami idziała iten sam druich donatystyiczny, duldh prawdziwie 
niekatolicki. Dotychczasowe rozważania nie powinny wywołać wrażenia, że 
obęcny stan rozdarcia chrzęści]aństwa można usprawiedliwić jaltóo wyraz 
katolickiej różnorodności; do kaltodiokości bawfiam należy różnorodność, ale 
nie rozdział. Zarazem jednak nie należy ukrywać pytania o prawdziwość 
i poszukiwania wspólnego wyznania wiary; foowiem (tylko taJka różnorod
ność jest dopuszczalna, która jest świadoma swej głębokiej jedności.

.W rozwiązywaniu kwestii, która od wieków boleśnie porusza chrześci
jan, należy jednak zaniechać stemplowania przeciwników za pomocą nie
katolickiej apollogdtyoznej eklezjologii. Tylko wtedy Ibowiecm możliwe bę
dzie przywrócenie katolickiej jedności, kiedy obudzi się i ożywi 
świadomość Wspólnej przynależności do jednego, toatod&ckiego i apostol
skiego Kościoła, który zewnętrznie i przez działanie 'ludzkie niestety jest 
rozdaatty, ale jednak nienaruszony wewnętrznie przez działanie łaski 
Bożej.

■ Kaitolickość oznacza jednak równlież przezwyciężenie wszystkich jedruo- 
suronnych ipowiązań z narodowością, rasą, językiem lub krufllturą. Apostoł 
Słowian, Cyryl, dla odrzucenia oskarżeń, jakie Spotykały go za to, że 
w- czaisiie, kiedy greka i łacina uchodziły za jedyne języki wykształcone, 
przełożył liturgię na język słowiańsOdi, tak otó napisał: „Ten sam Bóg, 
który stworzył dba języki panujące, uczynił również wszystkie inne” 11. 
Kościoły anglikańskiej i starokatolickiej wspólnoty przez interkomunię 
wzbogacają .siię nawzajem uialtwiając sobie dostęp do 'Obszarów językowych, 
które nie występowały w 'idh własnej tradycji.

“  „Deus qui fecit duas linguas principales fecit et caeteras alias” , (Nie odnala- 
złem źródła cytatu).
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4. „Katolickość jest właściwością, przez którą Kościół wyraża pełnię, zu
pełność i całkowitość żyda w Chrystusie”.

To zdanie również .pochodzi ze sprawozdamia z Upsalti12. Katolickość 
jest pełnią, zupełnością 5 caJkowiltosoią i dlatego nie jest jakimś minimum, 
które można uważać za coś jedynie ważnego. Pewien określony sposób 
myślenlia grozi niebezpieczeństwem, że dążąc do stworzenia mniej lub 
bardziej szerokiej (bazy, która zawierałaby •wlszyidtkie „istotne” elsmenty 
chrześcijaństwa 'i na której mogłyby się izjedooczyć rozdzfMone Kościoły, 
uwierzy się, iż wiszysftko, co nie należy do tego wspólnego nninimum, jest 
drugorzędne lub nieważne. Również od przeciwników ruchu ekumeniczne
go można często usłyszeć zarzut, że ipad dążeniami zjednoczeniowymi 
ukrywa I9ię niemożliwy do przyjęcia mimimalizm. Oba te poglądy polegają 
na nieporozumieniu. Kościół starożyibny uważał za konieczne uzgodnlienie 
kijku wspólnych sform>ułoiwiań wiary, prawa kościelnego i tfapum służby 
Bożej.' Ale bynagmniej nie miał zamiaru przesądzać, że tylko to jest 
wspólne, aOlbo że Ityllko to jest ważne. Do pełni kaitoMicfeości Itak samo na
leży :to, co jeSt wspólne, lecz nlie ujęte w delfiniicję, jak i to, co nie jest 
Wapófae, lecz może >się legitymować rozwojem chrześcijańskiego posłan
nictwa. Nie jestt więc zadaniem pewnej wspólnej bazy uwzględnianie 
całej reszty, lecz również słowne wyrażenie zgodności wtezysltkich ćhrześci- 
jain w  (szczególnie ważnych puntotaidh.

Skoro jednak do katolicfcości należą również te objawy życia Kościoła, 
które isą właśiciwe poszczególnym częściom chnześcijańsbwa, a nie występują 
w innydh częściach, iiśtnieje możliwość wzajemnego rozwijania &ię, wzbo
gacania, słowem w zakresie katoiilokości faramfia i dawania. Cala pełnia 
katolidkości -może (istnieć tylko w jednym, świętym, katolickim i apostol
skim Kośtiele z wyznania wiary; i  nie ma więc sprzeczności, kiedy po
szczególne części tego Kościoła .uznają się wspólnie za kaJtalkMe a jednak 
przyznają, że nie posiadają całej pełni katolickości, że są zdolne do udo
skonalenia Ł uzupełnienia. Część Kościoła, czy to będzie jakieś ofbecnie 
oddzielone wyznanie, czy to Kościół jakiegoś kraju, regionu lub miejsco
wości, według przekonania starożytnego Kościoła jest, z jednej (Strony, w  tej 
miejscowości, w  tym regionie lub kraju uosobieniem całego Kościoła i dla
tego ten Kościół iczęściowy posiada w sdbie po prostu wszystkie istotne 
cechy Kościoła; z drugiej strony Ciało Chrystusa kompletne dopiero po 
ogarnięciu wierzących wSzysItMoh miejsc i wszystkich czasów jest wielo- 
podtalciową całością, w  której każda jednostka i każda część Kościoła 
realizuje swój własny, osobisty, niepowtarzalny przyczynek. Przyznawanie

u Bericht aus Uppsala..., s. 10, ustęp 7.
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się do kaitolickości jest przyznawaniem się do pełni, jest chęcią otwarcia 
się na dary innych; zarazem jest to również ciągła walka z egoistycznym, 
partykularyzmem, z uczuciem samozadowolenia z posiadania wszystkiego 
i baiaku potrzeby zmienienia się.

6. Dlatego katolickość jest nie tylko darem, lecz taikże zadaniem13

Z jednej strony Chrystus ciągle daje swemiu Kościołowi pełnię swego 
życia. Z drugiej strony możfliwość jednostki życia tą pełnią i jej ukazy
wania jest ogramiozon-a; do tego dochodzą grzechy i błędy jednostek oraz 
stan rozdarcia Kościoła, co jeszcze bardziej ogranicza, i zaciemnia to 
realizowanie kaltolickaśtei. Gdy z góry dama jesit pełnia, to z dołu jegt 
7a.daniem człowieka przyswojenie solbtie tej pełni, abwarcie się na nią; i to 
zadanie jest często na skultek ograniczoności i winy wypełniane bardzo 
niedoskonale. Kiedy Kościół anglikański i starokatolicki przyznają się do 
katoliickości, to uznają również to zaldanie; pragną one nie tylko zacho
wać przydzielone im dary, lecz również wzajemnie się uzupełniać, aby 
w ten sposób .przeżyć (pełniejszą katolickość. Pragną one jednak także 
wspólnie czuwać, aby również wdbec pozostałych części Kościoła zacho
wać postawę biorących i dających.

Przez 43 laita przeżywanej wlspólnotty sakramentalnej stawało się to 
również coraz więcej żywą rzeczywistością. Jeśli, na przykład, anglikań
skie miisje i anglikańskie życie zakonne otworzyły starokatolikom możli
wość uczestniczenia w życiu misyjnym i dachowym Kościoła, co przed
tem nie było dla nich możliwe ze względiu na małą liczebność, to 
zadaniem, starokatolickim było zwrócenie uwagi na starokościelne na
maszczanie dhoryoh łub wskazanie, w  utetosunkowtaniu się do niestety 
zakończonych niepowodzeniem rokowań anglilkańsko-meftodystycznych, na 
niekonsekwencje pewnego obrzędu pojednania, którego właściwe znaczenie 
tylko Bogu mogło być wiadome a nie przyjmuj ącyim. M Jednak jest 
jeszcze wiele, co można by zrobić na tej płaszczyźnie dla intensyfikacji 
kontaktów. Szczególnie byłoby pożądane, ażeby studenci teologii łub ka
płani mogli częściej studiować przez pewien czas w .uczelniach drugiego 
Kościoła, jaik również, ażeby podróżujący anglilkanie, przybywający na 
Kontynent z wykładiami hilb dla nawiązania kontaktów kościelnych i od
wiedzający przy tym wiele urzędów i osobistości większych Kościołów, 
również częściej plsmow-aM jakiś odczyt lulb odwiedziny u ich skromnych 
starokaitolidkidh partnerów we ,Jfull communion” („pełnej wspólnocie” ). 
To jest również peiwna możliwość bycia katolickim i praktykowania ka- 
tohiokości.

u Por. także Bericht aus Uppsala, Jak wyżej.
“  Por. nadto Oeyen Chr.: Apostolisches und nichtapostolisches Amt, IKZ 66 

(1972), 203 n.
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Ratolicfcość jako zamianie znaczy jednak również, iż oba Kościoły 
pragną być tytm, do czego je  dawniej i dzisiaj wyznacza ich swoiste 
miejsce w obrąbie ekumenicznej konstelacji, a mianowicie pomostem 
między wyznaniami, modelem i miejscem przyszłego powtórnego zjedno
czenia. Kiedy ze strony rzymskokatolickiej rozważa się model anglikańska 
jako możliwe do przyjęcia rozwiązsanie kwe&tii ekumenicznej, kiedy ze 
Strony pewnych kierunków ewangelickich' słyiszy się, że starokartolicy 
znajdują się mniej wiięcej tam, gdzie pewnego razu wszyscy mogą się 
spotkać, to takie rozważania nie są niczym więcej jak tylko nierozerwal
nymi możliwościami i nie powinny stanowić dla nas powodu do saamo- 
urwiellbiania; .powinny jednak stanowić dla nas otezję do zastanowienia 
się, do zwrócenia szczególnej uwagi, aby z naszej własnej winy nie po
zostawić takiego zadania niewykonanym.

6. Faktyczna katolickość zmierza do zgodności w wyrażaniu wiary
i ustrojowych organach Kościoła.

Dopiero co mówiliśmy już, że związane z pełną wspólnotą sakramen
talną koritakfty między obu wspólnotami kościelnymi mogłyby sdę w przy
szłości rozwijać jeszcze intensywniej, co oznaiozałoby wzrastanie w fak
tycznej katolickości. Przez to jednask nie zostało jelszieze wyrażone 
wiszysibko, co stoi przed nami jako zadanie, jeśli chcemy rzeczywiście 
■przyznawać się dio kaitolickości jednego Kościoła. Należy tu poruszyć py
tanie, czy porozumienie z 1031 roku razem ze stopniowaniem dokonanym 
przez wprowadzenie pojęcia ,Jfuil comirmunion” („'pełnej wspótooły” ) może 
,być traktowane jako osItaMi stopień jedności, do której przywrócenia 
dążą odłączone Kościoły, czy też pnzedistaiwia ono jeszcze niedoskonałe 
stadium tej jedności, kltóre może i powinna zastąpić pewnego dnia właśnie 
ta wyższa, ostateczna forma jedności.

Równocześnie dhcialbym zwTÓcić uwagę na rzecz następującą: rozwa
żenie tej kwestii w żaden sposób nie pokrywa się z ukrytym zamiarem 
bagatelizowania znaczenia wispólnoty sakramentalnej między oibu Kościo
łami łufo żądaniem ograniczania czegoś w ddtyohtezas realizowanej wspól
ności. Taka świadoma lub nieświadoma chęć, jaka mogła by wystąpić ze 
wzglęidm na zibliżenie się do innych Kościołów, redukowania stosunków 
z Kościołelm, który jako pierwszy zaofiarował starokatolikom braterstwo 
i wspólnotę, była by nie tylko rzeczą niewdzięczną lecz i nieroztropną. 
Tym bairdziej, że te inne rolkowania nie mają większego rzeczywMegó 
znaczenia ekumenicznego, lecz stanowią tyfllko taktyczne lulb kościelnopoli- 
tyczne walhanie się od jednego Obozu tło drugiego. Jak ,to już powiedział 
Dollinger, i to w  związku z Kościołem anglikańskim, nie powinno „dąże
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nie do wypełnienia szczeliny prowadzić do poszerzenia i pogłębienia 
innych” **,

Podjęte tu rozważania nie powinny więc w  żaden sposób prowadzić 
do takiej redukcji lub minimalizacji, lecz przeciwnie dowieść, że obecne 
stoisunki mogą być jeszcze pogłębione i rozszerzone oraz że to pogłębienie 
i rozszerzenie stanowi zadanie obu Kościołów, . postawione przed' niani 
przez Parna Kościoła.

Niejednokrotnie mówi się, że poroziimienie z Bonu (bońskie) stanowi 
model przyszłej jedności Kościoła. Pełna wspólnota sakramentalna, stwa
rzająca wszystkim wiernym i dtutóhownym jednego Kościoła możliwość 
przystępowania do sakramentów w drugim, względnie również udzielanie 
rob, zachowanie pełnej niezależności każdej wspólnoty kościelnej w jej 
sprawach wewnęfa-znyoh, poza tym swdbodne stosunki ze wzajemną in
formacją i okolicznościowym zajmowaniem stanowiislka, kiedy pojawiają 
się zagadnienia, kltóre wydają się ważne dla obu Kościołów — to wszystko 
zdaje się przeidistawiać pewną realistyczną możliwość urzeczywistnienia 
jedności bez uniifor>mi2imu.

Jednak z drugiej sltrony słyszy się i inne głoisy i inne aTgusmenity. Na 
przykład „Sprawozdanie” konlferenicji w L/und, Wtóra w 195$ roteu zajmo
wała się zagadnieniem jnterfcomunii i przy tym wyraźnie wspomniała
0 istniejącej wspólnocie sakramentalnej między Kościołami anglikańskimi
1 starokatolickimi, mówi o tym następująco:

„It is important to remember, ihowever, that none of the relationships 
described below cam de regaided ais the fiulfilment o£ the coiniplete unity 
wfliich we believe to be Godls will for His Churdh” .

„Jednak ważne jest przypomnienie, że żadna z niżej opisanych form 
stosunków nie może być uważana za urzeczywistnienie owej doskonalej 
jedności, o której wierzymy, że odpowiada woli Boga wobec jego 
Kościoła”

AJe również i w rokowaniach zjednoczeniowych między anghkanami 
i metodystami w Anglii uważano „UMl cotmmunion” („pełną wspólnotę 
sakramentalną”) tylko za krok następny, który powinien nastąpić w póź
niejszym stadium realizacji całkowitej jedności kościelnej:

w „w każdym razie dla członków Kościoła łacińsko-katolickiego Jest konieczne, 
ażeby, skoro tylko rozpoczną rokowania ugodowe z protestantami, zabieraZi się do 
dzieła tylko z uwzględnieniem Kościoła wschodniego, albo, jeszcze lepiej, 2 wezwa
niem do tego jego wyznawców; w  przeciwnym razie dążenie do wypełnienia szczeli
ny mogłoby prowadzić do poszerzenia i pogłębienia innych, których zniknięcie jest 
również pożądane, nie mniej od wyżej przedstawionej. A jeśli chcielibyśmy w na~ 
szych dążeniach pozostawić Kościół angielski na uboczu, to w złotym łańcuchu, 
którego pęknięcie pragniemy usunąć, którego zwartość chcemy przywrócić, zabrak
łoby nam ogniwa szczególnie niezbędnego i drogocennego” . T}ber die Vereinigung..., 
33 n.

' 15 Tomkins, 01iver S. (ed.), The third World Conference on Faith and Order 
held at Lund, London 1953, 51. (Autorytatywny jest tekst angielski).
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„iDiuring the period olf M l comrmmion, we should expedt that aur 
Ghurdhes would grow togefther and leam how to aidhieve the fiinai goal 
oif unity, f i  however, aur Churches angee to acceipt sta'ge one otf thiis 
movement, we believe that dist jus essential that they shouid aft the same 
time acceipt the dbligation to achieve, in due eourse, union with one 
another in one Church. The existence of two parcailel Ghurdhes, sdlde by 
side, in fiuill ootnmunion, would be anomalous und unsaitisffiadtory except 
as a step towards and a meams of achievtimg the ultitanate goal of uniom” 17.

,;Mamy nadzieję, że naisze Kościoły w okresie pełnej wspólnoty sakra- 
mentallnej będą razean wzrastały i uczyły się jak osiągnąć cel ostateczny 
jedności. Jeśli jednak nasze Kościoły zgodzą się na przyjęcie pierwszego 
stadium tego procesu, wierzymy, że jefet rzeczą istotną ażeby równocześnie 
przyijęły one obowiązek osiągnięcia razem w odpowiedni sposób jedności 
w jednym Kościele. Istnienie dwóch równoległych Kościołów, stojących 
obok siebie i znajdujących się we wzajemnej pełnej wspólnocie sakra
mentalnej byłoby rzeczą nienormalną i niezadowalającą, gdyby nie było 
krokiem i środkiem do celu ostatecznego unii” .

Przy okazji należy nadmienić, że to „organiczona jedność” z metody
stami tylko dlatego mogła być postulowana, że oba Kościoły obracają się 
w tym samym kraju, jednym języku i tylm samym narodzie: tymczaisem 
Kościoły anglikańskie i starokatolickie przeważnie są rozdzielone miejsco
wo, a w nielicznych przypadkach, w których to nie wysltępuje, obracają 
suę w całkiem wyraźnie 'oddzielonych grupach narodowościowych (jak na 
przykład polscy starofcatolicy w USA lulb gminy anglikańskie na konty
nencie europejskim). „Jedność organiczna” byłalby więc konieczna tylko 
w jednej miej-scowości i w obrębie jednej grupy zwartej .pod względem 
językowym lub narodowość Łowy m, w innych zaś przypadkach wystarczy 
.pełna wspólnota sakramentalna”. Jesteśmy jednaik przekonani, że poru
szone tu zagadnienia tej Wspólnoty na pewno dotyczą również ważnych 
aspektów jedności lokalnej.

Przede wszystkim jednak należy posłuchać trzeciego świadectwa, 
a mianowicie samych- twórców bońskiego porozumienia. W protokole 
Konferencji w Bonn można odczyitać następujące stanowisko ewangelików 
wobec projektowanej intesrkomunii: „Stanowisko zajęte przez ewangelików 
jelst takie, że niemożliwe jest doprowadzenie do unii na podstawie rów
ności wiary. Jasne jest bowiem, że nauka Kościoła angielskiego i n&ulka 
Kościoła starokatolickiego, nie są zgodne ze sobą. Gdylby więc wymagało 
się równości lub zgodności naiuki jako warunku do zjednoczenia, to takie 
zjednoczenie mogłolby dojść do skutku tylko przez zmianę naiuki jednej

11 C»nversatlons betweeti the Church of England and the Methodist Church. 
A Report to the Archbishops of Canterbury and York and the Conference of the 
Methodist Church, London 1M3, 9.
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lub drugiej części Kościoła. A więc należy uwzględnić, że zagadnienie i<n- 
terkomurti jest zupełnie czymś innytm. Na to nie jest potrzebne istnienie 
takiej Tówności luib zgodności nauki (...)” IS.

O powodach tego poglądu ewangelickiego można spotkać wzmiankę 
w innym miejscu sprawozdania: „■(...) między innytmi dlatego, że Kościół 
starokatolicki nie wspomina Piisma św. jako podstawy swej wiary oraz, 
że jego naukę o Eucharystii można było tłumaczyć w sensie, nie dającym 
się pogodzić z nauką Kościoła anglikańskiego zawartą w 39 Artykułach” 19. 
Można by .postawić sobie pytanie, czy powody te w świetle dzisiejszej 
teologii ekumenicznej w dalszym ciągu są tak decydujące i nie do poko
nania; w każdym razie jest pewne, że przy zawieraniu porozumienia zo
stało bez sprzeciwu stwierdzone, iż nie chodzi o zjednoczenie (kitóre zaltem 
pertraktowano jako wyższy rodzaj jedności, lecz „tylko” o interkomunię).

Trzy cytowane dokumenty zawierają zatem pochodzącą z różnych 
pumkltów widzenia tę samą wypowiedź: istnieje „coś więcej” , co wykracza 
poza jedność realizowaną w sytuacji pełnej wspólnoty sakramentalnej 
i jest uważane za cel chrześcijańskich zabiegów o jedność. Określa się to 
jako „zjednoczenie” lub „jedność organiczna” . Jest pewną anomalią (ano
malią, która ma swoje źródło w stanie rozdziału Kościoła, co jest również 
anomalią), że dwa Kościoły z jednej strony przyznają się do kaitolickośei, 
a więc do całej pełni życia chrześcijańskiego, z drugiej zaś strony nie są 
w stanie sformułować wspólnie swoich podstawowych przekonań w za
kresie ustroju kościelnego, służby Bożej i wyznania wiary. Sytuacja ta 
dlatego jest jeszcze bardziej, rzucająca się w oczy, że każdy Kościół uważa 
za niezbędne i obowiązujące dla swoich własnych członków określone do
kumenty wyznaniowe, określone formy służby Bożej i ustroju, a co nie

*  IKZ 21 (1931), 154 ns.
18 Tamże, 149. Por. szczegółowy wykaz G. F. Graham-Browna na konwokacji

w Canterbury zamieszczony w IKZ 23 (1932), 33 ns, Graham-Brown, który występo
wał w Bonn jako główny przedstawiciel ewangelików, oświadczył, że jest zadowo
lony ze stanowiska starokatolików w spornych punktach: „Starokatoiicy oświadczyli, 
że uznają wystarczalność Pisma świętego. Wyjaśniają znaczenie dla niej tradycji,
podkreślając, że Pismo święte może być uznane jako prima reguła fidei. Tradycja 
po części przejawia się w zgodności wielkich Kościołów pozostających w historycz
nej ciągłości z Kościołem pierwotnym, a po części może być za pomocą metod nau
kowych wykryta w dokumentach pisanych (Cytat pod względem treści zgodny 
z materiałami I bońskiej konferencji unijnej w 1874 roku; dokładny tekst w IKZ
21 (1931), 156. Ch. O.). Ze względu na to oświadczenie chyba będzie możliwe uznanie 
stanowiska starokatolickiego wobec Pisma i Tradycji. Podobnie przedstawia się sy
tuacja z oceną oświadczenia, że cztery pierwsze sobory powszechne miały większe 
znaczenie niż trzy następne. Największą trudność stanowi nauka o Eucharystii Świę
tej, zwłaszcza tak wyrażana, jak w formule konsekracji. Jednak starokatoiicy wy
jaśnili, że wyrażenia „ofiara całopalna” nie uznają w sensie powtórzenia ofiary na 
Golgocie, oraz że nie aprobują średniowiecznego sensu nauki o przeistoczeniu. Do
kument będzie więc można podpisać” .
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jest wymagane od członków drugiej wspólnoty kościelnej dla uozesbnietowa 
we własnych sakramentach. Rzeczywista jedność kościelna zakłada zaś, że 
to, co jest uważane za „istotne j niezbędne”, jest jednakowe we wszyst
kich częściach Kościoła20.

7. Modelu katolickiej jedności trzeba szukać w wierze i instytucjach sta
rożytnego Kościoła, w którym to sławo powstało,

W Nowym Testamencie nie ma słowa „'katolicki” . Zamieścił je, po
dobnie jak np. pojęcie „homootóios” i wiele innych, Kościół starożytny 
w swoim wyznaniu wiary. Oczywiście, że nie jest obca dla Nowego Te
stamentu rzeczywistość rozumiana przez to nowe pojęcie; ka/tolickość wy
stępuje w nakazie udzielania chrztu, w zapewnieni aoh o nauczaniu aż po 
krańce ziemi i wielu przypowieściach, do czego można by jeszcze również 
dołąozyć Pawiowe rozumienie Kościoła oraz praktykę poświadczoną przez 
Dzieje Apostolskie. Rozwój kościelnej tradycji jesft więc uzasadniony. 
Jednak właśnie dlaltego jest konieczne, jeśli Chce się właściwie rozumieć 
to słowo, zwrócenie uwagi na te rzeczy, które dla tej tradycji stanowiły 
jego treść.

Kościół starożytny w swoich istotnych rylsach faktycznie stanowi po- 
trzefbny model dla zjednoczenia. We wtszysbkich jego częściach obowiązy
wały jako istotne te same elementy; jedność ta znajdowała w dynalnicz- 
nej roapiętości z różnorodnością lokal-nych form i szkół teologicznych. 
Konlfliikty rozwiązywano na zasadzie postępowania synodalnego, które sta
nowiło nerw życiowy starokościelnej jddmości. Augustyn również opisuje 
tę zasadę w swoich dziełach antydonatyistycanych: jeśli powstał spór 
© doktrynę zawartą w lista<ih biskupów i teologów to usuwano go na so
borze odnośnej prowincji kościelnej. O ile wiemy, czysto decyzje takich 
soborów regionalnych były przyjmowane również w innych częściach 
Kościoła, jak na przykład sławnych soborów w Kartaginie i Orange. Jeśli 
inne części Kościoła nie zgadzały się z decyzją, wtedy pozostawała otwar
ta droga do soboru większego, a w końcu do ekumenicznego. Jak pod
kreśla Augustyn, działo się to wszystko ,,‘bez bluźriierczej pychy, bez wy
niosłej arogancji, bez wszelkich sporów z zazdrości, w świętej pokorze, 
w katolickim spokoju, w chrześcijańskiej miłości” 21.

Obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że różne Kościoły tworzą dla 
swoich członków obowiązujące dokumenty wyznaniowe, które nie uzy-

*  Por. tekst zaproszenia Dóllingera do udziału w pierwszej bońskiej konferencji 
^inijncj: „za  podstawę i miarę tego co ma być osiągnięte i do czego trzeba dążyć, 
należy uznać formuły wyznania wiary z pierwszych wieków Kościoła i te nauki 
i instytucje, które w powszechnym Kościele Zachodu jak i Wschodu uchodziły za 
istotne i konieczne” . Reusch, Bericht..., 1874, s. 1.

“  De baptismo contra Donatistas, II, 4 (CSEL, 51, 178 ns.).
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filcują pełnej zgody innych Kościołów. Tak jest również między starokato
licką i anglikańską wspólnotą kościelną; starokatoiicy nie mogą aprobo
wać całkowicie 39 Artykułów, a anglikanie (przynajmniej część ewange
licka) — Deklaraoji Utrechokiej. Proce® soborowy, który miałby 
doprowadzić do usunięcia tycfh sprzeczności, jeśt jednak Wakowany. Tak 
więc w obecnym stadiuffn brakuje równocześnie zgodności w wierze 
i w strukturach soborowych.

W jaki sposób można by przezwyciężyć ten obecny jakiś „martwy 
punkt”, aby znowu iść razem naprzód drogą chrześcijańskiej jedności? 
Ostatnia teza będzie próbą podsumowania rozważań w tym kierunku.

8. W obecnej sytuacji konieczne jest zwrócenie uwagi na cel Ostateczny 
jedności chrześcijańskiej, a tymczasem należy przede wszystkim dalej 
rozwijać istniejące zaczątki jedności w wierze oraz działania soboro
wego.

W świetle tego, co poprzednio powiedzieliśmy, można chyba utrzymy
wać, „że ogólne stwierdzenie, iż każda część zachowuje istotę Wiary 
chrześcijańskiej” nie wystarcza do określenia pełnej katolickiej jedności 
wiary. Ale to stwierdzenie jest punktem wyjścia. Dla osiągnięcia większej 
zgodności w punktach kontrowersyjnych należy umożliwić pracę nad opi
saniem tej „istoty”, posługiwanie się postępami teologii ekumenicznej. Od 
czasu bońskich konferencji unijnych w roku 1874 i 187S25 w stosunkach 
anglikańsko-starokaitolickich niewiele zrobiono w tym zakresie. A przecież 
inne osiągnięcia, na przykład anglikańska rzymskokatolickich komisji po
rozumiewawczych w sprawie Eucharystii, urzędu i święceń, wskazują, że 
obecnie możliwe jest znalezienie wspólnych sformułowań. Czyżby zbyt 
śmiałe było oczekiwanie, że pewnego dnia wispólna fonrmiła wiary obu 
nalszych Kościołów Zastąpi 39 Artykułów i Deklarację Utrechcką? A prze
cież jeśli chcemy działać konsekwentnie na rzecz katolickiej jedności, to 
musimy mieć przed oczami ten cel. Taką iwspólną bazę, dla naszych Ko
ściołów stanowiłaby przezwyciężenie sprzeczności reformacja—feoratrrdfor- 
macja i, o ile byłylby one gotowe, przyciągnięcie innyah Kościołów, które 
także trudzą się nad przezwyiciężenieim tej sprzeczności. Czterotstronność 
konferencji w LamJbeth można by uznać za pierwszą bazę, do której 
•każdy Kościół mógłby dodawać wszystkie uściślenia, jakie uważałby za 
istotne; dalsza praca polegałaby na posziukiwaniu dróg do przezwyciężenia 
stwierdzonych sprzeczności.

~ Por. Reusch, Fr. Heinrich: Berdcht iiber die zu Bonn gehaitenen Unions- 
Conferenzen, 2 tomy, Bonn 1874—1875. Przekład angielski dokonany przez E. M. B. 
(=  Evelyn Mary Bevan), A. Plumera i S. Buela, Londyn 1875—1876, Nowy Jork 1878. 
Oeyen Chr.: Die Entstehung der Bonner Unionskonferenzen im Jahr 1874, maszyno
pis rozprawy habilitacyjnej, Berno 1972.
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Status biskupów. starokatolickich jako gości na konferencjach w Lam- 
beth oraz praktyka pisemnego wyrażania stanowiska wobec problemów, 
które wydają się zagrażać wspólnocie sakramentalnej stanowią ze swej 
strony zaczątek postępowania sdbor owego. Opracowanie i uchwalenie 
wspólnego wyznania wiary mogłoby jednak spowodować bardziej uniwer
salną i dbo wiązującą formę, a mianowicie sobór anglikańsko-starokaudlicki 
(w którym prawdopodobnie uczelstniczyłylby Kościoły — portugalski, hisz
pański i filipiński). Nla soborze tyim nie byłaby różriic między uczestnikami 
a gośćmi: także jego postanowienia byłylby — pod warunkiem dostaltecz- 
nego przygotowania przez komisje teologiczne i pracę wśród wiernych — 
obowiązujące dla wszystkich stronj

Pozostaje kwesltią otwantą, czy nasze Kościoły będą mogły urzeczywist
nić te poczynania. Jestem jednak przekonany, że mamy obowiązek praco
wać w tym kierunku.

Ks. Christian Oeyen



Andreas Amiet

„(Posłannictwo” 
Nr 3 . 1975

Luźne uwagi o konstytucji 
Kościoła Chrześcijańskokatolickiego 
Szwajcarii

Konstytucja Kościoła Chrześcijańskok atolickiego Szwajcarii pochodzi 
z rodsu 1874 i w zasadzie obowiązuje w tym Kościele do dnia dzisiejszego. 
Autor niżej publikowanego artykułu poddaje analizie zmiany i [uzupełnie
nia dokonane w omawianej konstytucji oraz dochodzi do wniosków, które 
mogą się okazać przydatne w pracach naJ nowelizacją Podstawowego 
Prawa Kościoła Polskokatolickaego w IPRL.

Kościoły starokatolickie, a więc i Kościół Chrześcijańskofcaitolieki Szwaj
carii, w nauce, ustroju i kulcie religijnym poditrzymują zasady starego, 
piepod zielonego Kościoła. Sprawy ustrojowe były jedną z głównych przy
czyn rozłamu z Kościołem rzymskokatolickim przed stoma laty. Pomimo 
tego prawo kościelne nie zajmowało silniejszej pozycji w naszej teologii 
z wyjątkiem może okresu organizowania się naszego Kościoła.

Dogmat pierwszego soboru watykańskiego wywodzi się z czysto praw
niczego myślenia teologii rzymskokatolickiej. Właśnie ta okoliczność 
wabudiziła w nas, jak również w protesitantyzmie, podejrzenia odnośnie 
potrzeby stosowania rozważań prawniczych w teologii. Przed kilkoma laity 
ks. prof. Kurt Staider w artykule opublikowanym w „Junigendblatt” wyka
zał, że Staremu i Nowemu Testamentowi był znany język prawniczy i tym 
samym można uważać, że kościelny porządek prawny jest biblijnie uza
sadniony. Już dawniej czyniono zarzuty Kościołowi rzymskokatolickiemu, 
że posiada „gruibą księgę praw” i nadaje religii przesadny, jurydyczny 
charakter.

Jeżeli jednak isitnierje zlo, to przyczyna zła nie leży w istnieniu zasad 
prawnych, lecz w tym, czy te -zasady prawne' są rzeczowe i odpowiadają 
istocie Kościoła. Ks. protf. Stalder dowodził dalej, że w Porządku Praw-
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nym mającym oparcie w Nowym Testamencie nie może. być mowy
0 „prawach, uprawnieniach i kompetencjach” organów kościelnych, ltecz 
raczej o misjach kościelnych i odpowiedzialność i. W artykule sformułowa
no niektóre pyitanJa celem dalszego zastanowienia się nad nimi. Czy nie 
byłoby pożądane, alby w słowie wstępnym do konstyliucji Kościoła omówić 
zagadnienia 4undamenltalne kościelnego ustroju? Należałoby lepiej sfor
mułować istotę Kościoła i przynafleżność do niego. Pan Bóg powołuje do 
Kościoła, a więc nie można doń wstąpić, tak jak do jakiegoś stowarzysze
nia. Wyraźniej należy podkreślić, że Kościół raie może ukonstytuować się 
na zaisaldzie ustawy o stowarzyszeniach i że został już ukonstytuowany 
przez swego Psina. Należy dokładniej ofcreślić istotę, misję i aiultorytet 
synodu.

W omawianym artykule stawia się na końcu pyitanie, czy konstytucja 
Kościoła nie powinna uznać jego odpowiedzialności w stosunku do spraw 
decydujących o życiu cOdeiennytn członków Kościoła.

W niniejszych rozważaniach pragniemy zwrócić uwagę na niektóre za
gadnienia praktyczne wynikające z naiszej konstyifcuicji kośoielnej i z podstaw 
prawodawstwa kościelnego. Cihceimy się zastanowić nad tym, jak daleko 
pokrywają się nasze poglądy teologiczne dołytczące urzędu kościelnego
1 parafii z obowiązującym prawem kościelnym.

Patrząc dziś na Kościół rzymskokatolicki, jest dla nas oczywiste, że 
potwierdzają się zamierzenia twórców naszej konstytucji kościelnej. Jeśli 
prześledzimy oibecny stan Kościoła rzymskiego, odnieisieimy wrażenie, jak
byśmy byli przeniesieni w  liata siedemdziesiąte wieku ubiegłego. Z takini 
samym zapałem, jak wielu dzisiejszych postępowych rzymskokabolików, 
żądali odnowy Kościoła nasi ojcowie „demokratyzacji”, jako odpowiedzi 
na ^Strukturę monatrchiczną” .

Ojcowie starokaitolicyzmu byli wówczas mniejszością i osiągnęli w ma
łym procenicie to, co — jak się wydaje — można osiągnąć dzisiaj w du
żym ‘zakresie.

Niezależnie od tego, że pojęcie demokratyzacji Kościoła straciło diużo 
ze swojej treści w ostatnim stuleciu, należy aapyltać, czy to pojęcie odpo
wiada tótocde Kościoła. Jakie doświadczenia w dziedzinie demokracji 
w Kościele mamy my — członkowie ChrześcijańBkokatólickiego Kościoła 
Szwajcarii?

Arcybiskup- Andreas Riinkel powiedział w czasie swftgo kazania z okazji 
konsekracji naszego obecnego biskupa: ,/Ty, Kościele, jeisfreś tym, który go 
powołał i postawił przed obliczem Boga, aby był pasterzem. Nie czynisz 
tego na podstawie statutu ludzkiego, nie na podstawie jakiejś demokra
tycznej formy rządów, ponieważ duch Kościoła nie jest demokratyczny, 
nie jest autokratyczny ani liberalny czy dyktatorski. Kościół jest katolicki 
a apostolski, to znaczy, Wy, moi bracia i siostry, działacie razem jaikio 
Kościół, który jest Ciałem Chrystusa posłusznym Jemu jako Głowie i Panu,
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idącym śladami Jego apostołów. Jak to rozumieć? Dla należytej . oceny 
„zasady demokratycznej” naszego Kościoła w Szwajcarii musimy pokrótce 
zapoznać się z pewnymi faktami z (historii.

. W przeciwieństwie do Kościoła utrechckiego, nie powstała u nas 
w wieku XVimi schizma między diecezją a Rzymem, lecz poszczególne 
parafie — ich większość kib mniejszość — odrzukriły dekrety Ya/tacanum. I 
i w związku z itym zostały wykluczone ze wspólnoty Kościoła rzymskiego 
prtzez swoich dotychczasowych biskupów. Prawo do odrzucenia decyzji pa
pieża lulb biskupów wywodzono — szczególnie w kołach śwdeckśoh — 
z pojęć demokratycznych, które równocześnie w tym czasie rozwijały się 
w  państwie. W niektórych kantonach przenoszone te wyobrażenia z usta
wodawstwa gminnego na; stosunki ■ kościelne. Państwowe ustawy dotyczące 
wyboru proboszczów zezwalały też na szukanie ochrony politycznej za 
potnooą referendum przeciw dotychczasowej władzy kościelnej. Mniejszość 
ChrzaścijańskokatoliCka miała prawo żądać państwowej ochrony w kan
tonach liberalnych pod względem politycznym. Teologiczną interpretację 
widziano w rozumieniu starokościelnych zasad, według kitórych Kościół 
objawia się istotnie w  miejscowej parafii. Synodalne pojęcia starego 
Kościoła zrównano z formami współczesnymi demokracji parlamentarnej 
życia państwowego. Powstała w ten sposób kościelna struktura „oddolna”* 
jako przeciwieństwo rzymskiego prawa kościelnego, które wywodzi się „od 
góry”, tzn. od papieża.

Jeżeli popatrzymy na ustrój naszego Kościoła, to możemy stwierdzić, 
że odpowiada on z reguły państwowemu ustrojowi. Częściowo jest to wy
magane przez władze polityczne i ujęte w kontrolnym prawie samorzą
dowym. W ramach struktury demokratycznej zgromadzenie kościelne 
(synod) jest organem najwyższym. Rada Kościoła stanowi egzekutywę. 
Władza ta, ze swoim przewodniczącym na czele, reprezentuje Kościół na 
zewnątrz oraz w stosunku do swoich duchownych i pracowników. Praw
dopodobnie pod wtpływem teologii protestanckiej zrównano nieraz człon
ków Rady Kościoła, jako „starszych Kościoła”, z ozłonkami „Kolegium 
preztoitberófw” , znaneimu w Nowym Testamencie i w pierwotnym Kościele.

Z tego kolegium wywodzi się urząd kapłana, znany w najstarszej 
gminie kościelnej. Kapłan- — to współpracownik i pomocnik biskupa 
w urzędzie kierownictwa Kościołem, a jako proboszcz — zastępca biskupa 
•w określonej parafii danej diecezji. Urząd ten był interpretowany w nie
których państwowych ustawach kościelnych jako niższe stanowisko urzęd
nicze parafialnej raldy kościelnej. Na przykład w ustawie obowiązującej 
w Solothiurn proboszcz jest na tym samym szczeblu funkcyjnym, co 
nauczyciel szkoły gminnej.

■ Kościół rzymskokatolicki, który w omawianych kantonach podlega 
temu samemu państwowemu ustawodawstwu, zaakceptował takie prawo 
jako „zło konieczne” , uznając jednak w dalszym ciągu pojęcie prawno-
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-kościelne probostwa — niezależnie od prawa państwowego. Jest rzeczą 
zrozumiałą, że proboszcz posiada tam pierwszeństwo przed .państwowymi 
organa)rrii kościelnymi. Nasz Kościół natomiast, którego niezależność od 
Rzymiu bazuje historycznie n a . państwowym ustawodawstwie gjminnym, 
nie zna prawa pozytywnego, któire nie byłoby zgodne (identyczne) z pra
wem państwowym Mb .by się od niego wywodziło. Rozumowanie takie tak 
mocno utwierdziło się w ruchu oh rześci jańiskokatolicJkim, że w kantonach, 
w których ze względów pańi^twowo-tprawnych byłylby możliwe inne prawa, 
jalk np. w Lucernie i Genewie, obowiązuje jednak uistawa wzorowana na 
prawie państwowym.

Jajkiie (to ma znaczenie dla Kościoła, jeżeli ksiądz jest tylko urzędni
kiem pomocniczyim parafii? Czy stosunki prawne mają ,w ogóle znaczenie 
dla, kapłana jako duszpasterza? — Mają znaczenie, bo na podstawie obo
wiązującej u nas uistaiwy duszpasterstwo uważa się za zadanie Kościoła, 
zadanie ważne, powierzone specjaliście na pełnym etacie — „naczelnemu 
urzędnikowi do spraw duchownych. Według tego prawa parafia — repre
zentowana przez Zebranie Paralialne i Radę Parafialną — jest w pierw
szym rzędzie odipowiedzialna za sprawy świeckie” . Naisi członkowie rad 
paraifialnych są z reguły członkami komisji finansowych i budowlanych. 
Rangi tyoh zadań nie można lekceważyć. Ustawa winna jednak wyjaśnić, 
jakim „celom duchowym” służyć winny te świeckie przedsięwzięcia.

Czy oddzielanie spraw materialnych od duchowych jest w Kościele 
w ogóle dopuszczalne? Jeżeli taik, to ustawa powinna mówić nie tylko
o odpowiedzialności materialnej, lecz również o duszpasterskiej odpowie
dzialności całej paralfii. Zawsze byli wśród nas tacy członkowie rad 
kościelnych, którzy swoje zadania pojmowali należycie. Jednakże zdarza 
się, że niektóre rady paralfialne uważają księdza za podporządkowanego 
sobie funkcjonariusza. W pewnej paralfii miał miejsce wypadek, że ksiądz 
nie zastał zaproszony na posiedzenie rady parafialnej, co jest oczywiście 
sprzeczne z wyraźnymi nakazami naszego Kościoła. W nieMórydh znów 
paralfiach, gdzie władze dobrze rozumieją zadania duszpasterzy, księża 
nie wiedzą, co należy do ich kompetencji. Często zdarza się, że księża 
•posługują się radą parafialną w sprawach należących z urzędu do i<sh 
■kompetencji, aby w ten sposób uwolnić się od ewentualnej odpowiedzial
ności. Takie i podobne praktyki do(prowa)dzały nieraz do sytuacji, w której 
członkowie rady parafialnej uważali się z „przyzwyczajenia” kompetentni 
w sprawach nie należących do nich.

Jeśli ksiądz prosi o opinię rady parafialnej w sprawach, które należą 
do jego ostaltecznej decyzji, a dotyczą wszyisiłkich członków gminy, nie jeist 
to z jego strony jedynie postępowanie rozsądne, lecz jest to wymóg ustro
ju synodalnego paralfii w diucłru Nowego Testamentu. W pewnych jednak 
okolicznościach ksiądz będzie musiał podjąć decyzję zgodnie ze swoim 
sumieniem, choćby przeciw większości, a paraifia będzie musiała uznać 
wydaną decyzję.
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Ustalając nową konstytucję Kościoła trzeba koniecznie określić sprawy, 
które podlegają ostatecznej decyzji całej parafii. Ddtycłicaas widzi się 
■wiele niedomówień między kompetencjami księdza i kompetencjami para
fii, reprezentowanej przez swoje zefoSranie Ma radę parafialną.

Ustrój synodalny, który wymaga prawdziwego dialogu i demokracji, 
wyraźnie rozgranicza autorytet kapłana i parafii. W myśl takiego ustroju 
w  Kościele znajduje się również miejsce dla świaldetótw charyzma/tyka, 
którego „urząd” trudno byłoby określić w konstytucji kościelnej; jednakże 
■właściwe przewodnictwo na zebraniu paralfialnyjm może mieć tylko ten, 
kto z urzędu reprezentuje kościelny autorytet nauki i duszpasterstwa: 
kapłan. Świecki członek parafii może być przewodniczącym zebrania pa
rafialnego tylko pod względem formalnym, technicznym.

Kapłaai jest z urzędu rzecznikiem parafii, jest jej pasterzem. W tym
celu został wyświęcony przez biskupa. Wyniosły klerykalizm zaciemniał: 
często tę pasterską służbę nie tylko w rzymskim, lecz również i w naszym. 
Kościele, gdzie przecież konstytucja Kościoła winna nie dopuścić do tego. 
Nic więc dziwnego, że tak wyraźnie podkreśla się dzisiaj w teologii, bar
dziej niż kiedykolwiek, służbę duszpasterską kapłana.

Według naszej konstytucji biskup jest członkiem rady synodalnej 
z urzędu. Jest on referentem zwyczajnym rady w kwestiach nauczania, 
kultu i dyscypliny oraz „szefem personalnym” kleru. W sprawach jurys
dykcyjnych biskup w zasadzie jest podporządkowany radzie synodalnej 
i synodowi, nie jest przewodniczącym rady synodalnej, tak jak to propo
nował w trakcie dyskusji nad konstytucją ks. bp Edward Herzog. Biskup 
może być usunięty uchwałą synodu, większością s/3 głosów, bez prawa 
głosu innych biskupów — jak tego wymaga tradycja starego Kościoła. 
Przewodniczący oraz większość członków rady synodalnej są osobami 
świeckimi.

Fałszywemu klerykalizmowi w usitroju naszego Kościoła stworzono 
przeciwwagę w formie większości laickiej. Taki' eksperytmenlt potwierdza 
tylko źle zrozumiany podział Kościoła na laików i dudhownydh, lecz nie 
koryguje go.

Konlsrtyitucja kościelna pozostawiła bistoujpowd w szczególności jego sta
nowisko Liturgiczne w szacowaniu sakramentami, został też zachowany 
jego aiutorytet nauczania. Zgodnie ze swoim stopniem święceń pozostał 
biskup takim, jakim go nasza teologia wikłzi: głową Kościoła. Ponieważ 
synod każdorazowo wybierał kapłana godnego i zdolnego na stanowisko 
biskupa, stał się on bezspornym duchowym pasterzem naszego Kościoła. 
W praktyce synodalnej posiada biskup pośród rady synodalnej i w syno
dzie niezaprzeczalny autorytet w sprawach jurysdykcyjnych.

. Dzięki powadze i zaulfaniu, które były udziałem naszych biskupów, 
przyjęto ważne zarządzenia wykonawcze do konstytucji kościelnej. W ten
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sposób zastało z czasem podkreślone stanowisko biskupa również pod 
względami prawnym.

Ponieważ nasz synod zbiera się raz do roku, rada synodalna zachowała 
silną pozycję w stosunkru do synodu i w ten sposób zaoszczędzano nasze
mu Kościołowi parlamentaryzmu wątpliwej jakości.

Przez naszą przynależność do Uniii Utrechckiej konferencja biskupów 
uzyskała prarwo cotfnięcia członkostwa biskupowi niegodnemu lulb here
tyckiemu oraz możliwość odmówienia konsekracji niegodnemu lulb here
tyckiemu kandydatowi. Tym samym biskupi mają możność czuwania nad 
katdicfkością naszego Kościoła, co nie jest wyraźnie przewidziane w na
szym ustroju, aile ofdpowiatia prawu starego Kościoła.

Kościelne ustawodawstwo oraz jurysdykcja ‘ zastały w(prawdzie zdemo
kratyzowane, ale praktyka nie interpretowała zasadi demokratycznych 
w sposób radykalny. Urząd sakramentalny foiSkupa i kapłana został za
chowany, formalinie również urząd diakona i niższe święcenia. Tym 
samym zostało spełnione istotne żądanie teologów odnośnie kabolicfcości 
naszego Kościoła.

Często słyszy się w naszym Kościele, że naisza konstytucja kościelna 
przez prawie sto lat „świeltnie się sprawdiziła” . W rzeczywistości to nie 
nasza konstytucja tak się sprawdziła, lecz zasady starokościelne. Nie ulega 
wątpliwości, że Kościół nasz wykazuje w swojej praktyce synodalnej zna
miona, które odpowiadają ustrojowi gminy Nowego Testamentu. Rozpo
rządza on doświadczeniem synodalnym — dobrym i złym — którego może 
nam zazdrościć dzisiaj Kościół rzymski. Z drugiej strony nie można prze
oczyć, że staiło się koniecznym, aby synod: bardziej zaktywizował się 
i wzmocnił swoje stanowisko w Stosunku do rady synodalnej, co mimo 
woli Wprowadzi ducha parlamentaryzmu do naszego ustroju kościelnego. 
Wzmocnienie synodu Odpowiada dążeniom teologicznym naszego Kościoła.

Kto jest u nas przed kim i za co odpowiedzialny? Kiedy biskup mówi 
w swoim własnym imieniu, kiedy w imieniu rady synodalnej lub synodu 
i odwrotnie: kiedy rada synodalna mówi w imieniu biskupa?

Rada synodalna ma silną pozycję w stosunku do synodu, ale niezibyt 
silną w stosunku do finansowo silnych paraffii, które chętnie powołują się ' 
na zasadę ,.autonomii gmin”, co można innymi sławami określić: „Kito 
płaci — rozkazuje!’’

Nie każda parafia jest „gminą” w sensie starokościelnym. Gmina gro
madzi się wokół biskupa, który jelsrt przewodniczącym wspólnoty eucha
rystycznej. Nasze biskupstwo, tzn. ,,Chrzęści jaraskókatolidkl Kościół Szwaj
carii” jest naszą „gjminą” . Gminy miejscowe są członkami Kościoła ogól
nego, glminy ogólnej. W gminach miejlsoowych biskup jest również 
pasterzem zwyczajnym i właściwym przewodniczącym Eucharystii. Ksiądts, 
kapłan gminy miejscowej, jest jego zaistępcą. BiiSkupStwo czyli diecezja 
jest też częścią ogólnego Kościoła katolickiego i jest Odpowiedzialna przed
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Chrystusem i Kościołem ogólnym. Autonomia naszego Kościoła krajowego 
istnieje pod takim względem, że jego jurysdykcja nie jest ograniczona 
przez jakiegoś nadlbiskupa, lecz wykonywana tylko z polecenia naszego 

. Pana, właściwego „pasterza i biskupa naszych dusz”.
Proboszczowie teoretycznie są zastępcami biskupów w danych para

fiach. Jako znak wspólnoty kościelnej biskup wprowadza wybranego pro
boszcza na jego urząd. Instalowanie proboszcza j«śt tylko sprawą formalną, 
nie posiada prawdziwego charakteru konstytucyjnego. Rzadko się zdarza, 
aby instalowanie i rzeczywiste przyjęcie urzędu przez nowego proboszcza 
nastąpiło równocześnie,

;Nowy .proboszcz składa biskujpowi przyrzeczenie z okazji objęcia urzędu. 
Jeżeli przyrzeczenie zawiera również posłuszeństwo w stosunku do bisku
pa, jest ono równocześnie odnowieniem przysięgi, którą kapłan skłalda 
biskupowi przy święceniach. Gdylby biskup odtmówił wprowadzenia kapła
na na urząd, to zgodnie z konstytucją kościelną „o tym ma zadecydować 
synod” . Lecz co może synod uczynić, jeżeli istnieje jednoznaczna wola 
wyborców gminy, potwierdzona przez władfce państwowe? Jeżeli synod 
w  sposób demokratyczny poprze wolę wyborów i zmusi biskupa do wpro
wadzenia danego kapłana na urząd, to wtedy biskup postępuje już tylko 
jako funkcjonariusz synodu. Wprowadzanie na urząd w takim przypadku 
nie jest wyrażeń uzgodnionej woli biskupa i giminy, jak to w zaSaldzie 
winno być, lecz pustym symbolem wątpliwej wspólnoty kościelnej.

Znaczenie decydujące posiadają wybory kościelne wraz z poprzedzają
cymi je rozmowami. Jakie stanowisko winien zająć biskup w tej sprawie, 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kościoła? Biskup zobowiązany 
jest udzielić pomocy i służyć radą gminom kościelnym i władzom pań
stwowym przy obsadzaniu wolnych stanowisk kościelnych.

Czy w związku z niniejszą sprawą biskup ma prawo powołać się na 
obowiązefc posłuszeństwa księży? Jak daleko sięga granica posłuszeństwa, 
które ślubują neopreżbiterzy biskupowi? Jest to pytanie, które nigdy nie 
zostało do końca wyjaśnione przez naszą praktykę kościelną w oparciu
o  konstytucję.

Z poważnych przyczyn nasi biskupi nieraz już odmawiali udzielenia 
święceń, co nie było im poczytane za złe. Przyjęcie w poczet kleru jest 
aktem liturgicznym, biskup tuitaj dokonuje aktu konstytucyjnego. Przy wy
święcaniu księży gmina współdziała z biskupem. Biskup w sposób wyraź
ny zwraca się do gminy, aiby wyraziła swoje ewentualne zalstrzeżenia 
odnośnie wyświęcania danego kandydata.

Przy święceniach kapłańskich radai synodalna, tym razem w charak
terze „rady biskupiej” , jesifc reprezentowana liturgicznie przez księdza, 
który urzęduje jako „archidiakon”. Czy nie byłoby właściwe, aby każdo
razowo był to ksiądz, który faktycznie jefet członkiem rady synodalnej?
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Inaczej funkcja archidiakona sprowadzi się do roli statysty, występującego 
tylko w  czasie uroczystości święceń:

W liturgii winny być reprezentowane rzeczywiste urzędy gminy,, 
w przeciwnym razie liturgia pozostanie zawsze „aktem towarzyszącym”, 
potrzebnym wprawdzie dla „katolickości” Kościoła, lecz nie stanowiącym 
centrum jego życiaj

Zjgodnie z naszymi starokatolickimi pojęciami odnośnie praktyki gmin
nej i urzędowej, wybór proboszcza winien nastąpić na podstawiie uzgod
nień między biskupem a zebraniem gminnym. Nominacji winien dokonać 
biskup po wysłuchaniu życzeń kompetentnej rady kościelnej i po ogłoszę* 
niu konkursu wewnętrznego wśród kleru, celem ustalenia kandydata-

'Biskup wyświęca wspólnie z kolegium kapłańskim. IRakia synodalna nie 
„rozkazuje” toiiskupowi wyświęcenia, ale „poleca” kandydatów do wyświę
cenia..

Sakrament kapłaństwa jest bardzo ważnym atrybutem księdza, po
trzebnym do szalfowania sakramentami1, ale niekoniecznym do Spełniania, 
innych ważnydh zadań duszpasterskich — twierdzą niektórzy.. To nieporo
zumienie odnośnie urzędu i sakramentów jest pozostałością wyobrażeń, 
rzymskokatolickich. Niektórzy są np. zdania, że do nauczania religii nie 
są potrzelbne święcenia. Według nich biskup może w każdej chwili Udzie
lić laikowi zezwolenia na nauczanie religii, a najwet na wygłaszanie kazań. 
W Kościele rzymskokatolickim przewiduje się ewentualność, że laik może 
pomóc księdzu w rozdawaniu Komunii św. Biisfkup może udzielić takiego 
zezwolenia w każdej chwili. Według interpretacji starokatolickiej przywi
leje te wynikajją z misji, którą otrzymał biskup wraz ze swoją konsekra
cją. Przywileje nadzwyczajne są dla przypadków nadzwyczajnych. Pra
widłowym postępowaniem kościelnym jeslt wyświęcenie na duchownego 
i zlecenie stosowanych zadań.

Jeżeli nauczanie rettigii jetst nierozłącznie związane ze służbą suibdiako- 
na lub diakona, to nauczyciele ral-iigii winni otrzymywać, upoważnienie do 
tej służby kościelnej razem z wyświęceniem.

Antireas Amiet
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„Posłannictwo” 
Nr a 1975

Z problematyki eklezjologicznej*

f e b r o n ia n iz m

Opór wewnątrzkatolicki w Niemczech przeciwko papieskiemu centraliz
mowi był przez dłuższy czas od okresu reformacji, raczej oporem bisku
pów i mial charakter kościelno-polityczny, a nie stricte teologiczny. Biskupi 
niemieccy bronili w sposób szczególny wobec Rzymu swoich starych praw 
dyspensacyjnych mających związek z dyscypliną kościelną. Dopiero febro
nianizm dai w XVIII wieku temu praktycznie zorientowanemu episkopa- 
lizmowi obszerną podstawę teoretyczną. Jego założycielem był biskup z Tre- 
wiru, Johannes Niklaus von Hontheim (tl790). Jako uczeń kanonisty z Ló- 
wen, Bernharda von Espen, który występował w obronie praw Kościoła 
Utrechckiego, podejmuje Hontheim idee koncyliaryzmu, gallikanizmu, jan
senizmu, jak również częściowo współczesnego protestantyzmu i zawiera je 
w wielkiej, historycznie dobrze uzasadnionej syntezie, w  swoim epokowym 
dziele z dziedziny prawa kościelnego „De statu ecclesiae deąue legitima 
potestate Romani pontificis” („O stanie Kościoła i prawowitej władzy pa
pieża”). Książkę opublikował on w  roku 1763 pod pseudonimem Febronius. 
Jego celem było przywrócenie Kościołowi pierwotnego systemu i ustroju, 
aby na tej podstawie umożliwić powtórne zjednoczenie z Kościołem prote
stanckim i stworzyć w Niemczech jednolity Kościół narodowy. Według jego 
nauki prymat papieski jest słuszny, ale n&e ustanowił go Chrystus, lecz 
powstał na skutek zarządzenia kościelnego i na nim się opiera. Papieżowi 
nie przysługuje ani władcze stanowisko monarchy nad biskupami, ani też 
nieomylność nauki. Jest „pierwszym wśród równych”, jest „centrum uni- 
tatis” („ośrodkiem jedności”) Kościoła. W decyzjach w sprawach wiary jest 
on podporządkowany całemu Kościołowi, który ma swoje przedstawicielstwo 
w soborze, jest on również związany orzeczeniami prawnymi soboru. Nad 
pozostałymi biskupami nie ma on żadnej władzy jurysdykcyjnej. Raczej 
każdy biskup, na mocy bezpośredniego ustanowienia boskiego, ma w swo

• Publikacja ta jest streszczeniem kilku rozdziałów pracy wybitnego teologa 
starokatolickiego ks. bpa Ursa KUry’ego: Die aWtatholische Kir che. i tire Geschichte, 
ihre Lehre, ihr Anliegen, Stuttgart 1966. Pominięto tu Kościół starokatolicki w Szwaj
carii, który został obszernie przedstawiony w artykule ks. W . Wysoczańskiego: 
Starokatolicyzm u* Szwajcarii. Powstanie, rozwój i stan obecny, „Kalendarz Ka
tolicki 1974” , s. 89—114.
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jej- diecezji te same prawa, co papież jako biskup Rzymu w swojej die
cezji. Jego prymat jest honorowy, związany on jest z pewnymi prawami 
nadzoru, koniecznymi dla utrzymania jedności Kościoła. Zarządzenia pa
pieskie uzyskują moc obowiązującą jedynie wtedy, gdy zostaną przyjęte 
przez biskupów i Kościoły krajowe. Poprzez zniesienie szczególnych praw, 
które przywłaszczy} sobie od czasu fałszerstw izydoriańskich, biskupom 
i Kościołom krajowym mają być przywrócone ich pierwotne prawa. Fe- 
bronius żąda, aby najwyższym miernikiem wszystkich reform kościelno- 
-prawnych był rozsądek i prawo samostanowienia wiernych. Oczekuje on 
powrotu do zasad starego Kościoła, dxogą popieranego przez władzę pań
stwową uświadomienia członków Kościoła o prawach, które utracili.

Kuria papieska umieściła natychmiast dzieło na indeksie i zmiusiła autora 
do zmiany poglądów. Ale nie można już było powstrzymać zwycięskiego 
pochodu jego idei. Dzieło jego, przetłumaczone na różne języki, wywierało 
przez długi czas wpływ na państwowe ustawodawstwo kościelne w Hisz
panii, Portugalii, Belgii, Wenecji, Neapolu itd. Praktyczne zastosowanie zna
lazł febronianizm w tzw. Punktacji z EMS z roku 1786, złożonej z 23 arty
kułów opracowanych przez arcybiskupów Kolonii (Koln), Moguncji (Mainz), 
Wurzburga i Salzburga. Żąda się w nich od papieża, mimo uznania jego 
prymatu, aby zadowolił się tymi prawami, które miał przed Pseudo-Izydo- 
riańskimi dekretami, aby przywrócił biskupom ich dawne prawa, przede 
wszystkim jeśli chodzi o udzielenie dyspens. Żądają oni również dla siebie 
prawa ograniczania pielgrzymek i procesji, wprowadzania języka ojczystego 
do nabożeństw i prawa samodzielnego przeprowadzania innych reform 
w dziedzinie kultu i dyscypliny.

Ta ostatnia próba przywrócenia względnie zachowania dawnych praw 
wolnościowych niemieckiego Kościoła krajowego nie powiodła się wskutek 
oporu dworu cesarskiego i biskupów, którzy obawiali się wzrostu władzy 
arcybiskupów i upadla całkowicie w zamęcie Rewolucji Francuskiej.

JOZEFINIZM

Początki józefińskiego ruchu reformy sięgają czasów cesarzowej Marii 
Teresy (t1780). Jeśli chodzi o jej idee reformy, pozostawała ona m.in. pod 
wpływem swego lekarza nadwornego Gerharda von Swieten, Jako członek 
Kościoła Utrechckiego, w czasie swojej młodości, przeżył on spory janseni- 
styczne i po przeniesieniu się do Wiednia utrzymywał korespondencję ze 
swoim Kościołem macierzystym. Rozkwit ruchu reformatorskiego nastąpił 
jednak dopiero za rządów syna cesarzowej, cesarza Józefa II {11790). Ujmu
jąc sprawę w kilku słowach, józefiniam podejmuje praktyczną realizację 
jansendstycznych i febroniańskich projektów reform w krajach korony 
austriackiej, w duchu i środkami oświeconego absolutyzmu państwowego.
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Projekty reform znajdują coraz większy posłuch w Kościele austriackim, 
przygotowanym już duchowo przez katolickie oświecenie (Muratpri). Te 
idee znajdują oddźwięk głównie u benedyktynów i pijarów, przez janse
nizm, który posiada wpływowych zwolenników w Czechach (SEIBEL 
w Pradze) oraz przez febronianizm, który ma wielu popleczników w du
chowieństwie świeckim i zakonnym; projektami tymi interesuje się też 
toraz bardziej dwór cesarski. Józef II, jako katolik z przekonania i jako 
.Habsburg, nastawiony na dobre stosunki z Rzymem, podobnie jak jego 
główni doradcy (książę Kaunitz, opat Rautenstrauch i in.), kierują się myślą 
Oświecenia głoszącą, że kierowanie wszystkimi sprawami kościelnymi, o ile 
nie dotyczą one sumienia i wiary, należy do państwa. Państwo, dla zapew
nienia dobra publicznego, ma prawo i obowiązek wkraczać w kościelne 
sprawy. Zgodnie z tymi zasadami ogranicza się w krajach cesarskich pa
pieską władzę jurysdykcji oraz wpływy zagranicznych zwierzchników ko
ścielnych. Dekrety papieskie podlegają zatwierdzeniu przez państwo (prawo 
„placet”), bulla „Unigenitus” jest zabroniona i dąży się do przywrócenia 
dawnych praw biskupom. W roku 1782 zamyka się te klasztory, które 
„w  sposób widoczny” nie przynoszą korzyści mieszczańskiemu społeczeczeń- 
stwu tzn. nie prowadzą szkół ani też nie opiekują się chorymi lub bied
nymi. Z majątków klasztornych utworzono państwowy fundusz religijny, 
a z jego dochodów nowe parafie, biskupstwa, szpitale i domy opieki. Li
kwiduje się także liczne bractwa i łączy się w jedno: „Stowarzyszenie mi
łości bliźniego” . Kształcenie duchowieństwa w nowoutworzonych semina
riach generalnych poddano nadzorowi państwa. Cesarska administracja 
wkracza nawet do życia kulturalnego: ustalono normy budowy możliwie 
prostych kościołów, wydano wytyczne dotyczące głoszenia kazań, wprowa
dzono śpiew w gminie, wydano zarządzenia ograniczające pielgrzymki i pro
cesje, odpusty poddano kontroli państwowej, zabroniono handlu przedmio
tami poświęconymi itd. Edykt tolerancyjny z roku 1781 zapewnił prote
stantom i prawosławnym unitom swobodę uprawiania kultu, choć z pew
nymi ograniczeniami.

Podobne reformy próbuje. wprowadzić w Górnej Italii Wielki Książę 
Toskanii Leopold II (f!792), brat cesarza. Jego doradcą jest uczony biskup 
Icipione Ricci. Na synodzie w Pi stoi (Pistoda — 1786) zażądano m. in , re
wizji mszy i brewiarza, umocnienia władzy biskupów, lepszego wykształcenia 
duchowieństwa (na podstawie nauki Augustyna), a papieżowi przyznano 
jedynie pierwszeństwo jako „caput ministeriale” Kościoła.

Bullą „Auctorem fidei” z roku 1794 papież potępia stwierdzenia synodu 
z FSstoi. Ruch doznaje zahamowania, wyraźny regres następuje również 
w Austrii po przedwczesnej śmierci cesarza (1790). Reformy, które władze 
państwowe narzuciły Kościołowi często w sposób biurokratyczny, nie bio
rąc pod uwagę tradycyjnych form pobożności ludowej, zostają unieważ
nione. Likwiduje się też seminaria generalne. Natomiast podstawy kościel-
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no-prawne józefinizmu utrzymują się jeszcze przez długi czas w ustawo
dawstwie Austrii i innych krajów, utrzymuje się też w pamięci wiernych 
i kleru wiele kościelnych reform józefinizmu i to aż do XIX  wieku, po
dobne stosunki panują do roku 1801 w austriackim Fricktal (Szwajcaria), 
w którym później miało się utworzyć wiele parafii chrześcijańsko-kato- 
lickich.

REFORMA J. H. von Wessenberga

Podobne refonmy, jakie Józef II chciał przieprowadzić w  Austrii przy 
pomocy władzy państwowej, usiłuje na początku XIX wieku przeprowadzić 
w swojej diecezji środkami kościelnymi wikariusz generalny i późniejszy 
rządca biskupstwa Konstancji Ignaz Henrich von Wessenberg (tl860). Był 
to człowiek szlachetny, mający staranne wykształcenie, przyjaciel H. Pe- 
stallozi’ego i J. M. Sailera — człowiek Oświecenia najlepszej próby. W prze
ciwieństwie do radykalnych ludzi Oświecenia jemu współczesnych, którzy 
odrzucali nie tylko nieomylność papieża, lecz w ogóle cały autorytet nau
kowy, również Pisma Św. i soborów i chcieli przekształcić wiarę chrześci
jańską w abstrakcyjną moralność rozumową, Wessenberg trzymał się pod
stawowych zasad wiary katolickiej, nie wdając się jedynie w spory do
gmatyczne. W duchu febronianizmu dąży on do przywrócenia episkopal- 
nego, opartego na Kościołach krajowych ustroju Kościoła i w jego ramach 
do gruntownej reformy życia duchowego i kultowego. Swoje idee przed
stawia na Kongresie Wiedeńskim w  1815 roku i opowiada się tam za pań
stwowym równouprawnieniem wszystkich wyznań oraz utworzeniem nie
mieckiego Kościoła Narodowego, który — nie zrywając z Rzymem — po
winien podlegać swemu własnemu prymasowi. Plan spełzł na niczym, wsku
tek oporu Rzymu i książąt niemieckich. Większy sukces odnosi Wessenberg 
w biskupstwie Konstancji. Najpierw usiłuje on podnieść wykształcenie 
alumnów w seminariach duchownych oraz kleru poprzez konferencje, kółka 
czytelnicze oraz kursy dla kaznodziejów. Przede wszystkim jednak dąży 
do oczyszczenia życia kultowego z nadużyć, w  duchu swego oświeconego 
„religijnego klasycyzmu” , usiłuje też skłonić parafię do aktywnego udziału 
w liturgii. Zabrania odmawiania różańca w czasie Mszy św., wydaje nie
miecki śpiewnik i rytuał, wprowadza udzielanie sakramentów i określone 
partie Mszy św. w języku narodowym, ogranicza liczne pielgrzymki, święcenia 
i błogosławieństwa, zwraca się przeciw częstej spowiedzd i przesadnemu kulto
wi maryjnemu. Swojemu duchowieństwu przedstawia perspektywy zniesienia 
celibatu i popiera organizowanie synodów. Reformy te, przyjmowane z wiel
kim zainteresowaniem w szerokich kołach duchowieństwa połudnlowonle- 
mieckiego i szwajcarskiego, napotykają oczywiście na opór Rzymu. Miano
wany wikariuszem generalnym przez księcia biskupa Dalberga, wybrany
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został po jego śmierci (1817) przez kapitułę katedralną rządcą diecezji. 
Rzym jednak nie zatwierdza go, jak również odrzuca jego późniejszy wy
bór na biskupa Freiburga. Aby usunąć grunt pod jego reformy odłączono 
szwajcarskie obszary od biskupstwa Konstancy, a w 1821 roku zniesiono 
samo biskupstwo — po przeszło 1200 latach istnienia. Wessenberg wycofał 
się z czynnej pracy w roku 1827 i poświęcił się do końca życia badaniom 
naukowym i działalności charytatywnej. Zapomniany przez historiografię, 
J. H. Wessenberg był w rzeczywistości ostatnim wielkim przedstawicielem 
wewnątrzkatolickiej, episkopalnej woli oporu przeciwko kurialnemu centra
lizmowi i prawdziwym reprezentantem szerokiego i świadomego swego celu 
katolickiego ruchu reformatorskiego.

DALSZE PRÓBY REFORM W XIX WIEKU

Jeżeli nawet po 1815 roku w  prawie wszystkich krajach Europy nabrał 
wielkiego rozmachu kierunek rzymsko-ultramontański w katolicyzmie, to 
katolicka wola reform pozostała żywotna aż poza połowę XIX wieku. Nie 
sięgała ona już tak głęboko i rozciągała się raczej tylko na poszczególne 
dziedziny życia kościelnego.

W Niemczech z projektami reform, podobnych do reform Wessenberga, 
wystąpił arcybiskup Kolonii (K61n) F. A_ SPIEGEL (tl835). Jako przyjaciel 
i protektor bońskiego uczonego G. HENESA żądał on w szczególności lep
szego kształcenia duchownych i ograniczył pielgrzymki oraz odpusty. 
W Wurterbergii, w  porozumieniu z kurią biskupią wydano porządek na
bożeństw zupełnie w duchu Wessenberga (wprowadzenie języka narodo
wego). W Wielkim Księstwie Badenii offenburska konferencja duchowień
stwa opublikowała program reform, odnoszący się głównie do Mszy św. 
i spowiedzi i żądający zwoływania synodów. W Niemczech doszło również 
do pewnego rodzaju buntu duchownych przeciw nakazowi celibatu. Zało
żono związek i czasopismo, występujące za zniesieniem celibatu. W 1828 
roku ukazała się wzbudzająca sensację książka pióra wrocławskiego uczo
nego J. A. THEINERA pt. „Wprowadzenie przymusowej bezżenności i jej 
skutki” . Autor książki został usunięty ze stanowiska i przyłączył się póź
niej do ruchu niemiecko-katolickiego założonego przez J. Rongego.

Również w Szwajcarii partia wierna Rzymowi uzyskała po 1815 roku 
znaczny wpływ. Obszary szwajcarskie, po oddzieleniu od biskupstwa w Kon
stancy, poddano władzy mianowanemu przez Rzym Wikariusza Apostol
skiego Goldlina von TIEFENAU (tl819). Odwołał on wprowadzone już re
formy i przywrócił dawy stan rzeczy. Dopiero wraz z pojawieniem się, 
około 1830 roku, światopoglądowo-poldtycznego liberalizmu, duchowni-refor- 
matorzy, wśród nich wielu uczniów Wessenberga i Sailera, pod kierownic
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twem kapituły Uzmach-Rapperswil, wystąpili z postępowymi postulatami. 
Do ich przeprowadzenia zażądano zwoływania synodów i utworzenia nie
zależnego biskupstwa szwajcarskiego. W Hi8l3l3i roku duchowny rappenswilski 
Alois F.UIC3H1S opublikował kazanie „Be2 i Chrystusa nie ma zfbawienia”, 
które zawierało cały program reform. Wskazując na <to, że biskup rzymski, 
niezgodnie ze starym ustrojem stał się dyktatorem Kościoła, żądał, aby 
przywrócić dawne prawa ludziom świeckim i duchowieństwu, biskupstwom 
'i Kościołowi narodowym; w liturgii należy wprowadzić język narodowy 
i znieść przymus celibatu. Jego imiennik Christoph FUCSHS wystąpił rów
nież z projektami reform i rozważał możliwości przystąpienia do Kościoła 
Utreehckiego. Już wtedy partia reformatorska, w odróżnieniu od wiernych 
RżyiiKrwi „ultramontańskich” przeciwników, nazywała się „chrześcijańsko- 
-katolicką”. Znaleźli oni oparcie w „Stowarzyszeniu Helweckim", do któ
rego należało wielu nacjonalistycznie nastawionych duchownych, a które 
w 1814 roku wybrało Aloisa FUCHS’A swoim przewodniczącym. Teologicz
nie popierali ich znani profesorowie Instytutu Teologicznego w Lucernie, 
działający w duchu idei Wessenberga i Sailera. Z koła lucemeńskiego na
leży wymienić przede wszystkim proboszcza Józefa Burkaida LEU (+1865), 
wuja i nauczyciela późniejszego pierwszego chrześcijańsko-katolickiego bi
skupa Szwajcarii, Edwarda HERZOGA.

Liberalne rządy kantonalne zajmowały się także reformami kościelnymi, 
wobec mnożących się od 1831 roku ataków partii ultramontańskiej. Dnia
10 stycznia 1834 roku, przedstawi cele tych rządów uzgodnili na konferencji 
w Baden program, który określa się wyraźnie jako „odnowienie” tego, „co 
nasi przodkowie wykonywali już przez długie wieki” : podniesienia biskup
stwa Bazylei do rangi arcybiskupstwa szwajcarskiego, przywrócenia syno
dów pod nadzorem państwowym, zachowania praw biskupów wobec pa
pieża i nuncjusza, prawa Państwa do zatwierdzania dekretów kościelnych, 
zagwarantowania małżeństw mieszanych, zmniejszenia liczby świąt, nad
zoru Państwa nad seminariami duchownymi, podporządkowania klasztorów 
nadzorowi biskupów, prawa Państwa do wyboru duchownych osób urzę
dowych.

Te józefińskie, zaostrzone jeszcze radykalizmem politycznym artykuły 
religijne Konferencji Badeńskiej, szły niewątpliwie bardzo daleko, a zain
teresowane rządy wprowadziły w życie tylko ich niewielką część lub nie 
wprowadzały wcale. Odrzucili je przede wszystkim umiarkowani i rozsądni 
duchowni reformatorzy, byli uczniowie Wessenberga i Sailera. Przyczynili 
się oni też do tego, że opozycyjna partia ultramoniańska, która wzmocniła 
się pod kierownictwem Józefa LEU, przeszła do kontrataku. Zażądała ona 
wycofania artykułów badeńskiełi, podporządkowania prawa małżeńskiego
i szkoły Kościołowi oraz ponownego powołania jeauitów. Walka nabierała 
coraz bardziej charakteru politycznego. Nastąpił okres zamykania klaszto
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rów, zabraniania pochodów, „Sonderbund’u” j wreszcie walki kulturalnej 
(Kulturkampf). Właściwy opór kościelny nie został wprawdzie osłabiony, 
ale został przeniesieniony „w zacisze wiejskie”, do wykształconego miesz
czaństwa i przede wszystkim w Niemczech do świata uczonych.

LIBERALNA NAUKA KATOLICKA

Gdy okazało się, że samemu Oświeceniu, które oparło się na ludzkim 
rozumie i moralności, zabrakło sił do prawdziwej reformy Kościoła, na
leżało szukać innej podstawy do przeprowadzenia zmian. W tym dążeniu 
znalazła teologia katolicka wartościowego sojusznika we współczesnej fi
lozofii, która na przełomie XVIII i XIX wiieku w niemieckim idealizmie 
nabrała znacznego rozmachu (Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Jacobi i in.). 
Krytyka rozumu i przełomowe twierdzenia tych filozofów wstrząsnęły 
bardzo mocno nie tylko pewnikami filozofii Oświecenia lecz także schola- 
styczną teologią; z drugiej strony teologowie katoliccy mogli przekazywać 
tradycyjną wiarę w pogłębiony sposób w duchu swoich czasów.

W związku z tym na pierwszym miejscu należy wymienić wspomnianego 
już kilkakrotnie ex jezuitę i późniejszego biskupa Regensburga J. M. SAI- 
LERA (fl832). Pozostając jeszcze pod silnym wpływem Oświecenia, dążył 
Sailer do jego przezwyciężenia przy pomocy filozofii idealistyczno-roman- 
tycznej (Schelling, Jacobi). Jako teolog opiera się wyraźnie na Piśnie św., 
Ojcach Kościoła i tradycji, przy czym tradycję uważa za ,.żyjący przekaz”, 
a instytucjonalna i obiektywna strona Kościoła jest dla niego raczej środ
kiem pomocniczym; żąda on pogłębienia życia kościelnego w sensie mi
stycznej pobożności, której celem jest wyobrażeniowe i bezpośrednie złą
czenie z Bogiem. Jego główne zadanie miało cele duszpastersko-wychowaw
cze. W licznych dziełach i pismach w sprawach duszpasterstwa, poprzez 
wydawanie książek do nabożeństwa i modlitewników, poprzez ożywione 
listowne i osobiste kontakty z teologami obu wyznań (m. in. również z pro
testantami jak: LAVATER, CLAUDIUS, J. G. MULLER) werbuje on zwo
lenników religii głębi, w której życie w łasce i kształcenie serca mają się 
harmonijnie łączyć. Zwalczany ostro przez skrajnych zwolenników Oświe
cenia i ściśle orientującą się na Rzym partię przeciwną (Hofbauer), działa 
zapładniająco i pobudzająco na szerokie koła duchowieństwa południowo- 
niemieckiego i szwajcarskiego, jak również na starokatolików pierwszego 
pokolenia.

W sposób o wiele głębszy przejęły orzeczenia filozofii idealistycznej 
szkoły uczonych, zgrupowania wokół G. HERMESA i A. GUNTHERA, nie 
wyrzekając się jednak wiary katolickiej jako całości. Przeciwnie: chcą ją 
oni tylko na nowo uzasadnić. Georg HERMES w Bonn (fl831) podejmuje,
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świadomie1 przeciwko scholastyce szeroko zakrojoną próbę, na podstawie 
kantowskiego pogłębionego rozumienia wolności i rozumu, udowodnienia 
naukowego tzw. wiarygodności chrześcijańskich prawd objawionych. Pod 
względem kościelnym przyznaje się on do febronianizmu. Potępiony przez 
Rzym, znajduje entuzjastycznych zwolenników w wykształconym ducho
wieństwie. Są wśród nich również profesorowie HILG-ERS w Bonn i BAŁT- 
ZER we Wrocławiu, którzy przyłączyli się później do starokałolicyzmu. 
Anton GtłNTHER w Wiedniu (fl863) idzie jeszcze krok dalej i usiłuje, wy
chodząc od Descartesa i Schellinga, udowodnić rozumowo chrześcijańskie 
tajemnice wiary: Trójcę św., Wcielenie, stworzenie i zbawienie. On również 
znajduje przyjaciół wśród późniejszych starokatolików (prof. KNOODT 
w Bonn, prof. Th. WEBER we Wrocławiu). Rzym potępia go, podobnie jak 
HERMESA. Ich system myślenia, napiętnowany jako „półracjonalny” (semi- 
-racjonalny) może rzeczywiście budzić niemałe zastrzeżenia, jednakże ich 
ostre potępienie przez rzymską cenzurę działa alarmująco na niemiecki 
świat naukowy i przyjmuje się go powszechnie jako zamach na wolność
i niezależność niemieckiej nauki katolickiej.

Najwyższy poziom osiąga nauka katolicka XIX  wieku w tzw. Szkole 
Historycznej, mającej swoje ośrodki w  Tiibingen i Miinchen. Najtęższymi 
jej głowami są: J. A. MOHLER, J. S. DREY, J. B. HIRSCHER i w drugim 
pokoleniu J. KUHN i K. J. HEFELE. Do tej szkoły należy też proboszcz 
monachijski Ignaz von DOLLINGER, uczeń Móhlersa i chyba największy

■ katolicki nauczyciel historii Kościoła w XIX wieku, który dzięki swemu 
oporowi przeciw Vaticanuan I, miał się stać jednym z ojców duchowych 
ruchu starokatolickiego. Wspólnym organem tej szkoły uczonych jest za
łożony w r. 1819 przez Hirschera „Tubinger Quartalschrift” , który „jako 
najszacowniejsze czasopismo teologiczne reprezentuje stanowisko niemiec
kiej nauki katolickiej”. Ogólne znaczenie Szkoły Historycznej polega na 
tym, że po raz pierwszy stosuje ona zasady samodzielnego badania histo
rycznego do tradycyjnego dorobku wiary Kościoła Katolickiego. Według jej 
zasad nic nie może być teologicznie prawdziwe i nic nie może się stać 
dogmatem, co jest historycznie fałszywe lub nie da się udowodnić. Dzięki 
temu stali się oni reformatorami Kościoła. Nie żądają oni jednak reform jak 
ludzie Oświecenia w oparciu o rozum i celowość, ale w oparciu o historię. 
W szczególności zwracają się przeciwko stosowanemu przez jezuitów i upor
czywie podtrzymywanemu sankcjonowaniu fałszywych faktów historycz
nych. Jako historycy nawołują do powrotu do niefałszywych źródeł starego 
Kościoła. W przekonaniu, że taki powrót możliwy jest tylko przy pełnym 
zagwarantowaniu wolności badań i sumienia, nazywają się „liberalnymi ka
tolikami” . Równie ważna jest dla nich wolność sumienia jak i „trzymanie 
się” pierwotnego katolickiego dorobku wiary. Właśnie z tej przyczyny nie 
można było uniknąć konfliktu z Rzymem.
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I SOBÓR WATYKAŃSKI 1869/1870

Jest rzeczą zrozumiałą, że nie możemy tutaj przedstawić nawet suma
rycznie całej historii Vaticanum I. Musimy sią zadowolić wypracowaniem 
szczególnie ważnych i charakterystycznych linii zasadniczych.

Historia Soboru

Papiestwo kurialne, głównie w krajach romańskich, uzyskało już w okre
sie kontrreformacji nowe znaczenie. Sami papieże podkreślali ze szczegól
nym naciskiem swoje roszczenia do prymatu. Ustrój papieski został rów
nież teoretycznie rozbudowany głównie przez teologów jezuickich, wśród 
których wyróżnił się szczególnie kardynał BELLAHMIN (tl621). Praktycz
nie coraz liczniejsze w XVII i XVIII wieku bulle papieskie przyczyniły się 
do tego, że posłuszeństwo wobec papieskich decyzji w sprawach nauki 
uważano za dowód przywiązania do wiary. Gdy potem w wiekich burzach 
dziejowych na przełomie XVIII i XIX  wieku zniszczono Gallikanizm, Jan
senizm, Febronianizm i Józefinizm, a stare Kościoły krajowe w swojej do
tychczasowej strukturze zniknęły, papiestwo ukazało się szerokim kołom 
jako ostatni bastion zachodmio-chrześcijańskiej kultury i jako najbardziej 
godna zaufania duchowa potęga Europy.

Dla Rzymu nadeszła więc historyczna chwila, aby roszczenia papieskie 
utrwalić również dogmatycznie w ustroju Kościoła Zachodniego. Jednakże 
postępowano ostrożnie i powoli. Jeszcze można było przecież bez przeszkód 
głosić w Kościele katolickim przeciwstawną naukę, również w wielu kate
chizmach i podręcznikach do nauki religii nie było żadnej wzmianki o no
wych dogmatach papieskich.*) Były one nieznane lub lekceważone w sze
rokich warstwach społecznych. Dlatego teorię papizmu, która od początku 
X IX  wieku zyskała, wielu zwolenników usiłowano przyswoić świadomości 
wiernych {głównie we Francji i w Niemczech, gdzie nie wygasły jeszcze 
stare tradycje episkopalne), środkami ówczesnej publicystyki — tworząc 
agencje prasowe, gazety, związki, partie polityczne itd. Również znamie
nici pisarze włączyli się do tej publicystyki.

Kuria papieska wydała dwa sensacyjne dokumenty, które pośrednio 
miały służyć przygotowaniu obu dogmatów papieskich: dnia 8 grudnia 1854 
roku Pius IX podniósł franciszkańską hipotezę szkolną o niepokalanym po
częciu Maryi do godności ogólnie obowiązującego dogmatu. 8 grudnia 1864 
roku wydał ten sam papież encyklikę „QUANTA CURA”, oraz „SYLLABUS 
ERRORUM”, zastawienie błędów odrzuconych przez Rzym. Dogmatem 
z roku 1854 papież przywłaszczył sobie praktycznie nieomylność w spra
wach nauczania, a poprzez Syllabus, odnawiającym naukę o powszechnej

*) Por. J. FRIEDRICH: Historia Soboru Watykańskiego, tom I.
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władzy papieża — uniwersalny prymat prawny. Obydwa akty można uwa
żać za antycypację planowanych dogmatów papieskich.

Syllatous, który podziała} szczególnie alarmująco na liberalnych katoli
ków, odrzucał m. in. wolność sumienia i wyznania (określoną jako bzdurę, 
obłęd), neutralną szkołę, roszczeniie Państwa do prawnej regulacji stanu 
cywilnego, zdanie, że Kościołowi nie przysługuje żadna władza świecka.

Tymczasem uznano za nieodzowne zwołanie Soboru Powszechnego dla 
(definicji) obu prawd. Kuria wysłała zaproszenie 29 czerwca 1868 roku. Za
proszenie nie zawierało żadnych danych co do tematu obrad. Dopiero no
tatka prasowa w „GIVILTA CATTOL1CA” z dnia 6 lutego 1867 roku ujaw
niła, co zamierzano: „definicję Syllabusa” i ogłoszenie dogmatu o nieomyl
ności. Notatka wywołała wielkie wzburzenie w całym świecie katolickim. 
Zerwała się opozycja, której zasięgu i głębi nie oczekiwała Kuria Rzym
ska. We Erancji, a przede wszystkim w Niemczech znamienici uczeni, a na 
ich czele Dóllinger, nawoływali do oporu. Wzburzenie było tak wielkie, że 
katoliccy biskupi Niemiec wydali 1 września 1869 roku list pasterski z uspo
kajającym zapewnieniem, że bezpodstawna jest obawa, iż na Soborze ogłosi 
się nowe dogmaty. Równocześnie wysłali oni do papieża pismo, w którym 
stwierdzają, że ogłoszenie obu dogmatów jest niewskazane. Nawet rządy 
okazywały niepokój. I tak premier Bawarii von Hohenlohe wysłał do rzą
dów europejskich telegram, aby skłonić je do zajęcia wspólnego stanowi
ska przeciw dogmatom.

Tymczasem w Rzymie tak przygotowano Sobór, aby z góry utrudnić ja
kikolwiek poważny opór. Do komisji przygotowawczych wybrano prawie 
wyłącznie teologów nastawionych prokurialnie. Porządek obrad ustalono 
tak, że zapewniał on papieżowi decydujący wpływ na obrady i ograniczał 
znacznie swobodę Ojców Soboru. Na Sobór zaproszono 1084 dostojników, 
z których obecnych było najwyżej 774. Wśród nich około 300 nie reprezen
towało własnych diecezji. Katolicy spoza Italii mieli tylko 180 przedsta
wicieli-biskupów. Opozycja zaczepiła natychmiast ten punkt. Oświadczyła 
ona, że w takim zestawieniu komisji i Soboru, jak też według przewidzia
nego porządku obrad i regulaminu, który później jeszcze zaostrzano, Sobór 
nie jest prawdziwą reprezentacją całego Kościoła, nie jest naprawdę eku
meniczny i nie może rzeczywiście swobodnie decydować.

Przebieg Soboru

Po otwarciu Soboru, dnia 8 grudnia 1869 roku, przedłożono najpierw 
Ojcom Soboru „Schemat o wierze katolickiej” . Schemat ten przyjęto jedno
głośnie 24 kwietnia 1870 roku po bardzo długich debatach, przy czym obra
dowano również nad zagadnieniami dyscypliny i życia kościelnego* Ten 
ważny dekret zawiera m. in. również podstawowe dla doktryny rzymsko
katolickiej twierdzenia o stosunku wiary do rozumu.
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Za kulisami tych obrad zaczęła się tymczasem ostra walka o obydwa 
dogmaty papieskie. Już przed oficjalnym przedłożeniem odnośnego schematu 
„O Kościele Chrystusowym”, 380 Ojców Soboru skierowało na początku 
1870 roku do papieża prośbę, aby zatwierdzono, iż „Autorytet papieża jest 
nieograniczony, a więc nieomylny” . Odpowiedzią na to był kontradres 136 
biskupów, stwierdzający, że nie należy dopuścić do tego, aby nauka o nie
omylności została przedłożona Soborowi do dyskusji. Rozłam między Ojca
mi Soboru, Ujawniony w  ten sposób, poruszył głęboko opinię publiczną tym 
bardziej, gdy okazało się, że biskupi mniejszości byli ludźmi cieszącymi się 
wysokim szacunkiem i uznanymi ludźmi nauki, reprezentującymi wraz ze 
swymi diecezjami około jednej trzeciej ówczesnego świata katolickiego. Do 
mniejszości tej należała większość biskupów niemieckich, austro-węgierskich
i francuskich, jak również większa część Amerykanów i biskupów Wschodu.

Dnia 21 stycznia 1870 roku oddano schemat „O Kościele Chrystusowym” 
pod obrady Ojców Soboru. Wkrótce potem został on opublikowany. Wy
wołał ogromną sensację przede wszystkim zredagowany w najostrzejszym 
stylu kurialnym Rozdział 11 o prymacie papieskim oraz rozdziały końcowe, 
które w związku z Syllabusem postulowały zwierzchnictwo Kościoła nad 
władzą świecką. Przeciwko tym ostatnim rozdziałom zaprotestowały nawet 
Rządy w Kurii Rzymskiej, a biskupi mniejszościowi sprzeciwiali się głów
nie ostatnim fragmentom Rozdziału 11, dołączyli się do nich uczeni pod 
wodzą Dóllingera. Kuria i teologowie nie dyskutowali jednak poważnie nad 
argumentami teologicznymi, lecz dążyli do swego celu środkami taktycz
nymi. Zamiast, jak wymagała tego cała sprawa, obradować najpierw nad 
ogólnymi zasadami nauki o Kościele, w brzmieniu przedstawionym w pierw
szych rozdziałach, otwarto 13 maja natychmiast debatę generalną o uniwer
salnym episkopacie oraz o nieomylności papieża. Dyskusja, której towarzy
szyła ostra walka literacka, była prowadzona z największą zaciętością. Cho
ciaż Ojcowie Soboru mieli się wypowiedzieć jedynie co do „właściwości” obu 
prawd wiary, biskupi mniejszościowi i ich uczeni doradcy zwalczali je ar
gumentami o znaczeniu teologicznym i zasadniczym. W szczególności pod
kreślono: obydwa twierdzenia są w sprzeczności z prawdą historyczną (HE- 
FELE), zmieniają boski porządek Kościoła (KETTELER), niweczą wolność 
biskupów (DARBOY), nie zgadzają się z prawdami wiary (STROSSMAYER). 
Ich argumenty wywarły pewien skutek, jak tego dowodzi głosowanie 
wstępne z 13 lipca, w którym z 601 obecnych Ojców 451 głosowało „tak” , 
88 — „nie”, a 62 z — tak z zastrzeżeniem. Gdy w związku z tym delegacja 
biskupów mniejszości rozmawiała z papieżem na audiencji, aJby skłonić do 
ustępstwa, kurialna partia przeciwników spowodowała, że zagadnienie nie
omylności jeszcze zaostrzono doręczonym w ostatniej chwili następującym 
dodatkiem: papież może wydawać nieomylne decyzje „sam z siebie a nie 
na podstawie zezwolenia Kościoła” (ex sese, non ex consensu ecclesiae). 
W tym stanie rzeczy, jeszcze przed ostatecznym głosowaniem 55 biskupów
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mniejszości opuściło Sobór, po przedłożeniu papieżowi swoich zaostrzeń 
w specjalnym piśmie. Jednakże bez sukcesu.

Wśród grzmotów i błyskawic zbliżającej się do Rzymu burzy ogłosił 
Pius IX 18 lipca 1870 roku „za zgodą Soboru” obydwa przełomowe dogmaty
0 boskim uniwersalnym prymacie prawnym oraz o  nieomylności papieża 
jako obowiązujące na wieczność „objawione przez Boga prawdy wiary” .. 
W  głosowaniu końcowym, spośród 535 Ojców Soboru tylko dwóch głosowało 
„nie”, ale zaraz się podporządkowali.

Biskupi mniejszości przed wyjazdem z Rzymu zobowiązali się wzaje
mnie, że pozostaną w kontakcie i „dalej będą działać tylko ■wspólnie” . Stało 
się jednak inaczej. Wróciwszy do swoich diecezji, gdzie częściowo atakowała 
ich -ostro w czasie Soboru prasa ultramontańska, podporządkowali się pa
pieżowi. Niemiecka Konferencja Biskupia z Fuldy wydala już 31 sierpnia 
list pasterski, w którym stwierdzała, że postanowienie Soboru „powinni 
przyjąć wszyscy biskupi, księża i wierni jako boskie prawdy objawione” . 
Równocześnie postanowiono „według zasad moralności i prawa kanonicz
nego” występować przeciwko wszystkim, którzy by trwali w opozycji tzn. 
obłożyć ich karą ekskomuniki. Była to ta sama Konferencja Biskupia, która
1 września 1869 roku zastrzegała się przed podejrzeniem, że na Soborze 
będą ogłoszone oba dogmaty. Było tak, jak to określił biskup HEFELE: 
„Episkopat niemiecki w  całości zmienił przez noc swoje przekonania!” Nie
którzy z tych biskupów, którzy w Rzymie powstawali przeciw nowym do
gmatom, popadli teraz w jakiś infallibilizm. Podobnie jak biskupi niemieccy, 
podporządkowali się również biskupi Francji i Austro-Węgier. Po długim 
wahaniu i walce z własnym sumieniem poszli wreszcie w ich ślady: biskup 
HEFELE i jako ostatni 16 grudnia 1872 roku biskup STROSSMAYER. O ich 
postawie zadecydowała obawa przed nową schizmą: „Pokój i jedność Ko
ścioła jest tak wielkim dobrem że można dla niego ponieść wielkie i trudne 
ofiary” — oświadczył biskup HEFELE. Również w opinii publiczntej szybko, 
osłabł początkowy duch oporu. W dniu ogłoszenia nieomylności wybuchła 
wojna niemiecko-francuska, która wkrótce ściągnęła na siebie całą uwagę. 
Ojcowie Soboru, którzy pozostali jeszcze w Rzymie wrócili do swoich kra
jów. Dnia 20 października papież odroczył Sobór na czas nieokreślony.

Treść i znaczenie dekretów o papiestwie

Bulla papieska „PASTOR AETERNUS” (Wieczny Pasterz) z 1870 roku 
:zawiera cztery rozdziały: w pierwszym rozdziale, w oparciu o rozdz. 16 
w. 16 Ewangelii Mateusza i rozdz. 21, w. 15 Ewangelii Jana poucza się, że 
Apostołowi Piotrowi „przed innymi apostołami”, których jest on księciem 
(princeps), Chrystus Pan przekazał bezpośrednio i wprost prymat jurysdykcji 
nad całym Kościołem. W rozdziale drugim z konieczności ciągłego trwania
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Kościoła wnioskuje się, że prymat ten „trwa nieprzerwanie” w następcach 
Piotra i że ci następcy to „biskupi założonej przez Piotra i uświęconej jego 
kurią stolicy rzymskiej” . W rozdziale trzecim oświadcza się, że Jezus Chry
stus w  św. Piotrze przekazał Biskupowi Rzymskiemu „całą władzę kiero
wania i rządzenia całym Kościołem: nie tylko „urząd nadzoru lub kiero
wania, nie tylko znaczny udział w  tej władzy, lecz całą pełnię tej najwyż
szej władzy” (tota plenitudo supremae potestatis), a mianowicie „w  spra
wach wiary i moralności, jak również w sprawach dyscypliny i rządzenia” . 
Dlatego też „pasterze i wierni wszystkich obrządków i wszystkich stopni, 
zarówno każdy z osobna jak i wszyscy razem, mają wobee papieża obowią
zek hierarchicznego podporządkowania i prawdziwego posłuszeństwa”.

W rozdziale czwartym, papieżowi wyposażonemu w najwyższą pełnię 
władzy kościelnej przypisuje się w oparciu o Ewangelię Łukasza 22, 32 nie
omylność w sprawach wiary i moralności. W wykonywaniu swego nieomyl
nego urzędu nauczycielsikiego nie może papież „ogłaszać nowych doktryn”, 
ale następcy św. Piotra przy pomocy Ducha św. powinni „przekazane przez 
Apostołów objawienie albo depozyt wiary święcie zachowywać i wiernie 
wykładać”. Papież posiada, gdy mówi ex cathedra, „tę nieomylność, w którą 
Boski Zbawiciel ohoiał widzieć wyposażony swój Kościół w ogłaszaniu 
nauki dotyczącej wiary lub moralności” . Dlatego takie decyzje papieża 
rzymsETego są nieodrzucalne same z siebie, a nie dopiero poprzez zgodę 
Kościoła.

Jaki jest sens dekretu, wyaśnienia wstęp do „Pastor aetemus” w taki 
sposób, że Wieczny Pasterz — Chrystus — stworzył w Piotrze prymat pa
pieski „aby zachowana została całość wiernych poprzez złączonych ze sobą 
biskupów w jedności wiary i społeczności” i „aby wszyscy byli jedno” jak 
sam Syn i Ojciec są jedno”. Chodzi więc o jedność Kościoła. Jednakże we
dług założonego przy tym pojęcia Kościoła, jedność można zachować tylko 
w ten sposób, że papieżowi przypisana będzie „cała pełnia najwyższej wła
dzy”, to znaczy cała władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. Na 
mocy tej, przekazanej mu przez Chrystusa pełni władzy najwyższej, jest 
on „Biskupem uniwersalnym”, który w tym charakterze może w każdej 
diecezji ingerować we wszystkich sprawach wiary i moralności, dyscypliny
i zarządzania bezpośrednio i wprost z prawem biskupa. Wprawdzie bisku
pom przysługuje też „zwyczajna i bezpośrednia władza pasterska ale mogą 
ją oni wykonywać tylko jako „pasterze przydzielonej im (przez papieża) 
trzody”. Tymi stwierdzeniami w świadomej pozycji frontalnej pr-eciwko 
starym katolickim ruchom oporu, zostaje zniesiony nie tylko episkopalizm
i koncyliaryzm, ale niszczy się również stare katolickie pojęcie Kościoła 
(F. HEILER).

Jak słusznie podkreślali teologowie starokatoliccy w dekretach watykań
skich kładzie się nacisk na prawny prymat papieża, podczas gdy dogmat
o  nieomylności — chociaż o nim mówiło się najwięcej w opinii publicz
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nej — ma w przeciwieństwie do niego drugorzędne znaczenie. Jest ten do
gmat raczej tylko potwierdzeniem i umocnieniem boskiego prymatu praw
nego, jakby „pieczęcią do podpisu” (E. HERZOG). Ci, którzy popierają de
krety argumentują następująco: jeżeli papież jako biskup uniwersalny ma 
skutecznie wykonywać przekazaną mu pełnię władzy, jego rządy (jak i jego 
działalność prawodawcza i sądownicza), muszą być niezawodne. Papież nie 
może się mylić, jeżeli jego autorytet ma być niezachwiany. Dlatego wszyst
kie jego decyzje „ex sese non ex consensu ecclesiae” mają tę nieomylność, 
w którą Pan chciał wyposażyć swój Kościół. Czy przy tym podkreśla się 
bardziej, że papież tylko mówi to, czego uczy Kościół, czy też przeciwnie, 
że tylko papież może wyrazić to, czego uczy Kościół, albo też czy się nau
cza osłabiająco, że „ex sese” ma tylko zapewnić niezależność papieża od 
wpływów zewnętrznych (państwowych) i że „non ex consensu ecclesiae”' 
odnosi się tylko do późniejszego zatwierdzenia przez Kościół. Jest to 
w końcu wszystko bez znaczenia ze względu na założoną przy tym, roz
strzygającą o wszysitkim tezę podstawową, że papież podejmuje swojte nie
omylne decyzje w sprawach wiary i moralności jako ten, któremu przy
sługuje „pełnia najwyższej władzy i że z tej przyczyny” wszyscy pasterze
i wierni są wobec papieża zobowiązani do hierarchicznego podporządko
wania się i prawdziwego posłuszeństwa. Jemu należy być posłusznym jako 
nosicielowi władzy kościelnej — to jest najważniejsze — i jemu można być 
posłusznym — to jest pieczęć do jego władczego podpisu! — ponieważ jest 
on nieomylny tzn. ponieważ, na mocy zapewnionej mu pomocy Ducha św., 
głosi on zarwsze tylko to, co zawarte jest w  Piśmie św. i Tradycji. Dlatego 
podejmując decyzje nie potrzebuje on powoływać się jeszcze na Pismo św.
i Tradycję — jak to się okazało przy ogłaszaniu obydwu dogmatów maryj
nych. Poświadcza on przecież faktycznie tylko — i to nieomylnie — Obja
wienie Boże, przekazane przez Apostołów. Jeżeli mówi co innego to nie 
jest już papieżem. W tym sensie, który nie dopuszcza żadnych interpretacji 
osłabiających lub ograniczających, należy przyjąć dogmat papieski, trzeba 
w niego wierzyć „w hierarchicznym podporządkowaniu i w prawdziwym, 
posłuszeństwie” .

Punkt wyjścia starokatolickiego oporu

Nie może nam chodzić o to, aby szczegółowo przedstawić lub zgoła 'Od
nowić nieszczęsną walkę bratobójczą, która rozgorzała bezpośrednio po Va- 
ticanum I między infallibilistami a ich starokatolickimi przeciwnikami. Za
znaczymy .tylko, że wtedy stały naprzeciw siefbie po stronie kurialnej trudna 
do zniesienia, dzisiaj już również w Kościele rzadka „papolatria” , a po 
stronie starokatolickiej nieubłagana wola obrony, nierzadko przeradzająca

44



się w czysto negatywną krytykę. Obie strony ponoszą wiele winy. Ale to 
nie zmienia nic w (fakcie, że argumenty, jakie wytaczali uczeni starokato
liccy w rozległym piśmiennictwie miały solidne podstawy i do dzisiaj nie 
straciły swego znaczenia. Przeciwnie: starokatolicki „protest” poprzez do
tychczasowy rozwój, znalazł swoje usprawiedliwienie w Kościele Rzymsko
katolickim. Z początku były to formalne zarzuty, jakie podnosiło staroka
tolickie i obowiązujące prawo kościelne (F. v. SCHULTE) przeciwko waż
ności postanowień soborowych: brak ekumeniczności i wolności Soboru, 
jednostronne przygotowanie teologiczne, niezgodne z regulaminem zmiany 
w  tekście, przyjęcie niedokładnych historycznie, niepełnych, i dlatego wpro
wadzających w błąd cytatów. Ważniejsze jeszcze były argumenty rzeczowe, 
które wysuwano przeciw obu dekretom. W zasadzie były trzy.

Pierwszy zarzut da się ująć w  następującym zdaniu: „Obydwa dekrety 
sprzeciwiają się historii (są sprzeczne z historią), jak to świadczą auten
tyczne i niefałszowane dokumenty przeszłości”. Dogmat pokonał historię 
(DOLLINGER). Aby nie powtarzać, tego co już zostało powiedziane, wska
żemy tutaj tylko na fakt, do którego teologowie starokatoliccy przywiązy
wali szczególną wagę: nie tylko nauka (głównie Ojców Kościoła) i ustrój 
starego Kościoła, lecz także faktyczny przebieg historii Kościoła był inny, 
niż to założono w obu dogmatach papieskich. Biskupi rzymscy, jak to po
winno być zgodnie z tekstem „Pastor Aetemus”, ani nie posiadali uniwer
salnego prymatu prawnego nad całym Kościołem ani też go rzeczywiście 
nie wykonywali, ani też ich decyzje doktrynalne nie były uważane za nie
omylne. Czterech z nich (Liberius, Zosimus, Vigilius, Honorius) uczyli he
retycko, byli fałszywymi nauczycielami i zostali częściowo skrytykowani 
przez Kościół (sobory). Watykańska teoria papieska, przygotowana przez 
kanonistykę, wystąpiła dopiero w X M  wieku, jako pogląd szkolny, nie 
mogła stać się podstawą dogmatu, skoro okazało się po odkryciu fałszerstw, 
że opiera się ona na niesłusznych założeniach historycznych. DoHinger są
dzi: „Aby udowodnić doktrynę o nieomylności papieskiej z historii Kościoła, 
trzeba ją całkowicie sfałszować” . Za kulisami tych, już w samych sobie 
bardzo poważnych zarzutów historycznych było coś znacznie ważniejszego 
dla teologów starokatolickich: troska o sam Kościół. Co mogło stać się 
z Kościołem, który jedną ze swoich podstawowych prawd wiary buduje na 
fałszywych przesłankach historycznych? Odpowiedź nie mogła być dla nich 
wątpliwa: poprzez podniesienie watykańskiej teorii papieskiej do rangi do
gmatu podjęto decyzję błędną eklezjologicznie. Stare pojęcie Kościoła,
o  którego przywrócenie walczyły w minionych stuleciach na swój sposób 
katolickie ruchy oporu, zostało ostatecznie odrzucone, a starokatolicki 
„otwarty” system został zastąpiony przez prawnie hierarchiczny „zamknięty” 
system. Jak oświadczył zwięźle Dollingerowi Arcybiskup SCHEiRR z Mo
nachium — „ze starego Kościoła uczyniono nowy”. Jeżeli nawet nie wszyscy 
starokatoliccy teologowie pierwszego pokolenia uznali wyraźnie całe zna
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czenie tej błędnej decyzji eklezjologicznej dla istoty i przyszłości Kościoła, 
to jednak ich początkowo bardziej negatywny protest wskazał drogę, którą 
miał iść ruch starokatolicki: drogę stania się Kościołem w sensie „otwar
tego systemu’, jako kontynuacji starego Kościoła i w zdecydowanej orien
tacji na ekumenię (również nastawioną starokatolicko).

Opierając się na tej eklezjologicznej i ekumenicznej zasadzie występo
wali starokatolicy przeciwko twierdzeniom watykańskim utrzymując, że 
uniemożliwiają one przyszłe zjednoczenie Kościołów chrześcijańskich, jeżeli 
miałoby ono również objąć Kościół Rzymski: Zamiast — jak twierdzi się 
we wstępie do „Pastor Aetemus” — stanowić ostateczny cJel obu dogmatów 
papieskich i służyć jedności Kościoła, musiałoby one w rzeczywistości unie
możliwić jedność. Jeśli chodzi o ten argument, starokatolicy nie byli osa
motnieni. Nawet katolicy rzymscy, jak n'p. lucemeński mąż stanu Oh. A. von 
SEGESSER, jeszcze „w przededniu Soboru” ostrzegali przed dogmatyzacją 
kurialnej teorii papiestwa, bo przez nią „perspektywa zjednoczenia z odłą
czonymi od Kościoła byłaby przesunięta w nieskończoną dal” . Dólłinger, 
powołując się na postanowienia Katechizmu Rzymskiego, zwrócił jeszcze 
uwagę na to, że poprzez podniesienie sprawy ustrojowej do ogólnie obowią
zującej prawdy wiary, te Kościoły, które dotychczas uważane były za 
„schizmałyckie” (Kościoły prawosławne i Kościół Uitreehoki) stały się „he
retyckie” . Zgodnie z tym starokatolicy byli określani w dokumentach pa
pieskich jako „neo-łieretycy”. Dzisiaj unika się określenia „heretycki” , ale 
w tej sprawie nic się nie zmieniło od 1870 roku.

Ogólnie biorąc był więc starokatolicki „protest” potrójny. Zwracał się on 
przeciw niezręczności obu dekretów watykańskich, przeciw podjętej impli
cite w nich błędnej decyzji co do samej istoty Kościoła i przeciw ich dzia
łaniu rozbijającemu Kościół. Protest ten nie był — jak to chętnie zarzu
cano starokatolikom — tylko negatywny, nie był wyrazem buntowniczego 
i niekościelnego ducha, który nie mógł się podporządkować raz podjętej 
decyzji Kościoła. Protest był dla nich raczej — zgodnie z pierwotnym zna
czeniem tego słowa — prawdziwym „protestis”, świadectwem dla prawdy: 
dla prawdy Kościoła, jego historii, jego istoty i jego jedności. Że w świa
dectwie dla tej prawdy ieży właściwe posłannictwo Kościoła starokatolic
kiego, wyraził to Dólłinger w liście do proboszcza Widmanna z 1.3 paździer
nika 1874 roku w  następujących słowach, które mimo poszczególnych zwro
tów polemicznych nie straciły do dziś swego znaczenia: „Jeśli o mnie 
chodzi, zaliczam się z przekonania do społeczności starokatolickiej. Sądzę, 
że ma ona do wypełnienia wyższe, nadane jej posłannictwo, a mianowicie 
potrójne:

a) Dać świadectwo prawdzie kościelnej i przeciwko nowym, błędnym 
naukom o papieskiej uniwersalnej władzy i nieomylności, w szczególności 
też być wymownym i stałym protestem przeciw samowoli papieża w reda
gowaniu nowych artykułów wiary.
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b) Drugim powołaniem społeczności starokatolickiej jest w moich 
Oczach, reprezentować stopniowo i w  przyszłym postępie Kościół, wolny od 
zaślepienia i przesądów, dostosowany bardziej do starego, jeszcze nieroz- 
dzielonego (Kościoła).

c> Z tym łączy się jego trzecie powołanie, a mianowicie, służyć jako 
narzędzie i ogniwo pośredniczące przyszłego wielkiego zjednoczenia odłą
czonych chrześcijan i Kościołów. Początek tego, chociaż niewielki, uczy
niono przed kilku tygodniami w Bonn. Wierzę w kontynuację tego dzieła 
pokoju.

Ale jak miała „społeczność starokatolicka” wypełnić to moje posłannic
two. Wydawało się w pierwszym okresie walki, że brak przesłanek ze
wnętrznych. Opór biskupów mniejszości był złamany, rządy państw, które 
swoich ostrych protestów nie poparły czynami, przeszły znów na ustępstwa, 
wielu uczonych (m. in. z Tubingen), którzy odrzucali oba dogmaty, zacho
wywali ostrożne milczenie. Cały opór ograniczył się wreszcie do małej 
grupki kilku profesorów, którzy swoją nieugiętą postawą okazali się praw
dziwymi „professores”, jako świadkowie prawdy i wyznawcy. Niewątpliwie 
zyskali poważanie i podziw szerokich kręgów społeczeństwa. Ale mieli oni 
za sobą stosunkowo niewielu naśladowców, głównie w liberalnym, wykształ
conym mieszczaństwie, a później w gminach, w  których utrzymały się jesz
cze stare wolnościowe przekazy katolickie.

Tym natarczywiej nasuwało się pytanie, czy po tragicznym niepowodze
niu dawnych katolickich ruchów oporu oraz ich potępieniu przez Watykan, 
był wąski front tych „liberalnych katolików” wewnętrznie, religijnie i teo
logicznie dostatecznie silny, aby ostać się w narzuconej mu walce. Przede 
wszystkim: czy jego siła wystarczyłaby do rzeczywistej odnowy Kościoła 
lub — w razie potrzeby — do stania się samodzielnym Kościołem? Mogło 
to zdarzyć się tylko wtedy, jeżeli by teologowie starokatoliccy w decydu
jących punktach wyszli poza czysty episkopalizm i koncyliaryzm wewnątrz- 
katolickich ruchów oporu, na które się początkowo powoływali, j szli za 
głosem swojego „katolickiego sumienia (H. REUSCH), aż do ostatecznych 
konsekwencji” .

Jak to z tym było okazuje się wyraźnie przede wszystkim z dalszego 
przebiegu spraw. Najpierw starokatolicko nastawieni przeciwnicy watykań
skich twierdzeń, świeccy i duchowni — jak to uczynili już w czasie So
boru Dóllinger i jego przyjaciele — zwrócHi się za pośrednictwem prasy 
oraz szeregu oświadczeń i adresów do katolickiej społeczności, aby skłonić 
ją do dalszego oporu. Najważniejszym z tych adresów ibył adres z KO- 
NIGSWINTER z 14 sierpnia 1870 roku. Jego tekst był następujący: „Zwa
żywszy, że zebranie, jakie odbyło się w Watykanie nie obradowało w zu
pełnej wolności i podjęło ważne decyzje bez wymaganej jednomyślności, 
niżej podpisani katolicy oświadczyli, że nie uznają dekretów o absolutnej 
władzy papieża i jego osobistej nieomylności jako postanowienia Soboru
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ekumenicznego, a przeciwnie odrzucają je jako sprzeczną z tradycyjną 
wiarą innowację” . Godne uwagi w tym, podpisanym przez 1059 katolików 
oświadczeniu, że odrzucają dogmaty papieskie jako innowację, a trzymają 
się tradycyjnej wiary. Nie brano pod uwagę możliwości odłączenia od 
Rzymu. Chciano pozostać katolikami w sensie przed watykańskim.

Takie było stanowisko głównych teologów starokatolickich. Oni również 
chcieli uniknąć zerwania z Rzymem, o ile byłoby to możliwe. Dlatego pró
bowali nawiązać znów łączność z biskupami mniejszości, tym bardziej, że 
byli po części ich doradcami teologicznymi. Czynili to w nadziei, że dadzą 
się oni nakłonić jednak do tego, aby wyciągnąć konsekwencje ze swojej; po
stawy na Soborze. W tym celu opracowali „Oświadczenie norymberskie” 
(„die NURNBERGER ERKŁARUNG”) z 26 sierpnia 1870 roku; zebrali na 
nim najważniejsze kontrargumenty, które biskupi mniejszości sami wysu
nęli na Soborze i zaprosili ich, aby „w  słusznym uznaniu potrzeby Kościoła 
i niepokoju sumień działali na rzecz rychłego zwołania prawdziwego, wol
nego Soboru, proponując miejsce Soboru nie w Italii, lecz z drugiej strony 
Alp” . Ze względu na nieoczekiwane poddanie się biskupów, ów apel o zwo
łanie Soboru, o którym społeczność dowiedziała się jedynie przez niedy
skrecję, stał się bezprzedmiotowy. Nie powiodła się też ostatnia próba, pod
jęta przez starokatolicki komitet dnia 4 listopada 1870 roku, aby skłonić do 
oporu tych sześciu biskupów katolickich, którzy się wtedy nie podporząd
kowali (Hefele z Rottenberga;Strossmayer z Diakova (Jugosławia); Schwar- 
senberg z Pragi; Rauscher z Wiednia, Darboy z Paryża; Greith z St. Gal- 
len). Jak wykazuje całe to postępowanie oraz tekst obu oświadczeń, w tym 
stadium walki, starokatolicy tak dalece czuli się zobowiązani wobec trady
cyjnego prawno-hierarchicznego pojęcia Kościoła, że niczego nie chcieli 
przedsięwziąć bez biskupów i Soboru.

Więź z tradycyjnym episkopalizmem i koncyliaryzmem została jednak 
nagle i ostatecznie zerwana. Przyczyniło się do tego rozczarowanie, jakie 
przeżyli przywódcy starokatoliccy wobec zachowania się biskupów mniej- 
Iszości. Teraz pozostała im tylko jedna droga: iść za głosem sumienia, po
wołując się na świętą Boską Ewangelię — nawet ryzykując wykluczenie 
z Kościoła przez wielką ekskomunikę i mogąc liczyć tylko na niewielką 
garstkę wiernych wyznawców.

F. v. SOHULTE, późniejszy przywódca świeckich Starokatolickiego Ko
ścioła Niemiec, trafnie wyraził ten właściwy przełom w ruchu starokatolic
kim słowami: „Teraz mogę iść tylko za głosem swojego sumienia. Słowo 
Boże ponad wszystko!''.

Słowa v. SCHtILTE’go rzucają światło również na skromne oświadcze
nia, przywódców starokatolickich uzasadniających moje „nie” wobec waty
kańskich decyzji i pozwalają je zrozumieć w całej rozciągłości. Teolog boń- 
ski, profesor F. H. REUSCH stwierdza: „Katolickie sumienie nie pozwala 
nam przyjąć obu doktryn, ponieważ są one sprzeczne z Pismem i Tradycją
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starego Kościoła, do którego jesteśmy przywiązani jako katoliccy księża 
i teoilogowie”. Podobnie twierdzi jego kolega J. LANOEN. Najbardziej wy
czerpująco wypowiada się Dólłinger w odpowiedzi arcybiskupowi monachij
skiemu swoim czterokrotnym „nie mogę”. „Jako chrześcijanin, jako teolog, 
jako historyk, jako obywatel nie mogę przyjąć tej doktryny”. Jako chrze
ścijanin, bo nie da się ona pogodzić z duchem Ewangelii i z wyraźnymi 
wypowiedziami Chrystusa i Apostołów. Chce wznieść Imperium tego świata, 
które Chrystus odrzucił, chce panowania nad 'gminami, którego Piotr za
bronił wszystkim, i samemu sobie. Jako teolog: bo nie godzi się z nią cała 
prawdziwa tradycja Kościoła. Nie mogę jej przyjąć jako historyk, bo jako 
taki wiem, że uporczywe dążenie do urzeczywistnienia tej teorii panowania 
nad światem kosztowało Europę strumienie krwi, wprowadziło chaos w  wielu 
krajach, zrujnowało piękną, organiczną budowę ustrojową starszego Kościoła 
i spowodowało oraz utrzymywało najgorsze nadużycia w Kościele. Muszę 
ją wreszcie odrzucić od siebie jako obywatel: ponieważ swoimi rozszczenia- 
mi o poddania pod władzę papieską państw i monarchów oraz całego 
ustroju politycznego oraz żądaniom wyjątkowej pozycji dla duchowieństwa, 
stwarza podstawę do niekończącej się, zgubnej niezgody między Państwem 
a Kościołem, międ2y  duchowieństwem a świeckimi". Taką samą nieugiętą 
postawę wykazali dalsi katoliccy wyznawcy, profesorowie: Friedrich w Mo
nachium, Hilgers i Knoodt w Bonn, Reinkens i Weber we Wrocławiu, Mi- 
Chelis i Menzel w Braunsbergu, Ed. Herzog w Lucernie.

Skutki nie dały na siebie długo czekać. Jako „synów zepsucia" — więk
szość wiosną 1871 roku, a Herzoga jesienią 1872 roku — obłożono ich wielką 
klątwą i odebrano im prawo nauczania.

Tekst przytoczonych oświadczeń świadczy wyraźnie o tym, że przywódcy 
starokatoliccy, dla których obecnie miarodajne mogło być tylko Słowo Boże 
i własne sumienie, nie byli rewolucjonistami, nie byli buntownikami, nie 
chcieli zburzyć podstawy Kościoła i zagrozić jego jedności. Byli oni i ehcieli 
być jedynie prostymi świadkami prawdy w łonie samego Kościoła katolic
kiego. Właśnie w prostocie i skromności świadectwa prawdy — jak słusz
nie stwierdza E. GAUGLER — leży ich wielkość, w  ich odwadze otwartego 
wypowiedzenia „nie” w sprawie, w której tak wielu myślało „nie” i wzięciu 
na siebie konsekwencji tego stanowiska: wykluczenia z umiłowanego Ko
ścioła, utraty stanowisk, uznania, przyjaciół i swego wielkiego akademic
kiego audytorium.

Jaką mieli oni kroczyć drogą w tych utrudnionych warunkach? Czy po
winni byli dalej prowadzić literacko i publicystycznie walkę, dawać świa
dectwo dla prawdy Kościoła? Czy też powinni, wykluczeni z Kościoła rzym
skiego, zjednoczyć się w jakimś innym Kościele? Pytanie to pozostawało na 
razie otwarte. Jasne było tylko, że przywódcy starokatoliccy — gdyby byli 
zmuszeni wybrać tę ostatnią drogą, — nie chcieli lekkomyślnie stawiać 
„ołtarza przeciw ołtarzowi”, aby nie wywoływać schizmy. Starokatolicy nie
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myśleli nigdy o tym, aby „odpaść” od Kościoła katolickiego jak ich o to 
pomawiali złośliwi przeciwnicy (E. GAUGLER). Do organizowania własnej 
społeczności kościelnej — trzeba to z naciskiem podkreślić — zostali oni 
zmuszeni przez klątwę. Z tego powodu jednak nigdy nie przestali się uwa
żać za członków jednego i całego Kościoła katolickiego. Nałożone na nich 
cenzury ’(z wyjątkiem Dóllingera) nie przeszkodziły im w dalszym odpra
wianiu katolickich nabożeństw i udzielaniu katolickich sakramentów (ich 
ważności Rzym nigdy nie zaprzeczał). Gdy musieli myśleć o tym, aby utwo
rzyć własną organizację kościelną, co trzeba będzie jeszcze przedstawić, 
świadomie unikali, szczególnie jeśli chodzi o reformy, wszystkiego, co mo
głoby pogłębić przepaść między nimi a Rzymem.

Gdy jednak potrzeby duszpasterskie wśród odrzuconych przez Rzym du
chownych i świeckich stawały się coraz większe i wzmacniała się coraz 
bardziej wola utworzenia własnego Kościoła, teologowie starokatoliccy po
nownie odkryli dalszą zasadę kościelną przez Kościół rzymskokatolicki za
poznaną. Powołując się na Pismo św. i Kościół pierwotny, a równocześnie 
uwalniając się coraz bardziej od prawno-hjerarchicznego pojęcia Kościoła, 
uznali znaczenie gminy, jako właściwej nosicielki władzy kościelnej. „Wła
dza kościelna leży utajona w gminie” oświadcza J. LANGEN. Jeżeli nawet 
przy tym odkryciu na nowo starokatolickiego rozumienia gminy wchodziły 
także w grę — przede wszystkim w Szwajcarii — wpływy demokratyczno- 
politycznego pojmowania „autonomii gminy”, to przecież jego główne zało
żenia było kościelno-teologiczne: zarówno gmina pojedyncza, jak i gminy 
razem złączone na synodzie z biskupem, księżmi i przedstawicielami świec
kimi powinny wrócić do swoich praw, jako przedstawicielstwo całego Ko
ścioła. Kościół jako całość powinien, w bezpośredniej styczności ze swoim 
Panem, stać się znowu tym, czym jest pojedyncza gmina, a pojedyncza 
gmina w swoim bezpośrednim zbliżeniu do Pana tym, czym. jest jeden 
i cały Kościół.

Istniały więc — reasumując — trzy siły zasadnicze, które zadecydowały
o przemianie ruchu starokatolickiego w Kościół:

I. Walka, jaka rozgorzała wokół protestu przeciw Vaticanum o wolność 
sumienia i wyznania, przeradzająca się coraz wyraźniej w walkę o swobodę 
posłuszeństwa wobec Słowa i Woli Pana, jak to świadczy Pismo św. i Tra
dycja.

II. Wierność dla wiary i ustroju starego i Jednego Kościoła w wyzna
niu, wszędzie i służbie Bożej (nabożeństwie), przy coraz bardziej zdecydo
wanym przyjęciu na nowo pierwotnego kościelnego pojmowania gminy.

III. Wola ekumenii, gotowość do (powtórnego) zjednoczenia oddzielo
nych od siebie Kościołów chrześcijańskich w łonie starego Kościoła. Decy
dującą podstawą tych trzech sił była i jest jedna sprawa, która do dziś 
pozostała właściwą i istotną sprawą Kościoła starokatolickiego: sam Kościół 
Jezusa Chrystusa, walka o jego prawdę i o jego jedność.
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PODSTAWOWE DECYZJE

Nie możemy tutaj szczegółowo przedstawić wydarzeń historycznych, któ
re doprowadziły do pierwszych podstawowych decyzji i ukonstytuowania 
się Kościoła starokatolickiego. Ograniczymy sdę do podkreślenia ich pod
stawowego znaczenia, a tło historyczne przedstawimy tylko o ■ tyle, o ile 
jest to konieczne do ich zrozumienia.

Monachijskie oświadczenie na Zielone Świątki

Oświadczenie, ułożone w zasadzie przez Dóllingera i podpisane również 
przez czołowych przywódców starokatolickich, ukazało się dnia 28 maja 
1871 roku w „AUGSBURGER ALLGEMEINE ZEITUNG”. W tym obszer
nym oświadczeniu ludzie potępieni przez Rzym bronią swego stanowiska 
wobec społeczności m. in. przy pomocy następujących stwierdzeń: „Odrzu
camy dekrety watykańskie, ale pozostajemy katolikami na tej zasadzie, że 
katolickie jest tylko to, w co wszyscy zawsze i wszędzie wierzyli" (Wincenty 
z Lerynu). Groźby biskupów odrzucamy jako nieuprawnione, a ich środki 
przemocy jako nieważne i nieobowiązujące” . Z tego powodu „ani wierni 
nie stracili swego prawa do środków łaski Chrystusa, ani też księża nie 
stracili uprawnienia do ich rozdawania” . Na zakończenie, w uroczystym 
apelu wyraża się nadzieję „na rychłą reformę Kościoła Katolickiego oraz 
zjednoczenie rozdzielonych teraz wspólnot wiary, zjednoczenie, którego 
pragnął założyciel Kościoła i którego z coraz większą siłą tęsknoty żądają 
niezliczeni wierni” . Równocześnie na monachijskim zgromadzeniu zielono
świątkowym postanowiono zwołać w końcu września kongres do Mona
chium (Munchen).

Kongres Katolików w Monachium 22—24 września 1871

Na Kongres przybyło ponad 300 delegatów z Niemiec, Austrii i Szwaj
carii, jak również goście z Kościołów: rosyjskiego-prawosławnego, angli
kańskiego i ewangelickiego, a także z Kościoła Utrechckiego. Punkt ciężko
ści spoczywał na rokowaniach w trzech zamkniętych zgromadzeniach dele
gatów, podczas gdy obydwa zgromadzenia publiczne, w których uczestni
czyło ponad 8000 osób były raczej manifestacjami na zewnątrz.

Ważny był przede wszystkim „Program Monachijski” przyjęty przez 
zgromadzenie delegatów. Zawiera on zgodnie z oświadczeniami wydanymi
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w Norymberdze i Monachium zasady i wnioski, na których powinien roz
budować swoją dalszą działalność. Program obejmuje następujących siedem 
punktów:

1. Trzymamy się mocno starej wiary katolickiej, zawartej w Piśmie św. 
i Tradycji oraz starego katolickiego kultu. Uważamy , się dlatego za pełno
prawnych członków Kościoła katolickiego.

2. Pozostajemy przy starym ustroju Kościoła, odrzucamy każdą próbę 
odsunięcia biskupów od bezpośredniego i samodzielnego zarządzania po
szczególnymi Kościołami. Dlatego odrzucamy obydwa dekrety watykańskie.

3. Dążymy, we współdziałaniu z nauką, do reformy Kościoła w duchu 
starego Kościoła i do współudziału ludu w sprawach kościelnych. Oświad
czamy, że Kościołowi Utrechckiemu niesłusznie zarzuca się Jansenizm. Wy
rażamy nadzieję na zjednoczenie z Kościołami prawosławnymi oraz poro
zumienie z Kościołami protestanckimi i episkopalnymi.

4. Uważamy za nieodzowne pogłębienie nauki teologicznej w nauczaniu 
kleru katolickiego, przeciwstawiamy się wyłącznemu kształceniu semina
ryjnemu.

5. Obstajemy przy konstytucjach naszych krajów, gwarantujących swo
bodę obywatelską i kulturalną, i z tego powodu odrzucamy uniwersalny 
prymat papieski.

6. Wyrażamy przekonanie, że pokój, rozkwit, zgoda w Kościele oraz wła
ściwy stosunek do społeczeństwa będzie możliwy tylko wtedy, jeżeli położy 
się kres działalności zakonu jezuitów.

7. Jako członkowie Kościoła katolickiego utrzymujemy nasze rozszczenia 
do wszystkich realnych dóbr i tytułów własności Kościoła.

Pozostawało pytanie jak należy zrealizować ten program?
F. v. SCHULTE postawił wniosek, aby „we wszystkich miejscowościach, 

gdzie zachodzi potrzeba i są wierni podjąć regularną opiekę duszpasterską... 
i skoro tylko nadejdzie właściwa chwila, utworzyć samodzielne gminy sta
rokatolickie i własne biskupstwo. Temu wnioskowi, przeciwstawił się Dól- 
linger: nie należy stawiać „gminy przeciw gminie, ołtarza przeciw ołtarzo
wi” ; nadeży raczej postępować w myśfl zasady „rdformatio fiat inter eccle- 
siam” — reformę należy przeprowadzić wewnątrz Kościoła. Jego zdaniem 
starokatolicki opór należy kontynuować wewnątrz Kościoła rzymskokatolic
kiego w  formie publicystyczno-literackiego ruchu protestu. Gdyby usłu
chano jego rady, ruoh starokatolicki załamałby się w soibie jako sam ruch” . 
Przygniatającą większością (przy trzech tylko głosach sprzeciwu) przyjęto 
wniosek F. v. SCHULTE co do tworzenia własnych gmin (parafii). Tym 
samym zwyciężyła wola zorganizowania Kościoła nad tendencją pozostania
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samym tylko „ruchem”, nawet jeżeli w istniejących warunkach można było 
dążyć tylko do utworzenia Kościoła prowizorycznego. Ta różnica poglądów- 
nie była jednak zbyt znacząca. Po obu stronach panowała jedność co do 
celu, który należało osiągnąć: w posłuszeństwa wobec Pana trwać, przy ka- 
tołńcyanie (starokatolicyzmie).

W tym miejscu należy dodać krótką uwagę na temat do dziś w rzym
skokatolickiej literaturze reprezentowanej tezy, że Dóllinger w ogóle był 
przeciwny starokatolickiemu „założeniu Kościoła” i dlatego nigdy się „nie 
przyłączył” . Trzeba tu najpierw stwierdzić, że argumentacja ta opiera się 
na fałszywym wyobrażeniu o przebiegu wydarzeń. Również inni bezspornie 
starokatoliccy teologowie, księża, a nawet poszczególne gminy nie myślały
o tym, aby swoje „przystąpienie” (ANSCHLUSS) do Kościoła starokatolic
kiego, a więc także „wystąpienie” (AUSTRITT) z Kościoła rzymskokatolic
kiego wyraźnie ogłosić; czyniły to tylko wtedy, gdy żądały tego władze 
państwowe. Postępowały tak w oparciu o przekonanie, że dla nich dekrety 
papieskie niczego nie zmieniły, więc chcieli tylko pozostać nadal t$m, czym 
byli dotąd: po prostu katolikami. Jeśli chodzi o Dollingera, to obstając przy 
charakterystycznym dla niego przywiązaniu do hierarchicznego pojęcia Ko
ścioła (co mu też zarzucał F. v. Schulte) i pozostając w pewnej opozycji do 
oświadczeń z Norymbergii i Monachium, powstrzymywał! się, jakoekskomu- 
nikowany ksiądz, od wszelkiej działalności kościelnej. Jednakże już 1 paź
dziernika il87-1 roku poparł on organizowanie się Kościoła starokatolickiego 
poprzez swój wpływ osobisty i różne akty, np. przez złożenie, wraz z inny
mi, swego podpisu pod petycją o  pozostawienie kościoła Gasteig w Mona
chium dla nabożeństw starokatolickich, przez zgodę na wiiioski Kongresu 
Kotońskiego w sprawie organizacji opieki duszpasterskiej, przez popieranie 
wyboru biskupa, żądanie własnego katechizmu itd. Przed śmiercią przyjął 
Oleje św. (Sakrament Chorych) z rąk księdza starokatolickiego (prof. FRIE
DRICH) i został pochowany po starokatolicku. Najtrafniej wyraził stosunek 
Dollingera do Kościoła starokatolickiego biskup E. HERZOG: „Dóllinger nie 
brał czynnego udziału ani w tworzeniu naszych parafii, ani w naszym ży
ciu parafialnym, ale wytyczał nam drogi i szedł ze swoją tarczą u naszego 
boku, a nigdy nie wyrzekał się swoich synów duchowych” .

Kongres Starokatolików w Kolonii, 20—22 września 1872 r.

Na Kongres w Kolonii, który ze względu na swój skład i postanowienia 
zostawił trwały ślad w społeczności katolickiej, przybyło 350 delegatów 
z około 100 miejscowości w Niemczech. Przybyli także przywódcy ruchu 
starokatolickiego zarówno z Niemiec jak Francji i Szwajcarii (m. in. także 
Edward HERZOG). W charakterze gości obecni byli: Arcybiskup Utrechtu,
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dwóch biskupów Kościoła anglikańskiego, jeden biskup amerykańskiego Ko
ścioła Episkopalnego i kilku prawosławnych (Rosjan). Przewodniczył Kon
gresowi prof. F. v. Schulte.

Na Kongresie tym ujawniła się wyraźnie wola utworzenia własnego Ko
ścioła. Znalazło to swój wyraz już w tym, że w przeciwieństwie do „staro
katolików”, którzy przejęli dekrety soboru watykańskiego, określano się 
słowem „starokatoiicy”. Głównym zadaniem Kongresu było stworzenie kon
stytucyjnej podstawy Kościoła. W wykonaniu decyzji monachijskiej przedy
skutowano i przyjęto jednogłośnie „Projekt organizacji uregulowanego dusz
pasterstwa” . Postanawia sdę w nim, że księża, w  istniejącej sytuacji przymu
sowej, mogą udzielać sakramentów i udzielając ich będą to czynili ważnie 
i godziwie; winni też w miarę możności trzymać się obowiązującej w  da
nym miejscu liturgii; zniesiono najbardziej jaskrawe nadużycia: pobieranie 
opłat stałych i stypendiów mszalnych, przerost odpustów, przesadny kult 
świętych; używanie szkaplerzy, poświęconych medalików itd. Kongres uko
ronowano wyborem komisji mającej przygotować wybór biskupa i odpo
wiednią ordynację wyborczą. Winna ona, według starokatolickiego prawa 
uznać duchownych i świeckich jako wyborców. Inna 'komisja miała zająć 
się opracowaniem statutu dla organizacji gminy. Jeszcze inna zajęła się 
oparciem na podstawach prawnych stosunku starokatolików wobec Państwa. 
Niezwykle ważne było powołanie komisji, która miała wyjaśnić stosunek 
starokatolików do innych wyznań i rozpocząć dialog na temat zjednocze
nia odłączonych Kościołów. Przewodnictwo w tej komisji objął DSllinger 
i natychmiast rozpoczął rozmowy z obecnymi w Kolonii przedstawicielami 
Kościoła anglikańskiego i prawosławnego.

Podjęte decyzje świadczą jednoznacznie, jak bardzo starokatoliccy teolo
gowie i kanoniści starali się zachować ciągłość starego, przedwatykańskiego 
Kościoła i na tej podstawie uzyskać wspólnotę z Kościołami Wschodu i Za
chodu. E. GAUGLER słusznie stwierdza: „Kościół starokatolicki nigdy 
w swojej historii nie przybrał charakteru sekty”.

Wybór biskupa

Przygotowanie wyboru biskupa wziął w swe ręce prof. von Schulte, jako 
przewodniczący wybranej w Kolonii „komisji biskupiej” . Po zapewnieniu 
zgody państwa w rokowaniach z pruskim premierem i kanclerzem Rze
szy — Bismarckiem, co załatwił prof. Schulte, zgromadzenie delegatów zło
żone z 21 księży i 56 świeckich wybrało w Kolonii dnia 4 czerwca 1873 roku 
wrocławskiego profesora teologii Józefa Huberta REINKENSA pierwszym 
starokatolickim biskupem Niemiec. Dnia 11 sierpnia biskup Heykamp z De- 
venter udzielił mu w Rotterdamie katolickiej sakry biskupiej. Jako „Kato
lickiego Biskupa Starokatolików Rzeszy Niemieckiej” uznały go rządy Prus,
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Badenii, Hesji (ale nie Bawarii). W ten sposób po raz pierwszy od 600 lat — 
jak stwierdził F. von Schulte — został w Niemczech wybrany przez ducho
wieństwo d lud biskup, bez papieskiego zatwierdzenia. Dzięki przyjęciu sa
kry biskupiej z rąk biskupa z Deventer, została zapewniona również „suk
cesja apostolska” co było szczególnie ważne dla Kościoła starokatolickiego 
i w ten sposób zachowano konkretny i historyczny związek ze starym Ko
ściołem. Reinkens, który swoją działalność biskupią oparł na twierdzeniu: 
„Co nie wynika z przekonania>*jest grzechem” (Rzym. 14, 23), dawał jak 
nikt inny gwarancję, że Kościół starokatolicki wkroczył na właściwą drogę. 
Biskup Reinkens odznaczał się gruntownym wykształceniem, jasną i sprecy
zowaną wolą działania oraz głębokim przywiązaniem do starego Kościoła. 
Był też świetnym znawcą pism Ojców Kościoła.

Kongres Starokatolików w Konstancji 13—15 września 1873 r.

Następny z trzech wielkich Kongresów nabrał dla Kościoła starokatolic
kiego zasadniczego znaczenia dzięki przyjęciu projektu „Statutu Synodal
nego i Parafialnego (Gmin)” . Opracowany głównie przez F, vom Schultego, 
stanowi on próbę przywrócenia synodalno-biskupiego ustroju starego Ko
ścioła w nowoczesnym kształcie. Po postanowieniach ogólnych, w  których 
mówi się wyraźnie, że starokatolicy „jako trwający w Kościele katolickim 
zastrzegają sobie wszystkie prawa przysługujące katolikom określa Się do
kładnie prawa i obowiązki biskupa, przedstawicielstwa synodalnego, synodu, 
gmin, proboszcza i duchownych pomocniczych. Najważniejsze postanowienia 
są następujące: biskupowi przysługują te prawa i obowiązki, które prawo 
ogólne przypisuje episkopatowi; biskupa wybiera Synod, u jego boku stoją, 
również wybierani przez Synod, przedstawiciele synodalni; czterech du
chownych i pięciu świeckich. Przewodniczącym jest biskup, drugim prze
wodniczącym osoba świecka. Synod jest najwyższym organem rządzącym, 
składa się ze wszystkich duchownych oraz świeckich delegatów, wybranych 
przez parafie. Na czele Synodu stoi również biskup. Jeśli chodzi o duszpa
sterstwo, parafią kieruje proboszcz i biskup, w pozostałych sprawach re
prezentuje parafię prezes i zgromadzenie parafialne.

Dzięki rozsądnemu skrzyżowaniu kompetencji biskupa z kompetencjami 
Synodu i przedstawicielstwa Synodu, spełnione zostało w dużej mierze żą
danie osobowego przedstawicielstwa jednego Kościoła w każdej, poszczegól
nej parafii i każdej parafii w całym Kościele, w duchu pierwotnie chrze
ścijańskim.

Według zasad, opracowanych i ustalonych na Kongresach w Monachium, - 
Kolonii i Konstancji, został zorganizowany następnie Kościół starokatolicki 
w  Niemczech, a z pewnymi odchyleniami, uzasadnionymi tradycją i miejs
cem, również starokatolickie Kościoły w Szwajcarii i Austrii.

55



KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI W RFN

Pierwsze akty kościelne

Oficjalne oświadczenia i uchwały kongresowe były wprawdzie ważne 
i dające podstawę do zorgonizowania Kościoła starokatolickiego, mimo to 
ze względu na ich doktrynalny charakter, brakłoby im siły tworzącej Ko
ściół, gdyby nie towarzyszyły dm odpowiednie akty kościelne. Jako pierw
szy, prof. J. FRIEDRICH już w lecie 1871 roku, udzielał sakramentów sta
rokatolickim wyznawcom i odprawiał regularnie nabożeństwa, od paździer
nika, w przekazanym przez zarząd miejski kościele Gastedg, w duchu mo
nachijskiego oświadczenia zielonoświątkowego. Po Kongresie Monachijskim 
rozpoczęto ożywioną pracę wykładową i wyjaśniającą, która doprowadziła 
do utworzenia pierwszych gmin i społeczności wyznaniowych w Bawarii 
i Badenii oraz Hesji. W lipcu 1872 roku Arcyhiskup Utrechtu LOOS został 
Zaproszony do Bawarii, aby w tamtejszych gminach udaielać bierzmowania. 
Mocna i zdecydowana postawa Kongresu Kolońskiego, jak również wybór 
i konsekracja biskupa Reinkensa wpłynęły ożywiająco na tworzenie gmin. 
Akcja ta pozostawała nadal pod kierownictwem dwóch „Komitetów akcyj
nych”, które miały swoje siedziby w  Monachium i Kolonii. Uprawnieni po
stanowieniami Kongresu Kolońskiego, profesorowie KNOODT, REUSCH 
i LANGEN odprawili również w Bonn pierwsze nabożeństwa. W ich ślady 
poszli liczni duchowni w Nadrenii i 'Badenii. Wielką przeszkodą w  dalszym 
rozszerzaniu ruchu starokatolickiego był brak kościołów i odpowiednich du
chownych. Również zbyt ostre potraktowanie, przez władze proboszcza 
dr W. TANGERMANN’A w UNKEL (Nadrenia), podziałało odstraszająco 
na sympatyzujących ze starokatolikami duchownych rzymskokatolickich. 
Proboszcza Tangermanna, zia opór wobec nowych dogrnaltów, usunęła policja 
pruska siłą z jego parafii, a dochody skonfiskowała. Mimo tych trudności, 
zewnętrznych i wewnętrznych, powstało jednak w pierwszych latach 
w Niemczech około stu gmin i mniejszych społeczności, które należało po
łączyć w jedną całość pod przewodnictwem synodu.

Pierwsze synody

Pierwszy Synod „Katolickiego Biskupstwa Starokatolików w Niemczech’" 
zebrał się 27 maja 1874 roku w Bonn. Uczestniczyło w nim 41 duchownych 
i 54 delegatów świeckich. Podniósł on uchwalony na Kongresie w  Konstancji 
„Porządek synodalny i parafialny” do rangi prawa kościelnego i tak doko
nało Kię prawne ukonstytuowanie Kościoła starokatolickiego w Niemczech. 
Dalsze synody odbywały się do 1879 roku corocznie, a później co dwa lata.
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Pierwsze synody bjriy decydujące dla dalszego rozwoju Kościołów staroka- 
toiicłnich, przede wszystkim dzięki uchwalonym na nich REFORMOM. Wspo
mnimy tu o najważniejszych.

Reformy

O głębokim poczuciu odpowiedzialności starokatolickich przywódców wo
bec całego Kościoła świadczy to, że zanim zaczęli przeprowadzać reformy 
w dziedzinie kultu i dyscypliny, Zdali solbie sprawę z ważnej roli synodu 
w tej dziedzinie. Prof, REUSCH przedłożył pierwszemu synodowi dobrze 
uzasadnione, z historycznego i kościelnego punktu widzenia, ogólne zasady 
reform, które prowadziły do następującego wniosku końcowego: „Obecny 
synod może się uważać za uprawniony do uchwalania takich postanowień, 
gdyż do takich uchwał, zgodnie ze starymi prawami kościelnymi, był 
uprawniony każdy partykularny synod” . Założono przy tym — i to wyra
żono później również formalnie — że synod partykularny nie jest upraw
niony do wydawania postanowień w sprawach W i a r y .  Zastrzeżono je dla 
powszechnych soborów kościelnych. Tej zasady trzymają się do dziś Ko
ścioły starokatolickie.

Spowiedź uszna

W tezach o spowiedzi usznej, które przyjął pierwszy synod, podkreślono 
wielkie znaczenie sakramentu pokuty jako środka, zbawienia. Równocześnie 
wyjaśniono, że nie ma powszechnego obowiązku przystępowania do sakra- 
m-entu pokuty przed Komunią, jak również nie ma obowiązku spowiadania 
się przynajmniej raz w roku, jak to zostało wprowadzone na Zachodzie 
przez 4 sobór laterański z rolku 1215. Religijny obowiązek spowiedzi istnieje 
tylko przy takich przekroczeniach, które powodują utratę Łaski Bożej. 
Zwrócono też większą uwagę na powszechne nabożeństwo pokutne, które 
jednak nie powinno zastępować sakramentalnej spowiedzi. Teza ta, jak 
zauważa F. von Schulte, usunęła pogląd, że katolik może uzyskać zbawie
nie tylko za pośrednictwem księdza i zamiast teigo wprowadziła świado
mość własnej odpowiedzialności.

Post

W uzasadnionych przez prof. Ł'AiN(GEN’A „/Wyjaśnieniach co do postu 
i abstynencji”, potwierdza się starokościelne zachowanie postu w ustalonych 
dniach i okresach postu. Odrzucono natomiast wszystkie prawno-kazuistyczne
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postanowienia co do postu oraz pogląd, że jego przekroczenie ma być uwa
żane za grzech. Odrzucono też udzielanie dyspens w zamian za datki pie
niężne. Takie praktyki zaciemniają sens postu, iktóry w zasadzie ma być 
dobrowolnym ćwiczeniem posłuszeństwa i pokuty. F. von Schulte stwierdza: 
W ten sposób „ustąpił nimb hierarchiczności, gdyż nie można było już za
braniać lub nakazywać dowolnie rzeczy obojętnych pod groźbą grzechu” .

Święta

W deklaracjach dotyczących świąt, przyjętych przez 2 Synod w 1875 roku 
określono w formie rady „utrzymać oprócz niedziel tylko nieliczne dni jako 
święta obowiązujące we właściwym sensie” . Należy je przywrócić jednak 
w ich pierwotnym znaczeniu: i tak 6 stycznia nie jest świętem Trzech Króli, 
lecz Objawieniem Pańskim; 2 lutego to nie Matki Boskiej Gromnicznej, ale 
Ofiarowanie Jezusa w świątyni; 15 sierpnia to nie Wniebowzięcie Maryi 
lecz Zgon Maryi itd. Procesje, jeżeli są jeszcze w zwyczaju, należy prowa
dzić tylko w samym kościele.

Katechizm i podręczniki

Ponieważ dotychczasowe katechizmy i książki religijne zostały zmienione 
w duchu papalizmu, 3 Synod w 1876 roku przyjął katechizm opracowany 
przez prof. Langena, w którym utrzymano tradycyjną wiarę katolicką i wy
łożono szczegółowo naukę o ustroju Kościoła. Służył on za podstawę więk
szości późniejszych starokatolickich katechizmów i książek religijnych.

Liturgia

Również do reform liturgicznych przystępowano ostrożnie. Decydującą 
nowością było wprowadzenie języka ojczystego. Najpierw wydano, na pod
stawie decyzji 2 Synodu (1875) niemiecki Rytuał, opracowany przez prof. 
REUSCHA. W roku 1880 dopuszczono używanie języka niemieckiego przy
najmniej w niektórych częściach liturgii mszalnej. W roku 1885 Synod wy
raził zgodę na niemieckie opracowanie całej liturgii mszalnej, które 
A. THORLINGS, znakomity liturgista i hymnolog, wydawał w ścisłym 
związku z MISSALE ROMANUM. Jego dzieło, które można nazwać klasycz
nym, trzymające się najlepszych tradycji liturgicznych Kościoła zachod
niego, przywraca właściwe miejsce śpiewowi gregoriańskiemu; zostało ono 
później zastąpione przez uproszczone wersje. W roku 1959 ukazała się 
„Księga ołtarzowa na uroczystości św. Eucharystii” , którą opracował głów
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nie K. PURSCH według najnowszych osiągnięć historyczno-liturgicznych. 
Dla praktycznego ukształtowania nabożeństw ważne były również opraco
wane przez prof. Reusch’a i przyjęte przez 4 Synod (1877) postanowienia 
co do Mszy św. Postanawia się tam. m. in.:
1. Nąjlepszym sposobem uczestnictwa w darach łaski Mszy św. jest komu
nia. Powszechna komunia gminy powinna więc stać się czymś normalnym. 
■2. W dni powszechne należy odprawiać (Mszę św.), gdy można liczyć na 
udział odpowiedniej części gminy.
3. We Mszy można i trzeba podejmować modlitwy za poszczególne osoby, 
ale nie należy odprawiać Mszy dla poszczególnych osób.
4. Po śmierci osoby dorosłej należy odprawić tylko jedno REQUIEM, przy 
■czym trzeba jednak liczyć się z miejscowymi zwyczajami,
5. Rocznice należy obchodzić, gdy można przyjąć, że krewni są obecni na 
nabożeństwie. O intencjach (darach) mszalnych decyduje biskup. Podłożem 
tych dobrze uzasadnionych historycznie reform Mszy św. było dążenie, aby 
odprawiać znów nabożeństwa, tak jak było pierwotnie pomyślane: jako na
bożeństwo gminne (parafialne).

Dyspensa od przymusu celibatu

Po długim wahaniu, ostrych sporach i z wyraźnym podkreśleniem wy
sokiej wartości dobrowolnie przyjętego celibatu postanowił 5 Synod (1878), 
na wniosek proboszcza A. THORLINGA, że zawarty w prawie kanonicznym 
zakaz zawierania małżeństw, nie powinien w społeczności starokatolickiej 
stanowić przeszkody dla małżeństwa duchownych. Postanowienie to uzasad
niono tym, że celibat księży nie ma charakteru dogmatycznego lecz dy
scyplinarny i właśnie dlatego Synod może decydować o jego zniesieniu. 
Prof. Reusch i inni kwestionowali to jednak. Przeciwstawiając się im
F. v. Schulte twierdził, że nie należy nic naruszać z prawa jako takiego, 
ale duchowieństwo starokatolickie ma raz na zawsze uzyskać od niego dy
spensę. W tej formie przyjęto wniosek Thórlmga.

Reformy jako całość przesycone są duchem zdrowego konserwatyzmu, 
ale dopuszczają też do głosu, wolność i osobistą odpowiedzialność jednostki 
przed Bogiem. Właśnie to połączenie przywiązania do tradycji i wolnej 
możliwości wyboru, jest charakterystyczne zarówno dla całej struktury 
Kościoła starokatolickiego, jak i dla przeprowadzonych przez niego reform.

Należy jeszcze dodać, że obok tych postanowień kościelno-urzędowych 
dla popierania i uporządkowania życia religijnego, wydali teologowie cały 
szereg pism religijnych i książek do nabożeństwa, z których na szczególną 
uwagę zasługują: „Książka do nabożeństwa (modlitewnik) dla katolickich 
ehrześcijan” F. v. Reusch’a oraz „chrześcijańsko-katolicka książka do nabo
żeństwa: ,Bóg moja jedyna nadzieja”, J. Friedricha.
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Stosunek do Państwa

Do zewnętrznego umocnienia tworzącego się Kościoła starokatolickiego 
było nieodzownie konieczne, z natury rzeczy, prawne uregulowanie stosunku 
do Państwa. Wbrew przeciwstawnym twierdzeniom trzeba podkreślić, ie  
Kościół starokatolicki nigdy nie otrzymywał ze strony Państwa specjalnych 
udogodnień ani też zbyt aktywnej pomocy. Wprost przeciwnie: Starokatolicy 
musieli walczyć o  uznanie przez Państwo i o wynikające stąd prawa. 
Uznanie Państwa przyznał rrn dekret króla pruskiego z dnia 19 sierpnia 
1873 roku, poprzez uznanie biskupa Reinkensa jako „katolickiego biskupa 
Starokatolików w Niemczech”. Stanowiło to również uznanie jego biskup
stwa osobistego” analogicznie do pruskiego biskupstwa wojskowego. Za
strzeżona przy tym została państwowo-prawna jedność Kościoła rzymsko
katolickiego i starokatolickiego przy czym ten ostatni — zgodnie z rzeczy
wistością — uważany był za jedną diecezję Jednego Katolickiego Kościoła. 
Na tej podstawie wydano w roku 1874 w  Badenii, a w roku 1875 w Prusach 
„Prawa Starokatolickie”. Postanawiają one, że ustawy państwowe odnoszące 
się do Kościoła rzymskiego mają również zastosowanie do starokatolików. 
Są oni uprawnieni do tworzenia wspólnot kościelnych, jednakże pod warun
kiem, że „istnieje znaczna licziba Starokatolików i środki potrzebne na po
krycie wydatków na potrzeby kościelne w ciągu kilku dat” . Interpretację 
dwóch ostatnich postanowień pozostawiono administracji państwowej. Ale 
administracja interpretowała je często na niekorzyść starokatolików, gdy 
chodziło o przydział kościołów lub -wydzielenie majątku kościelnego, a to od 
roku 1882 (gdy Państwo zawarło pokój z Rzymem). Wskutek tego dochodziło 
do nieustannych sporów i procesów z partnerami rzymskokatolickimi, które 
to procesy przez całe dziesięciolecia absorbowały najlepsze siły starokato
lickiego kierownictwa kościelnego i dość często kończyły się utratą już 
obiecanych kościołów i udziałów majątkowych. Szczególnie zła była sy
tuacja w Bawarii, gdzie w 1882 roku magistrat odebrał starokatolikom ko
ściół Gasteig w Monachium i po śmierci Dollingera uznał Kościół za zrze
szenie prywatne (1890). Odtąd był on wystawiony na jak największe szy
kany policyjne. (I tak nie mogły dzwonić dzwony, księża nie mogli nosić 
paramentów a biskup and mitry and pastorału). Dopiero w 1919 roku Ko
ściół starokatolicki w Bawarii został uznany za korporację publiczno-praw- 
ną. Ta, ciągnąca się przez dziesięciolecia, walka starokatolików o przysłu
gujące im prawa była — jak zauważa F. von Schulte — o tyle nieunik
niona, że starokatolicy "tylido tą drogą mogli utrzymać swoje oficjalne ro
szczenie, do katolicyzmu i uchylenie się od zarzutu sekciarstwa. Przy ów
czesnym jeszcze bardzo ścisłym powiązaniu prawa państwowego z kościel
nym mogli ond zachować wolność sumienia i swobodne wyznanie oraz prak
tykowanie swojej wiary. Najostrzejsze konsekwencje tej walki należą już
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na szczęście do przeszłości. Poprzez wszystkie przemiany polityczne w la
tach 1919, 1933 i 1945 zachowało się uznanie starokatolików przez Państwo. 
„Starokatolicki Kościół w Niemczech” jest dzisiaj również uznawany w nie
mal wszystkich częściach Republiki Federalnej jako „Biskupstwo katolickie”. 
Biskupstwo i parafie uznane przez Państwo uważa się za stowarzyszenia 
prawa publicznego i dzięki temu, wraz z wielkimi Kościołami, starokatoiicy 
mają prawo do pomocy Państwa w ściąganiu podatków kościelnych.

Trzeba wspomnieć, że Kościół starokatolicki Niemiec nie miał żadnego 
udziału w tzw. KULTURKAMPF’ie, który zaczął się w roku 1871 i trwał 
do roku 1878. W tej „walce kulturalnej” rozpoczętej przez Bismarcka za 
radą uczonych HINSCHIUS’A i FRIEDBERG’A i prowadzonej z największą 
ostrożnością zarówno w Prusach jaik w Rzeszy przeciw Kurii Rzymskiej, 
szło o zupełnie inne cele: o  uregulowanie na nowo tzw. RES MIXTAE,
o rozdzielenie państwowych i kościelnych kompetencji w sprawach stanu 
cywilnego, szkolnictwa, sądownictwa itd. Była ona nieodzowna, gdyż Rzym 
podtrzymywał stare roszczenia, aby uregulować owe res mixtae zgodnie ze 
swoim własnym prawem kanonicznym. Rzesza zaś dążyła do prawnego ure
gulowania sprawy według zasad Państwa nowoczesnego, wyznaniowo-neu- 
tralnego i dlatego żądała obowiązkowego ślubu cywilnego, cywilnego pro
wadzenia ksiąg stanu cywilnego, oddzielenia Kościoła od szkoły, sekulary
zacji opieki nad ubogimi itd. Oczywiście starokatoiicy, podobnie jak prawie 
wszyscy w Niemczech popierali te żądania Państwa, ale odrzucali niezbyt 
chwalebną walkę, 'która doprowadziła m. in. do wstrzymywania poborów, 
złożenia z urzędu i uwięzienia wielu biskupów i duchownych rzymskokato
lickich. Biskup Reinkens ocenił we własnym piśmie, że „Kulturpampf” bar
dzo poważnie zaszkodził sprawie starokatolickiej i przeszkodził w jej dal
szym rozszerzaniu.

Dalszy rozwój

Starokatolioki Kościół Niemiec, w dalszej swej historii wiernie zachował 
i  rozbudował wewnętrzny i zewnętrzny stan Kościoła, zgodnie z wytycznymi 
jakie pozostawili mu przywódcy z pierwszego okresu. Z natury rzeczy ważne 
było przede wszystkim wyk-ztałcenie duchowieństwa w znajomości zasad 
starokatolickich. W pierwszych dziesięcioleciach profesorowie Reusch i Lan- 
gen dzięki opiece Państwa, mogli na wydziale teologii katolickiej Uniwersy
tetu w Bonn nadal prowadzić swoje wykłady: pierwszy z dogmatyki, drugi 
■z historii Kościoła. Oprócz tego uprawiali oni, podobnie jak biskup Reinkens 
oraz profesorowie Friedrich i Huber w Monachium, bogatą, do dziś jeszcze 
niewyczerpywaną działalność pisarską. Po śmierci Reusch’a i Langen’a
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utworzono na wydziale filozoficznym własne seminarium w celu kształce
nia teologów starokatolickich. Seminarium to, z katedrą teologii systema
tycznej, planowym stanowiskiem asystentów i bogatą biblioteką jako „Sta
rokatolickie Seminarium Uniwersytetu w Bonn” podlega dzisiaj bezpośrednio' 
rektorowi i senatowi. Oprócz tego, w 1887 roku, z inicjatywy biskupa Rein- 
kensa utworzono biskupie seminarium teologiczne z konwiktem. Rozbudo
wano również wydawnictwa prasowe. Należy wymienić przede wszystkim 
wydawane od 1866 do 1877 roku przez Reusch’a „THEOLOGISCHE LITE
RATUR BLATT" („Teologiczne czasopismo literackie”) oraz „DER DEUT
SCHE MERKUR”, który ukazywał się do 1899 roku. Obydwa czasopisma 
drukowały głównie rozprawy teologiczne.

Organizowanie i duchowe zespolenie gmin, rozsianych na wielkim ob
szarze Rzeszy, postawiło przed kierownictwem Kościoła już od początku 
wielkie, prawie nierozwiązywalne zadania. Na pierwszym Synodzie (1874)' 
obliczano ilość wiernych na 70.000 dusz. Spośród gmin 21 było w Nadrenii, 
4 w Prusach Wschodnich, 10 na Śląsku, 5 w Hesji, 2 w Oldenburgu,
1 w Wdrtenbergii, 44 w Badenii i 34 w  Bawarii. W tym stanie rzeczy i wo
bec wyżej przedstawionych trudności, wiele gmin nie mogło się utrzymać 
z powodu swojej izolacji. Również obie wojny światowe przyniosły Kościo
łowi poważne straty. Dwa razy zdewaluowały się wszystkie zgromadzone 
fundusze. Na Zachodzie zniszczona została prawie połowa kościołów 
i urządzeń oraz wiele probostw. Dzięki ofiarnej pracy i oględnemu plano
waniu udała się odbudowa i reorganizacja, dostosowana do nowych warun
ków. Poniesione straty zostały częściowo wyrównane dzięki przybyciu nie
mieckich starokatolików wysiedlonych z Czechosłowacji. Dla nich można 
było utworzyć w niektórych miejscowościach nowe kościoły i ośrodki para
fialne (gminne). Znaczna część starokatolików mieszka w diasporze. Dzisiaj 
cały obszar Republiki Federalnej jest podzielony na urzędy parafialne 
i gminy wraz z należącymi do nich okręgami diaspory, tak że w zasadzie 
wszyscy starokatolicy są objęci duszpasterstwem.

Nie można przemilczeć, że także rozmaite kryzysy wewnętrzne mocno 
dokuczyły Kościołowi. Już kryzys w sprawie zniesienia nakazu celibatu 
wstrząsnął mocno wieloma gminami, głównie w Nadrenii i w  Bawarii. Przy 
tej okazji uzewnętrznił się wyraźnie rozdźwięk między konserwatystami 
i liberalizm .trwający w historii Kościoła starokatolickiego w Niemczech, 
W okresie przed Pierwszą Wojną Światową niemało starokatolików, dla 
poparcia swoich celów kościelnych, szukało podpory w poglądach nacjona- 
listyczno-liberalnych, a później częściowo w narodowym socjalizmie, któ
rego demoniczność poznano za późno. Były to jednak błędy przejściowe, od' 
których współczesny Kościół starokatolicki zdołał się uwolnić. Dzisiaj jest 
on w pełni świadomy swojego katolickiego dziedzictwa, jak również swego' 
ponad narodowego ekumenicznego posłannictwa.
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KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI W AUSTRII

Postawa biskupów austriackich na Soborze Watykańskim, jak również 
stanowisko rządu, dawały początkowo podstawy do nadziei, że w Austrii 
może rozwinąć się jakiś większy nich starokatolicki. Ale gdy biskupi pod
porządkowali się Rzymowi a rząd z przyczyn narodowo-politycznych zmie
nił kierunek, położenie starokatolików stało się trudne. Jednakże probosz
czowi Aloisowi ANTONOWI w Wiedniu udało się zebrać starokatolików 
]i zjednoczyć ich we własnej gminie. Już w październiku 1871 roku mogła 
ona odprawić swoje pierwsze nabożeństwo w kośoiele ratuszowym SAL- 
VATOR (SALVATOR-RATHAUS-KIRCHE). W miejscowości WARNSDORF 
(Czechy Północne) pod przewodnictwem proboszcza Antoniego NICKEL’A 
zorganizowano gminę z licznymi gminami filialnymi. Trzeci ośrodek ruchu 
utworzył proboszcz dr J: BRADER w RIED w Górnej Austrii. W wielu 
innych miejscowościach istniały liczne przesłanki do tworzenia gmin, ale 
również w Austrii brakowało duchownych. Największe przeszkody ruchowi 
stawiał rząd. Starokatolików nie uznano za katolików, jak to było w  Niem
czech i Szwajcarii. Chrzty i śluby, których udzielali proboszczowie staro
katoliccy, uznawano za nieważne z punktu widzenia prawa cywilnego, 
a gdy proboszczowie starokatoliccy sami zawierali małżeństwa, ich dzieci 
uznawano za nieprawne. Nie brakło też nacisku gospodarczego. Gdy biskupa 
Remkens’a zaproszono, aby udzielił bierzmowania w rozkwitających gmi
nach, zabroniono mu tego policyjnie. Przedłożonym środkom nauczania od
mówiono przewidzianego prawem państwowym uznania, uniemożliwiano 
działalność stowarzyszeniom. Dopiero po długich rokowaniach i przy dotkli
wych ograniczeniach nastąpiło w  1877 roku państwowe uznanie trzech gmin 
starokatolickich. W 1879 roku mógł się zebrać pierwszy synod, który przepro
wadził konieczne reformy. Synod z 1888 roku wybrał Amandusa CECH’A 
na zarządcę biskupstwa. W 1896 roku przeniesiono siedzibę zarządcy bi
skupstwa z Wiednia do Wamsdorf. Znaczny rozwój ruchu nastąpił w  1880' 
roku w Górach Izerskich (ISARGERIRGE), Mimo przeciwdziałania władz 
państwowych udało się zorganizować cały szereg gmin, które rozwinęły bo
gate życie religijne. Znaczny przyrost wyznawców przysporzył Kościołowi 
starokatolickiemu (jak zresztą i Kościołowi protestanckiemu) tzw. „Ruch 
oddzielenia od Rzymu” („LOS-VON-ROM-BEWEGUNG”) u schyłku stulecia,, 
mający jednak podstawy nacjonalistyczne. Pod jego wpływem utworzyły 
się dalsze gminy starokatolickie w Styrii i Koryntii, w Czechach i na Mo
rawach. Wraz z rozkładem starej monarchii dunajsikiej nastąpiło rozdziele
nie dotychczasowego biskupstwa na austriackie z siedzibą w Wiedniu- i cze
chosłowackie z siedzibą w Warnsdorf. Od tej chwili gminy starokatolickie- 
mogły się rozwijać bardziej swobodnie i powiększyły się liczebnie, przede- 
wszystkim w Wiedniu. W czasach autorytatywnego reżimu Dollfuss’a 
i w okresie przyłączenia do narodowo-socjalistycznych Niemiec Kościół’
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starokatolicki doznawał wszelkich możliwych 'krzywd. Po zakończeniu Dru
giej Wojny światowej musiano w ciężkich trudzie odbudowywać na nowo 
życie kościelne.

Stan obecny:

Siedzibą biskupa i „Najwyższej Władzy Kościelnej” jest Wiedeń. 
Biskupstwo obejmuje 13 gmin z 40 gminami filialnymi.
Organ prasowy: „Der ALT-KATHOL1K”.
Liczba wyznawców: około 35.000.

KOŚCIOŁY STAROKATOLICKIE W INNYCH KRAJACH

Nowo powstała Republika Czechosłowacka uznała dotychczasowe biskup
stwo Wamsdorf. Pod kierownictwem biskupa A. PASKA (nazw. PASZEK) 
(1929—1949) gminy rozwijały się szybko, ale poniosły poważne straty wsku
tek wydarzeń II Wojny Światowej. Administrację kościołów i probostw prze
jęli starokatoliccy Czesi, którzy w zmienionych warunkach dążą do odbu
dowy gmin. (Stan obecny: 5000 dusz, 10 gmin, 4 księży). Również w Chor
wacji, dawnym kraju korony austriackiej, utworzono w 1923 roku „Staro
katolicki Kościół Chorwatów”, który ma ośrodek w Zagrzebiu. Zniszczony 
do reszty podczas ostatniej wojny i okupacji przez obce wojska, Kościół 
zorganizował się na nowo jako „Związek autonomicznych Kościołów kato
lickich z jednym biskupem w każdej z trzech republik: Serbii', Słowenii 
i Chorwacji. We wspólnocie z pozostałymi Kościołami starokatolickimi po
zostaje obecnie tylko biskup Kościoła chorwackiego. (Stan obecny: 4 gminy, 
4 gminy filialne, 6 księży). We Francji Ojciec HYACINTHE LOYSON po 
opuszczeniu Genewy w 1878 rokiu założył pod nazwą EGLISE GALLI- 
CANE” gminę starokatolicką, będącą początkowo pod jurysdykcją angli
kańską. Wielkiemu kaznodziei, który jednak nie był dobrym organizato
rem, pomagał jako duszpasterz gminy proboszcz August VOLET (fl915). 
W 1893 roku gmina poddała się jurysdykcji Arcybiskupa Utrechtu. Z ho
lenderską pomocą wzniesiono kościół ST. DENIS z plebanią i salą para
fialną i gminie pasterzowała Holandia aż do wybuchu Drugiej Wojny Świa
towej. Od 1951 roku istnieje we Francji uznana przez starokatolicką Kon
ferencję Biskupią misja dla Francji, rozwijająca ożywioną działalność. 
W Italii około 1880 roku udało się hrabiemu CAMPELLO założyć kilka 
gmin, przy pomocy anglikańskiej. Nie mogły się one jednak utrzymać m. in. 
•dlatego, że formy życia religijnego, do których zmuszali je ich dobroczyńcy, 
nie odpowiadały włoskiemu odczuciu ludowemu (narodowemu). Campello 
pojednał się później z Kościołem rzymskim, a jego zwolennicy przyłączyli 
się do Waldensów. Również z pomocą anglikańską powstał w Hiszpanii, pod
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przewodnictwem Juaria CABRERY (nazw. CAHRERA), który już ok. 1870 
roku odłączył się od Rzymu, mały Kościół pod nazwą „Reformowany Ko
ściół Biskupi” . Także w Portugalii pod przewodnictwem Diego CASELLS’A 
powstał „Kościół luzytańsko-katolicko-ewangelicko-apostolski". Oba Kościoły 
według pochodzenia i struktury mogą uchodzić za starokatolickie, pozostają 
jednak pod opieką Kościoła anglikańskiego, który konsekrował ich bisku
pów i kształcił ich teologów. W ostatnim czasie nastąpiło (nowe) zbliżenie 
do Kościołów starokatolickich, rozpoczęte udziałem Arcybiskupa Utrechtu 
w konsekracji biskupa Portugalii (1962), W 1965 roku obydwa Kościoły Pół
wyspu Iberyjskiego na Kongresie w Wiedniu weszły w całkowitą wspólnotę 
kościelną (FULL COMMUNION) z Kościołami starokatolickimi Unii Utrechc- 
kiej, podobnie jak Niezależny Katolicki Kościół Filipiński, który powstał 
pod koniec ubiegłego stulecia w związku z walką o wyzwolenie Filipin spod 
hiszpańskiego panowania kolonialnego, a który od 1961 roku jest w całko
witej wspólnocie kościelnej z Kościołem Episkopalnym Ameryki, a od 1963 
roku — z Kościołem Anglikańskim.

Największym Kościołem starokatolickim, który dotychczas został utwo
rzony, jest Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce. Nie powstał on 
jednak, jak poprzednie, bezpośrednio z walki przeciwko Soborowi Watykań
skiemu. Powstał on u schyłku ubiegłego stulecia, aby bronić się przed próbą 
Kurii papieskiej narzucenia polskim gminom obcych narodowo biskupów 
(Irlandczyków) oraz odebrania gminom ich kościołów i majątku kościel
nego. Polacy, w większości mówiący jeszcze ciągle swoim ojczystym języ
kiem, pielęgnowali w swoich gminach ojczyste i narodowe tradycje. Toteż 
ich walka o niezależność kościelną była od początku Silnie zabarwiana na
rodowo. Pierwsze gminy powstały w Chicago i okolicy. W 1897 roku po
łączyły się w niezależną diecezję Chicago, nadały sobie ustrój synodalny 
i wybrały księdza Antoniego Kozłowskiego na biskupa; w tym samym roku 
otrzymał on z rąk biskupa Herzoga sakrę biskupią. Drugie biskupstwo z licz
nymi gminami powstało w SCRANTON (Pa). Po odrzuceniu przez Kurię 
rzymską żądania „dla Polaków tylko polscy duchowni” oraz żądania za
chowania własnego majątku kościelnego również te gminy usamodzielniły 
się pod przewodnictwem wysoko cenionego księdza Franciszka Hodura 
i odbyły w 1904 roku swój pierwszy synod. Trzeci ośrodek powstał w Buf
falo, a w roku 1907 wszystkie trzy organizacje gminne połączyły się i wy
brały Franciszka Hodura na biskupa; otrzymał on saikrę biskupią z rąk 
Arcybiskupa Utrechtu. Pod kierownictwem biskupa Hodura zjednoczony 
polski Kościół narodowy zyskiwał szybko wyznawców i miał wielkie osiąg
nięcia głównie w dziedzinie opieki społecznej nad robotnikami. Według wła
snego oświadczenia chce on być „nie tylko instytucją religijną, lecz -także 
organizacją oświatową, kulturalną i ojczyźnianą”. Jeżeli nawet nie zawsze 
potrafił się on uchronić przed nacjonalistycznymi usterkami, to przecież 
umacniał się coraz bardziej pod względem kościelnym i religijnym.
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Po Pierwszej Wojnie Światowej utworzyli Polacy z Ameryki braterski Ko
ściół w Polsce. Po ciężkich stratach, jakie poniósł w  Drugiej Wojnie Świa
towej, zbudził się on dzisiaj do nowego życia. „Polski Kościół Narodowy” , 
który jest dzisiaj niezależny od Ameryki, ma swój ośrodek w Warszawie, 
gdzie znajduje się też biuro RADY SYNODALNEJ.

Ciężki los dotknął Starokatolicki Kościół Mariawitów w Polsce. Zakonno- 
-kościelna wspólnota, którą założyli w 1896 roku zakonnica Franciszka Koz
łowska i ksiądz Jan Kowalski i zorganizowali na zasadach zakonnych, po
święciła się głównie opiece społecznej nad biednymi. W 1906 roku papież 
ekskamunikawai mariawitów. Za pośrednictwem rosyjskiego prawosławnego 
generała A. Kirejewa próbowali potem mariawici przyłączyć się do Kościoła 
starokatolickiego. W roku 1909 Arcybiskup Utrechtu konsekrował Kowal
skiego na biskupa i przyjął go do wspólnoty biskupów starokatolickich. 
Kościół, którego kapłani stosowali regułę św. Franciszka, a siostry drugą 
regułę Klarysek i w którym świeccy żyli według franciszkańskiej reguły 
tercjarskiej, rozwijał nadal rozległą działalność społeczną i wychowawczą. 
Popadał on jednak coraz bardziej w  religijne marzycielstwo, tak że w 1924 
roku biskupi starokatoliccy byli zmuszeni zerwać stosunki z mariawitami. 
Odtąd Kościół w przeważającej większości odżegnał się od wcześniejszych 
odchyleń. Ale od 11924 roku nie należy już do Unii Utrechckiej Kościołów 
starokatolickich. (Obecnie trwają starania o  ponowne przyjęcie do Unii).

Stan obecny: Ogółem istnieją dzisiaj niezależne (samodzielne) krajowe 
Kościoły starokatolickie w ośmiu krajach (Holandii, RFN, Szwajcarii, 
Austria, Polsce, Jugosławii, Czechosłowacji, Stanach Zjednoczonych Amery
ki) z 13 biskupami diecezjalnymi, 430 księżmi, 600 gminami i około 500 000 
wyznawcami.

EPISCOPI VAGANTES

Aby się nie wydawało, że przemilcza się tutaj przykre doświadczenia 
i ciężkie rozczarowania, które musieli przeżyć biskupi katoliccy, trzeba 
wspomnieć o  wspólnocie tzw. episcopd vagantes. Są to biskupi, którzy mają 
za sobą tylko małe prywatne grupy, nie mają zaś żadnych prawdziwych 
parafii i żadnej regularnej organizacji kościelnej. Wykonują oni swój urząd, 
opatrując go często przesadnie wysokimi tytułami, w swoim własnym imie
niu, bez kościelnego zlecenia w sposób nieważny i bezprawny. Głównymi 
przywódcami tej wspólnoty są J. R. VILATTE i Harry MATTHEW. Vilattie, 
nawrócony na anglikandzm Belg rzymskokatolicki, otrzymał na zlecenie swe
go anglikańskiego biskupa, święcenia kapłańskie od biskupa Herzoga. Otrzy
mał on polecenie opieki nad belgijskimi parafiami amerykańskiego Kościoła 
episkopalnego. Mimo sprzeciwu swoich władz kościelnych, nie mając wła
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snych parafii, dał się wykonsekrować na biskupa, a konsekrował go biskup 
syryjsko-jakobitińskiego Kościoła Malabaru na Cejlonie. Anglik Harry Matt- 
hew uzyskał sakrę biskupią od Arcybiskupa Utrechtu, przedstawiając sfał
szowany dokument wyborczy. Gdy odkryto oszustwo, zerwano z mm na
tychmiast stosunki. Obaj byli biskupami bez Kościołów, co im jednak nie 
przeszkodziło wyświęcić na biskupów księży całego szeregu innych kościel
nych awanturników, którzy dziś jeszcze działają, głównie w Ameryce. Nie 
mają oni nic wspólnego z Kościołami starokatolickimi Unii Utrechckiej; są 
takie wspólnoty jak „Kościół amerykańsko-katolicki", „Starokatolicki Ko
ściół w Ameryce” lub też „Kościół Zachodnio-starorzymsko-katolicki". Ich 
święcenia kapłańskie są w  ujęciu starokatolickim nie tylko nieprawne ale 
nieważne, poniteważ — chociaż w sukcesji apostolskiej dokonane obrzędowo 
poprawnie — nastąpiły bez uprawnionego zlecenia ‘kościelnego. Biskup He
rzog ujął stanowisko starokatolickie w następujących dwóch tezach:
1. Konsekracja, dokonana na podstawie fałszywych przywilejów i okazania 
sfałszowanych dokumentów, nie może być uznana za ważną, nawet gdyby 
rytuał święceń został dokładnie wykonany przez prawdziwych biskupów.
2. Jeżeli uznaje się zdanie: nulla ecclesia sine episcopo (nie ma Kościoła 
bez biskupa), to należy uznać również zdanie odwrotne: nie ma biskupa 
bez Kościoła. Człowiek, którego żaden zorganizowany Kościół według obo
wiązujących w nim praw, nie upoważnił do sprawowania urzędu biskupa 
całkowicie formalnie, lecz który usiłuje samowolnie i w osobistym interesie 
uzyskać urząd biskupa, nawet wtedy nie będzie w sposób ważny konsekro
wany na biskupa, gdy dokładnie zachowany zostanie rytuał święceń. W tych 
dwóch zdaniach wyrażone jest również starokatolickie rozumienie sukcesji 
apostolskiej i urzędu biskupiego, a mianowicie: że jedno i drugie bez gminy 
(dla której są przeznaczone) traci swoje prawo.

OSOBLIWOŚĆ STAROKATOLICKIEJ ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ

Podstawowa zasada

Spojrzenia na historię Kościoła starokatolickiego w całości, a w szczegól
ności na jego rokowania w sprawie unia wykazuje, że Kościół starokatolicki 
do dzisiaj pozostał wiemy i usiłował pogłębić te podstawowe zasady, które 
wyłoniły się z jego oporu przeciw dogmatom papieskim. Nie nadał on ich 
sobie sam, lecz jest przekonany, że w określonym momencie historii nałożył 
je Psin Kościołowi jako prawo jego działania. Stojący na zewnątrz, bliżej 
nie zorientowani obserwatorzy zarzucali wprawdzie wielokrotnie Kościołowi 
starokatolickiemu, że w jego kościelnych postulatach nie można rozróżnić 
jasnej linii, że sam sobie ustalił swoje zasady w sposób eklektyczny. Tak
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więc mówi się, że w  dążeniu do wyboru „złotego środka” , przejął on z pra
wa i z lewa tzn. od katolicyzmu, protestantyzmu i prawosławia (filioque), 
odpowiadające mu, ale częstokroć sprzeczne ze sobą tradycje innych Ko
ściołów, aby je połączyć w śmiałą syntezę. Jeszcze więcej: utworzyli go 
uczeni profesorowie na podstawie obszernego, zebranego przez nich mate
riału historycznego. Jest on „Kościołem profesorów”, który w akademickim 
niezdecydowaniu, utknął w niedopowiedzeniach, w pół drogi. Jednak ten co 
zna jego historię, jego teologię i jego kościelną działalność, osądzi inaczej. 
W rzeczywistości Kościół starokatolicki stał się tym, czym jest dzisiaj, 
w toku 'organicznego, chociaż nierzadko przez obce wpływy utrudnionego 
procesu. W wyniku narzuconej mu walki przeciwko Vaticanum I był on 
zmuszony coraz uważniej słuchać głosu Pana, uznać go za najwyższą normę 
wiary i kościelnego działania i usiłował równocześnie zachować kontynuację 
Prawdy i zasad starego i Jedynego Kościoła.

W swojej zasadniczej postawie czuje się Kościół starokatolicki spokrew
niony z Kościołem prawosławnym, który sam określa się jako stojący 
w środku między protestantyzmem a rzymskim katolicyzmem (St. ZAIM
KÓW), jak i oczywiście z Kościołem anglikańskim, pod niektórymi wzglę
dami również z episkopalnymi Kościołami reformowanymi. Ten szczególny 
stosunek do innych Kościołów można wyrazić formułą wywodzącą się od 
Augustyna, na którą zwrócił już uwagę Dólłinger w rokowaniach zjedno
czeniowych i która jest dewizą do dziś w konstytucji Starokatolickiego Ko
ścioła Szwajcarii: in necesariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus Cari
tas, co się tłumaczy: w sprawach ważnych jedność, w wątpliwych wolność, 
a we wszystkim — miłość.

Jedność powinna istnieć, lub należy do niej dążyć, we wszystkich, waż
nych dla życia Kościoła, podstawowych sprawach tzn. we wszystkich istot
nych dla niego sprawach wiary, ustroju, kultu. Jeżeli istniejąca lub dopiero 
poszukiwana jedność Kościoła ma się stać żywą rzeczywistością, można 
i trzeba siięgać do „substancji" (Dólłinger) tego dorobku. Ale substancja ta 
jest nadana wraz z wielkimi podstawowymi decyzjami starego i Jedynego 
Kościoła; nie należy ich jednak po prostu przejmować, lecz w wierzie swo
bodnie udoskonalić. Jest niewiele tych podstawowych decyzji Kościoła, tym 
ważniejsze są one jednak i jako całość stanowią „necessaria”, na których 
musi się opierać jedność. Na nie muszą się przeto'powoływać wszystkie po
zostałe orzeczenia wiary. Nie jest konieczne ani też celowe i jest to za
sada, której trzyma się także Kościół prawosławny (przede wszystkim w prze
ciwieństwie do Kościoła rzymskokatolickiego) — że w każdej sprawie wiary 
wydawane są ogólnie obowiązujące decyzje doktrynalne. Raczej chodzi o to, 
aby dla wykonywania tych podstawowych decyzji, jak również dla odpo
wiedzi na otwarte jeszcze sprawy wiary zostawić swobodę myśli teologicz
nej. Jeżeli okaże się przy tym, że powstają przeciwstawne opinie doktry
nalne, i powstają wątpliwości, należy podtrzymać zasadę wolności: w spra-
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wach wątpliwych — wolność. Jedność Kościoła nie może być narażona na 
szwank ze względu na sprawy wiary, nie należące do podstawowych de
cyzji Kościoła, ze względu na opinie doktrynalne teologów. Ale we wszyst
kim, w ustalaniu i głoszeniu koniecznych prawd podstawowych, jak rów
nież w ich swobodnym rozwijaniu do „pełni” poprzez myźl teologiczną 
i działalność kościelną, powinno obowiązywać prawo miłości, dzięki które
mu Kościół znajduje swoje prawdziwe spełnienie.

Tę samą zasadę należy „mutatis mutandis” stosować do systemu urzę
dów i do nabożeństw; dla pierwszego konieczne jest uznanie trzystopnio
wego urzędu episkopatu, prezbiteratu i diakonatu, ale konkretne ich ukształ
towanie jest swobodne; dla nabożeństw konieczna jest ustanowiona przez 
Chrystusa (Wieczerza Pańska), której forma liturgiczna jest w określonych 
granicach swobodna. We wszystkim jednak liczy się miłość.

Kościół starokatolicki a liberalizm

Skuteczne stosowanie tej potrójnej zasady augustyńskiej wymaga — 
przy założeniu ścisłego przestrzegania wiary objawionej — postawy, którą 
przywódcy starokatoliccy nazwali „teologiczną pobłażliwością” i wyraźnie 
stosowali ją do siebie. Próbowano już dlatego charakteryzować Kościół sta
rokatolicki jako „dziecko liberalizmu” XIX  wieku. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę — jak wykazuje „prehistoria” — korzenie Kościoła starokatolickiego 
sięgają do ery przedliberalnej; również Kościół Utrechcki nigdy nie był pod 
wpływem liberalnym, a z drugiej strony „liberalizm” można różnie rozu
mieć. Pierwotnie była to postawa zaznaczająca się już w humanizmie XV 
i XVI wieku, skierowana przeciw każdemu duchownemu lub świeckiemu 
roszczeniu do totalitaryzmu lub absolutyzmowi. Może też liberalizm stać się 
„światopoglądem”, który odrzuca nie tylko każde roszczenie totalitarne, ale 
też każde, przede wszystkim pochodzące z tamtego świata, od Boga, rosz
czenie do autoryitetu. W tej sekularyzowamej, agnostycznej, niekiedy moc
no nasyconej humanizmem postaci, staje się on „liberalizmem ziemskim”, 
przeciwstawiającym się biblijnym roszczeniom do objawienia oraz naukom 
Kościoła, w sposób mniej lub bardziej naiwny, ale w końcu sceptyczny i od
mowny. Pozwala on istnieć Kościołowi, jako instytucji wychowującej na
ród, a jego działalność sakramentalną i kultową uważa za „ceremonie słu
żące do symbolicznego przedstawiania wieczności” . W tej formie — nie 
trzeba zaprzeczać — wywierał liberalizm przez pewien czas silny wpływ 
na poszczególnych świeckich kierowników i na wiernych Kościołów 
starokatolickich, utworzonych po roku 1870. Ale od początku prze
ciwstawiał mu się zdecydowany „liberalizm świata". (Tak rozróżnia
O. GILG: Chrześcijański katolicyzm w Lucernie — Lucerna 1946), 
który reprezentowali miarodajni przywódcy kościelni. Opierali się oni świa
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domie ną gruncie chrześcijańskiego objawienia i tradycyjnej wiary Kościoła 
katolickiego, potwierdzali jednak właśnie na tej podstawie, w pewnym sen
sie, podstawy liberalizmu. Najwyraźniej wypowiedział się w tej sprawie 
Dóllmger (w swoim wstępie do dzieła „Papiestwo” („Papsttum”) str. IX 
„Uznajemy pogląd nazywany liberalnym. Jesteśmy jednej myśli z tymi, 
którzy są przekonani, że Kościół katolicki powinien raczej pozytywnie usto
sunkować się do zasad politycznej, intelektualnej i religijnej wolności, o ile 
te zasady pojmowania są w duchu chrześcijańskim, czy też czerpane są 
z ducha i litery Ewangelii, a nie odnosić się do nich wrogo i arogancko, po
winien on raczej wpływać oczyszczająco i uszlachetniająco na ich urzeczy
wistnienie” . Przywódcy katoliccy postępowali zgodnie z tymi programowymi 
twierdzeniami Dollingera. Występując jako katolicy na rzecz wolności po
litycznej, byli gorącymi zwolennikami powstającego dopiero wtedy państwa 
prawnego i jego narodowych praw. W szczególności popierali oni to, że po
przez nowoczesną państwową ustawę konstytucyjną (poprzez zasadę wol
ności sumienia i wyznania, odrzuconą jeszcze w Syllabusde, poprzez zaświad
czenie urzędów stanu cywilnego, szkoły, opieki społecznej itd.) miał być wy
kluczmy jakikohwłek przymus we współżyciu obywatel. Jako katolicy żąda
jący wolności intelektualnej, stanęli w swojej pracy naukowej świadomie 
na gruncie swobodnego badania, które również jest osiągnięciem liberaliz
mu. Przejmując metodę liberalnej krytyki Biblii i dogmatów, obronili się 
przeciw „opiece” hierarchii nad teologią. Wreszcie popierając jako katolicy 
wolność religijną, chcieli, aby zachowało, się w pełnym wymiarze osobiste 
rozstrzyganie wobec Boskich słów Objawienia w Kościele katolickim. Nie. 
posłuszna uległość wobec sformułowanych przez hierarchię twierdzeń wia
ry, ale swobodne przyswajanie Prawdy Bożej w osobistej decyzji wiary, do 
której kościelne twierdzenie wiary tylko wskazują drogę — to miała być 
najwyższa zasada również wiary katolickiej. — W tym potrójnym sensie 
przyznaje się Kościół starokatolicki do liberalizmu. Ale nie jest to cel sam 
w sobie lecz — przede wszystkim w swojej trzeciej postaci — środek 
oczyszczający na drodze do stawania się Kościołem w posłuszeństwie wobec 
Pana.



„Posłannictwo” 
Nr 2 1975

PODSTAWOWE 
STAROKATOLICKIE DOKUMENTY 

I MATERIAŁY ŹRÓDŁOW E
(ciąg dalszy)

DOKUMENTY Z ZAKRESU PERTRAKTACJI UNIJNYCH

II Kongres Starokatolików iw Kolonii 
Uchwala z 21 sierpnia 1872 r.

Kongres ponownie daje wyraz tej samej nadziei na zjednoczenie podzie
lonych obecnie chrześcijańskich wspólnot religijnych, jaka zawarta była 
w programach monachijskich ogłoszonych w Zielone Świątki i we wrze
śniu 1:871 r. Wyraża życzenie, by teologowie wszystkich wyznań poświęci
li uwalgę tej sprawie oraz mianuje komisję, której zleca się następujące 
zadanie:

1. nawiązanie stosunków z istniejącymi już lulb powstającymi stowarzy
szeniami, stawiającymi sobie za cel zniesienie podziału kościelnego;

2. zainicjowanie i popieranie badań naukowych na temat istniejących 
różnic i możliwości ich usunięcia oraz ułatwienie opublikowania wyników 
tych badań w dziełach i czasopismach naukowych;

3. propagowanie za pośrednidtwem popuiarny<(h pism i artykułów zna
jomości doktryny, organraaicji i sytuacji podizieionyoh Kościołów i wyznań: 
sprzyjanie właściwemu ocenianiu istniejących zgodności i różnic, a zwłasz
cza budzenie i podtrzymywanie w szerokich kręgach ludzi zrozumienia i za
interesowania dla upragnionego porozumienia.

Uchiwała Komisji do Spraw Unijnych II Kongresu 
Starokatolików iw Kolonii z 23 września 1872 roku

Zasady, kttóre winny być podsta-wą naszej pracy:
1. Boskość Chrystusa. 2. Chrystus założył jeden Kościół. 3. Jako źródło 
należy przyjąć: a) Pismo Święte, b) nauki sdborów ekumenicznych,
c) nauto ojców nie podzielonego Kościoła (tradycja zgodna z Pismem 
Świętym). 4. Kryterium: wypowiedź św. Wincentego z Leryniu: „Quod 
semper, quod uibiąue, quod a‘b omnibus creditum est”. 5. Jako meftodę 
obrano metodę historyczną.
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Zaproszenie na I Konferencję Unijną 
w dniu 14 września 1874 roku 'w Bonn

Za podstawę i miernik tego, co należy osiągnąć i do czego należy ciążyć 
*rzaba uznać formuły wyznaniowe pierwiszyah wieków Kościoła oraz te 
nauki i instytucje, które w Kościele powszechnym tak Wschodu, jak Za
chodu przed wielkimi rozłamami, uchodziły za istotne i niezbędne.

Celem, do którego najpierw należy dążyć i któremu winna sprzyjać 
niniejsza Konferencja, nie jest unia alhsonbcyjna lub całkowita fuzja spo
łeczności kościelnych, lecz ustanowienie wspólnoty kościelnej opartej na 
„uniitas in neceSsariils”, ochraniaijąteej i zachowującej te właściwości po
szczególnych Kościołów, które nie należą do istoty starokościelnego wyzna
nia wiary.

I Konferencja Unijna w Bonn 14—16 września 1874 roku 
Przyjęte tezy

1. Zgadzamy się, że księgi apokrytficzne i deuterokanoniczne Starego 
Testamentu nie mają tej samej kanoniczności jak księgi zawarte w ka
nonie hebrajskim.

2. Zgadzamy się, że żaden przekład Pisma Świętego nie może rościć 
sobie prarwa do wyższego autorytetu niż tekst oryginalny.

3. Zigadzamy się, że nie można zakasać prawnie czytania Pisma Świę
tego w języku narodowym.

4. Zgadzamy się, że w ogólności jest rzeczą bardziej właściwą i odpo
wiada to bardziej duchowi Kościoła, gdy liturgia sprawowana jest w ję
zyku zrozumiałym dla ludu.

5. Zgadzamy się, że wiara przez miłość działająca, a nie wiara bez 
miłości, jest środkiem i warunkiem usprawiedliwienia człowieka przed 
Bogiem.

6. Zbawienia nie można wysłużyć przez tak zwane „merita de con- 
digno” , bowiem nieskończona wartość obiecanego przez Boga zbawienia 
nie ma powiązania ze skończonymi wartościami czynów człowieka.

7. Zgadzamy się, że nie do utrzymania jeist nauka o „opera suiperero- 
gationis” i o „thesaurus meriltorum sanctorum”, tj. nauka, że nadmierne 
zasługi świętych, czy to przez zwierzchność kościelną, czy przez samych 
wykonawców dobrych uczynków, mogą być przenoszone na innych.

8. a) Uznajemy, że liczbę siedmiu sakramentów ustalono dopiero 
w XII stuleciu i "następnie przyjęto je  do ogólnej nauki Kościoła, i to nie 
jako tradycję pochodzącą od apostołów luto z najstarszych czasów, lecz 
jaiko wynik spekulacji teologicznej.
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b) Teolodzy katolicy, np. Bellarmin, uznają a my z nimi, że Chrzest 
i Eucharystia są „principalia, praeciipua, exima, saiutis nosSfcrae sacramen-ta” .

9. Podczas, gdy Pismo Święte jest bezsprzecznie główną regułą wiary, 
uznajemy, że autentyczna Tradycja, tj. nieprzerwany, częściowo ustny, 
częściowo pisemny przekaz nauki, ogłoszonej najpierw przez Chrystusa 
i Apostołów, jest autorytatywnym (zgodnym z wolą Bożą) źródłem poznania 
dla wszystkich kolejnych pokoleń chrześcijan. Tradycja ta poznawana 
jest częściowo ze zgodności w nauce (consensus) wielkich wspólnot kościel
nych, pozostających w historycznej ciągłości z Kościołem pierwotnym, 
częściowo zostaje ustalana w sposób naukowy na podistawie zabytków lite
rackich .wszystkich stuleci.

10. Odrzucamy nową naukę rzymską o niepokalanym poczęciu św. Ma
ryi Panny jako sprzeczną z tradycją pierwszych trzynastu stuleci-, według 
której jedynie Chrystus zoistał poczęty bez grzechu.

11. Zgadzamy się, że praktyka wyznawania grzechów przed społecz
nością parafialną lub kapłanem, w łączności ze sprawowaniem właflzy 
kluczy, dotarła do nas z pierwotnego Kościoła i praktykę tą oczyszczoną 
z nadużyć i wolną dd przymusu, należy zachować w Kościsle.

12. Zgadzamy się, że „odpusty” mogą odnosić się tylko do pokut, które 
sam Kościół rzeczywiście nałożył.

13. Uznajemy, że stosowanie modlitwy za zmarłych wiernych, tj. bła
ganie o bogate wyilanie na nich łaski Chrystusa, dotarło do nas z najstar
szych czasów Kościoła i winno być zachowane w Kościele.

14. Uroczystość Eucharystii w Kościele nie jest nieustającym powta
rzaniem czy odnawianiem dfiary 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 
uteraźmiejszeniem (.Vergegenwarti(guing) tej jedynej Ofiary Chrystusa po
niesionej dla zbawienia odkupionej ludzkości. Ofiara ta według Hebr.
9.H__12 dokonywana je!st przez Chrystusa nieustannie w niebie, gdy sam
Chrystus wstawia się za nami przed obliczem. Bożym (Hebr. 9.24). Z jednej 
strony to właśnie stanowi ofiarny 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 sofoą w społeczność (I Kor. 10.17).

Sprawa sporu o Filioque

Przyznajemy, że sposób, w jaki włączono Filioque do Nicejskiego Wy
znania Wiary, był antykanoniczny i że w interesie pokoju i jedności by
łoby bardzo pożądane, by cały Kościół poważnie roaważył, czy nie można 
by znowu przywrócić pierwotnej formuły Wyznania Wiary, bez poświęce
nia prawdziwej, wyrażonej we współczesnej zachodniej formie,' naulki.
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II Konferencja Unijna w  Bonn 
13—16 sierpnia 1875 rak

Przyjęte tezy

1. Zgadzamy się na przyjęcie symbolów ekumenicznych i rozstrzygnięć 
w sprawach wiary starego nie podzielonego Kościoła.

2. Uznajemy zgodnie, że dodanie Filioque do Symbolu nie dokonało się 
legalnie pod względem kościelnym.

3. Uznajemy w pełni sposób przedstawienia nauki o Duchu Ś w iętym  
dokonany przez Ojców nie podzielonego Kościoła.

4. Odrzucamy wszfelkie wyobrażenie i wszelki sposób wyrażania się, 
w którym byłby zawarty pogląd o dwóch zasadach w Trójcy (archai lub 
aitiai).

Przyjmujemy nauteę św. Jana Damasceńskiego o Duchu Świętym, tak 
jak prezentuje się ona w późniejszych paragrafach, jako naukę starego 
nie podbielonego Kościoła;
1. Dutih Święty pochodzi od- Ojca jako początku, przyczyny i źródła 
boskości.

2. Duch Święty nie pochodzi od Syna, gdyż w boskości istnieje tylko 
Jeden Początek, Jedna Przyczyna, przez którą wszystko co jest w  boskości 
objawia się.

3. Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna.
4. Du-ch Święty jest obrazem Syna będącego obrazem Ojca, pochodzą

cym od Ojca i spoczywającym w Synie jako promieniująca z Niego moc.
5. Duch Święty jest osobową emanacją Ojca przynależną Synowi', lecz 

nie pochodzącą od Syna, ponieważ On jaSt duchem ust Bożych, które wy
mawiają słowo.

6. Duch Święty przedstawia łączność między Ojcem i Synem i jest 
przez Syna związany z Ojcem.

a) Pertraktacje unijne z anglikajiami

III Synod Starokatolików Rzeszy Niemieckiej iw 18813 rokiu

Zezwala się na udzielanie Wieczerzy Pańskiej pod dwoma postaciami 
członkom Kościoła anglikańskiego.

Przepisy wykonawcze pozostają w kompetencji biskupa.

Oświadczenie Konferencji w Launheth z 1878 roku

Fakt, że w pewnych Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich na 
świecie podnoszony jest uroczysty protest przeciw uzurpacjom stolic;
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rzymskiej i przeciw nowym dogmatom, ogłoszonym mocą jej autorytetu, 
zobowiązuje nas do złożenia dziękczynienia Bogu Wszechmocnemu. Kościół 
anglikański z całą sympatią odnosi się do Kościołów i osób, które pro
testują przeciw tym błędom z pewnością pracują w szczególnie trudnych 
warunkach spowodowanych atakami niewierzących, jak i pretensjami 
Rzymu. (Odrzucenie dekretów watykańskich).

Zaisady, według których Kościół Anglii sam się zreformował, są po
wszechnie znane. Proklamujemy wystarczalność i supremację Pigma Świę
tego jako najwyższej zasady wiary oraz zalecamy naszemu ludowi pilne 
jeigo studiowanie. Wyznajemy naszą wiarę słowami starych katolickich 
wyznań wiary. Zachowujemy apostolski ustrój biskupów, kapłanów i dia
konów. Bronimy legalnych swobód pojedyńczydh Kościołów lub Kościołów 
narodowych. Zaopatrujemy nasz lud w książkę napisaną w jego języku 
zawierającą modlitwy publiczne i rytm udzielania sakramentów.

Treść książki jest zgodna z najlepszymi i najstarszymi księgami pod
stawowymi z zakresu wiary chrześcijańskiej i służby Bożej. Dokumenty 
te są dostępne światu i każdy może się z nim zapoznać i przeczytać je. 
Witamy z radością wszelkie dążenie do reformy oparte na wzorze pier
wotnego Kościoła. Nie domagamy się żajdnej ścisłej jednolitości form, nie 
chcemy żadnych bezużytecznych podbiałów; tym, Wtórzy zbliżają się do 
nas w żarliwości wyzwolenia się z jarzma błędu i zabobonu, oferujemy 
ochoczo wszelką pomoc i takie przywileje, które są możliwe do przyjęcia 
przez nich przy równoczesnym zachowaniu naszych zasad, tak jak zostaJy 
one sprecyzowane w naszych formularzach.

Oświadczenie Konferencji iw Lambeth z 1888 raku

Konferencja z radością uznaje niezależną i pełną godności pozycję 
Kościoła Starokatolickiego Holandii i wyraża nadzieję na częste brater
skie kontakty z nim; celem ich byłolby usunięcie barier, które nas obec
nie jelszcze dzielą.

Za obowiązek uważamy utrzymywanie i popieranie przyjaznych sto
sunków ze Starokatolicką Wspólndtą Kościelną w Niemczech i z Kościołem 
Chrześcijaitókokatolickim w Szwajcarii i to nie tylko z symjpaitii dla nich, 
lecz także z wdzięczności dla Boga, który — przy wielkich przeszkodach, 
trudnościach i pokusach — wzmocnił je w cierpieniu dla prawdy: oferu
jemy im niniejszym prawa, które zalecił wyibrany w tym celu Komitet, 
pod warunkiem, że spełnią zastrzeżenia wyliczone w sprawozdaniu Ko
mitetu,

OfiaTy poniesione przez starokatolików w Austrii zasługują na naszą 
sympatię i matmy nadzieję, że kiedy. starokatolicy z Austrii osiągną orga
nizacyjną stabilizację, możliwe będzie nawiązanie z nimi formalnych sto
sunków.
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Nie pragnąc się mieszać do spraw biskupów Kościoła Katolickiego ani 
czynnie interweniować w przyipadfca-ch skrajnej konieczności, wyrażamy 
jednak dezaprdbatę wobec każdego działania, które nie uwzględnia pier
wotnych i ustalonych zasad jurysdykcji kościelnej oraz interesów całej 
wspólnoty anglikańskiej.

Nie widzimy żadnego powodu, aby nie dopuścić ich Meru i świeckich 
do Komunii św. na tych samych warunkach, które obowiązują naszych 
wiernych, z uznaniem przyjmujemy ich gotowość do zaoferowania przywi
lejów duchowych członkom naszego własnego Kościoła.

Oświadczenie Konferencji z Lambeth z 1897 raku

Ze szczerą sympatią uznajemy dążenia zmierzające do wyswobodzenia 
się spod uzurpowanego autorytetu stolicy rzymskiej, bowiem sami zdoby
liśmy swobodę przed trzema stuleciami. Dobrze wiemy, że takie ruchy 
nie poprzestawały czasami tylko na nieposłuszeństwie wobec Rzymu, lecz 
także wobec Kościoła katolickiego, że porzucały naukę o sakramentach, 
a nawet ważne naulki zawarte w wyznaniach wiary. Jednak nie wolno 
nam z góry zakładać, że ludzie weszli na fałszywą drogę, zanim nie po
stawili kroku w tym kierunku.

Nasze serdeczne pragnienia przyjaznych stosunków ze Wspólnotą Sta
rokatolicką w Niemczech, z Kościołem Chrześcijańskokaitdlickim Szwaj
caria i ze starokatolikami w Austrii są wyrazem naszego zaufania. Zgod
nie z uczuciami wyrażonymi przez biskupów na ostatniej Konferencji, po
czytujemy sobie za obowiązek utrzymywanie i popieranie przyjaznych 
stdsunków ze Wispólnotą Starokatolicką w Niemczech i z Kościołem 
Chrzęścijańskokatolickim Szwajcarii; winniśmy zapewniać ich o naszej 
sympatii i wdzięczności dla Boga, który dał im wytrwałość w dążeniach 
do zachowania pierwotnej wiary i ustroju kościelnego oraz udzielił błogo
sławieństwa we wiszystkich rozczarowaniach, trudnościach i pokusach, tak 
że mogli utrzymać swe zasady, rozszerzyć parafie i powiększyć Kościoły. 
W dalszym ciągu oferujemy przywileje religijne, przez które kler i świec
cy — pod tymi samymi warunkami jak nasi wyznawcy — zostaną do
puszczeni do Komunii św.

Ponownie wyrażamy nadzieję na formalne nawiązanie stosunków ze 
starokatolikami w Austriii, nastąpi bezpośrednio po osiągnięciu przez nich 
staibilizacji organizacyjnej.

Uznanie święceń anglikańskich przez Kościół Utrechtu

W czerwcu 1935 r., Kościół Starokatolicki Holandii, kwestionujący do
tychczas ważność święceń anglikańskich, uznał ich ważność w następują
cych sławach:
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Wierzymy, że Kościół Anglii zawsze pragnął zachować kierownictwo 
biskupie starego Kościoła, i że formularz święceń Edwarda VI należy 
uznać za ważny. Przeto bez zastrzeżeń oświadczamy, że sukcesja apostol
ska w Kościele Anglii nie została przerwana.

Uznanie święceń anglikańskich przez Konferencję 
Biskupów Starokatolickich

Konferencja Biskupów Starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrech- 
ckiej, na posiedzeniu w dniu 2 września 1925 r. w Bernie przyjmuje do 
wiadomości uznanie święceń Kości-oła Anglii przez Kościół Utrechtu, 
aprobuje tę decyzję, która jest zgodna z wcześniejszymi oświadczeniami 
.starokatolickich uczonych i biskupów Niemiec i Szwajcarii, oraz daje 
wyraz nadziei na przyszłą ścisłą wspólnotę z Kościołem Anglii i jej Ko
ściołami filialnymi, opartą na prawdziwie katolickim podłożu.

Protokół Konferencji Unijnej ’Z 2 lip aa 1931 r. w Bonn

Uwaga wstępna: Na Konferencji w Lamibeth, w 1930 r., w której bra
ła udział delegacja prawosławna i delegacja starokatolicka, dla planowa
nych pertraktacji powołano p o ' dwie komisje teologiczne. Na pierwszym 
spotkaniu komisji anglikańskiej z delegacją Starokatolicką, w ćhniach 16— 
19 łipca 1930 r. wyjaśniono najważniejsze problemy wstępne w zakresie 
przygotowań do Konferencji Unijnej (por. IKZ 1931, s. 130). Na samej 
Konferencji, która zebrała się 2 lipca 1931 r. w Bonn, sporządzono na
stępujący protokół.

P r o t o k ó ł

Pierwsze posiedzenie. Uczestnicy: anglikanie: biskupi Gloucester 
i Fulham, dziekan Chichester, kanonik Douglas, dr N. P. Williams, ks.
G. F. Graham-Brown, ks. C. B. MosS, ks. C. L. Gage-Brown; starokatoiicy: 
biskup Derventer, biskup Kury, biskup Moog, profesor Rinkel.

Pierwsze posiedzenie

A. (Pytania starokatolickie

Starokatoiicy nadesłali niżej podane pytania. Otwierają one dyskusję 
na temat, interkomunii między Komitetem anglikańskim i starokatolickim:
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I. Autorytet Konferencji w Lambeth

Stawiamy ten problem, bowiem Konferencja skJada się tylko z bisku
pów £ nie uwzględnia się tam głosu kleru i świeckich. Skłania nas to dó 
postawienia następujących pytań:

1. Czy bi^kuipi Konferencji w Lambeth zwiastują wiarę swych 
biskupstw?

'2. Jeśli tak, to jak to się dzieje, że nie dochodzą tam do głosu opinie 
zwolenników tzw. kierunku ewangelicznego lub stronnictwa protestanckie
go? ,FaMem jest, że obecnie, po Konferencji w LamToeth, na różnych po
siedzeniach owego stronnictwa, w których nie uczestniczyli biskupi, wy
rażono pogląd, że Deklaracja Utrechcka nie może stanowić wystarczającej 
bazy i gwarancji na ponowne zjednoczenie. Między innymi przytoczono 
powody, że Kościół Starokatolicki nie wymienia Pisma Świętego jako 
podstawy swej wiary i że jego naukę o Eucharystii można zinterpretować 
w znaczeniu, które nie jest zgodne z poglądami Kościoła Anglikańskiego 
zawartymi w 39 Artykułach.

3. Jaki będzie dbecnie następny krok po decyzjach Konferencji 
w  Lambeth? Kto podejmuje ostateczną decyzję odnośnie porozumienia? 
Czy w tej spraiwńe mielibyśmy też pertraktować z Państwem? Czy musimy 
narażać się na niebezpieczeństwo odmowy przez Państwo?

II. Kościół Anglikański

1. Kogo ten Kościół zrzesza? Stawiamy to pytanie, gdyż 39 Artykułów 
dopuszcza wyraźnie interpretację katolicką i ewangelicką (protestancką).

2. Czym różni się — jego Zdaniem — stronnictwo protestanckie od 
'katolickiego?

3. Czy stronnictwo protestanckie uznaje oficjalnie, że trzyma się 
oficjalnej nauki anglikańskiej?

4. Czy konieczne będzie połączenie Kościoła Starokatolickiego z kie
runkami protestanckimi, które naukę starokatolicką uważają za fałszywy 
i niemożliwą do pogodzenia z 39 Artykułami.

5. Jak wielkie jest stronnictwo protestanckie i jak silny jest jego 
wpływ?

III. Nauka Kościoła Anglikańskiego

1. Czy katolicka wykładnia 30 Artykułów, tak jak jest ona wyrażona 
w Modlitewniku, jest oficjailną wykładnią?

2. Kto w takim razie odrzucił rew!izję Modlitewnika? I jakie były tego 
przyczyny?

3. Czy panuje powszechna wiara, że ordynacja i konsekracja może być 
udzielona tylko dlatego, iż Kościół powołuje swe słujgi i że dostojnicy

78



wywodzą gwój urząd i jego apostolski charakter jedynie z woli Kościoła, 
tak że sukcesji apostolskiej nie da się podjąć bez łączności z Kościołem 
katolickim, tylko źe w nim ma jedyne podłoże?

4. Czy w ewangelicznych, protestanckich kręgach Kościoła Anglikań
skiego nie zdarza się, że ordynacja i konsekracja udzielane zostają z in
tencją nie nadawania charyzmaitu katolickiego urzędu kościelnego, lecz 
tylko po to, by „za!trudnić” człowieka na szczególnym stanowisku? Innymi 
słowy: czy istnieje jakaś część Kościóła Anglikańskiego, w której brakuje 
intencji przekazywania sukcesji apostolskiej?

IV. Kościół Anglikański a inne Kościoły

1. 2  jakimi Kościołami zawarł już Kościół Anglikański Wspólnotę 
Kościelną?

2. Czy Kościół Starokatolicki będzie też zobowiązany do zawarcia in- 
terkomunii z Kościołami, z którymi zawarł ją Kościół Anglikański?

Przed rozpoczęciem Konferencji, biskup Gloucester przekazał odpowiedź, 
lotóra starała się wyjaśnić autorytet Konferencji w Laumbeth, a także auto
rytet Konwokacji (Zgromadzenie Kościelne), Synodów Narodowych i Pro
wincjonalnych, historyczny charakter Wspólnoty Anglikańskiej, rozległy 
charakter decyzji elżbietańskich i pozycję różnych stronnictw w Kościele. 
Stwierdził on również, że nie może istnieć żadna wątpliwość co do tego, 
że element ewangeliczny jest trwałym i cenionym elementem w Kościele 
Anglii i że interkamunię należy zawrzeć z całym Kościołem. Kościół 
Anglii doświadczył już, że ci, którzy tradycję anglikańską wykładali od
miennie, potrafili współżyć w jego łonie i umożliwili Kościołowi dotarcie 
do szerokich kręgów Wspólnoty. Na tym opiera się też nadzieja na dalisze 
zjednoczenie chrześcijaństwa.

1. Autorytet Konferencji ,w Lambeth

Biskup G-loucester odpowiedział, że Konferencja w Lambeth nie jest 
synodem. Nie ma ona autorytetu dyscyplinarnego lub prawodawczego, 
lecz posiada tylko wiedki autorytet moralny. Przedstawił, skąd wywodzi 
się zróżnicowany charakter sprawozdań Konferencji w Lambeth. Decyzje 
są chronione przez autorytet Konferencji, o ile nie dochodzi do opubliko
wania wyników głosowania. Dzieje się to wówczas, gdy opowiada się za 
nimi jedynie większość Konferencji. Decyzje Konferencji w Lambeth nie 
mają wiążącej mocy zanim nie zostaną przyjęte przez Synody. Dawne 
sobory prowincjonalne noszą w Anglii nazwę Konwokacji.

Państwo nie interesowało się zagadnieniami, ktÓTymi zajęło się ofoec- 
ne Zgromadzenie. Nie dotyczyły one Księgi Formuł, przeto nie zachodziła 
potrzeba przedłożenia ich parlamentowi. Nie dotyczyły one nowego Ka-
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norm, przeto aprobata króla nie była wymagana. Jedynie aprobata Kon- 
wokacji jest konieczna. Ale Konwokacja nie ma prawa zmuszać do 
przyjmowania jej decyzji.

2. Wspólnota Anglikańska

W odpowiedzi na pytanie: „Czym jest Kościół Anglikański?” , - opisał 
on rozległy charakter decyzji elśibiotańiskich i trzy nurty, które wówczas 
powstały. Słowo „‘modernista” oznacza człowieka wierzącego, który stara 
się połączyć ściśle Współczesne idee z wiarą, a nie człowieka niewierzą
cego. Słęwo „protestant” , jak je pojmują angTikanie, oznacza często je
dynie przeciwnika niepohamowanych roszczeń rzymskich. W ten sposób 
także Deklarację LTtrechćką mażna by nazwać deklaracją „protestancką” . 
Pod pojęciem „ewangeliczny” rozumie się osobę, która podkreśla szczegól
nie Ewangelię zbawienia przez Ohrystusa. Główna część składowa Kościo
ła nie należy do żadnego stronnictwa. Istnieją zorganizowane stronnictwa 
aniglokafcolickie, ewangeliczne i modernistyczne.

3. Artyfeuly

Biskup Gloucester oświadczył, że nie ma oficjalnej wykładni Artyku
łów. Odczytał ewangeliczną wypowieldź na temat Artykułów:

„Nauka ewangelicznego stronnictwa lub nurtu protestanckiego polega 
na przestrzeganiu dosłownego brzemienia autorytatywnych dokumentów 
Kościoła. I wymaga się, by były one jedynymi Oficjalnymi naukami 
Kościoła. W tym kontekście trzefba zaznaczyć, że zarządzenie w sprawie 
Modlitewnika z 1928 r. zawiera następującą klauzulę: „Każde uzupełnienie 
porządku luib formy modlitwy publicznej ma być zgodne z nauką K-ościoła 
Anglii,' taką jaką jest wyrażona w 3'9 Artykułach i Modlitewniku Po
wszechnym” . Jest to wyrazem bezspornego autorytetu Artykułów”.

Odczytał też fragment swego listu do „Tirnesa” z 27 czerwca 1931 r.: 
„Aprobata Artykułów jest powszechna. Oznacza to lojalne trzymanie się 
pozycji i zasaid Kościoła Anglii, interpretowanych przez zacnych mężów 
w oparciu o Artykuły. Modlitewnik i inne dokumenty Kościoła angiel
skiego” .

Zacytował też liiSt biskupa Durham do „Timesa” : „39 Artykułów wy
magają, oczywiście, rewizji i oczyszczenia z tego, co przestarzałe, nie da
jące się pogodzić ze współczesną wiarą Kościoła oraz niezgodne że Współ
czesnymi ideami i sposobem wyrażania się. Autorzy anglikańskich wyznań 
(wiaTy) byTi dziećmi siwej epoki, cechowała ich nieznajomość nauk przy
rodniczych i historii. Toteż praca ich nie jest już dla nas w wielu punk
tach przydatna i wymaga zasadniczej rewizji” .

Dalej powiedział on, że różne Kościoły anglikańskie całkowicie zre
zygnowały z Artykułów, np. Kościoły Indii, Birmy i Cejlonu. Zwrócił
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uwagę na oświadczenie w sprawże stanowiska anglikańskiego, zredago
wane przez Komitet Konferencji w Lambeth w 1930 r. bodące wyrazem 
wielkodusznych. poglądów:

„Trzymamy się mocno wiary katolickiej jako całości, tj. prawdy 
Chrystusowej, która za/warta jest w Piśmie Świętym, ustalona w Apostol
skim i Nicejskim Wyznaniu Wiary, wyrażona w sakramentach, Ewangelii
i rytach Kościoła pierwotnego (tak jak to podaje Modlitewnik Powszech
ny w różnych zastosowaniach), i zabezpieczona przez historyczny, trzy
stopniowy urząd duchowy”.

Ks. Graham-‘Brown stwierdził, że anglikanie ewangeliczni ułożył iiby 
inaczej to oświadczenie. Woleliby oni powiedzieć: „... tak jak to streszczo
no krótko w wyznanlateh wiary”.

Biskup Fulham powiedział, że w pracach owego Komitetu pracowali 
różni biskupi o ewangelicznym nastawieniu.

Kanonik Douglas powiedżiał, że Księga Formuł Kościoła Indii zawiera, 
poza Credo, także jeszcze Modlitewnik.

Kls. Graham-Brown powiedział, że wszyscy anglikanie ewangeliczni są 
zgodni co do tego, iż w święceniu dla służby kościelnej udzielany jest 
Duch Święty. Co się tyczy twierdzenia, że „w kręgach ewangełiczno-fpro- 
■testanckich święcenie ufdzMane zostaje z intencją nie nadawania charyz
matu katolickiego urzędu kościelnego, lecz tylko po to, by zatrudnić czło
wieka na szczególnym stanowisku”, to nie jest ono zgodne ze stanowilskiem 
angjllkanów ewangelicznych. W tym kontekście zacytował on następujący 
fragment swego memorandum:

Nigdy nie reprezentowano punktu widzenia, jakoby święcenie było 
jedynie zatrudnieniem człowieka na określonym stanowisku. W Formula
rzu Święceń nie napisano niczego, co by wskazywało na, nie nadawanie 
charyzmatu katolickiego urzędu kościelnego”, jeżeli nie bierze się za część 
owego charyzmatu „składania ofiary pojednania” (propitiatory sacrifice).

W tym wypadku nie widzianie ornatu i stuły oraz opuszczenie wszyst
kich słów, fctóre pominąwszy sakrament, nie odnoszą .się do ofiary, przed
stawią się jako zamiar nie udzielania charyzmatu ofiary. Troskliwość, 
z jaką przestrzega się starego formularza ordynacji wskazuje dokładnie na 
ważność jakiegokolwiek odchylenia od takiego formularza albo na zna
czenie opuszczenia” .

2. Biskup Gloucester odczytał wykaz Kościołów anglikańskich. Zapy
tany o stosunek do Kościoła szwedzkiego, odipowlediział, że Kościół Staro
katolicki ma pełną swobodę ułożenia według własnego uznania kontaktów 
z Kościołem szwedzkim. Kanonik Douglas zwrócił uwagę, że interkomunla 
z Kościołem szwedzkim nie jest jeszcze całkiem formalna. Biskup Glou
cester zaproponował, by ks. Graham-Brown zapoznał starokatolików bliżej 
z pozycją anglikanów ewangelicznych. Biskup Fuiłiam oświadczył, że Ko
mitet nie bierze za to odpowiedzialności, iż to będzie właśnie dokładna 
prezentacja pozycji anglikanów ewangelicznych.
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Ewangeliomy pog-ląd na łntenkomimię

Biskup Gloucester zwrócił W agę, iż starokatoiicy winni wiedzieć, że 
różne grupy angHkanów reprezentują tutaj różne poglądy. Istnieją funda
mentaliści, skrajni anglołcatolicy i moderniści, jak również aniglikanie 
ewangeliczni. Następnie odczytał oświadczenie na temat ewangelicznego 
poglądu na interkomunię:

„Anglikanie ewangeliczni reprezentują pogląid, że nie można zrealizo
wać unii w oparciu o tożsamość prawd wiary.

Jetft rzeczą jasną, że nauka Kościoła Anglii i nauka Kościoła Staroka
tolickiego nie dadzą się z sobą pogodizić.

Jeśli więc za warunek zjednoczenia stawia się identyczność lulb zgod
ność nauki, to zjednoczenie takie można osiągnąć jedynie przez zmianę 
nauki jednego lulb drugiego Kościoła. Ale trzeba wziąć .pod uwagę, że za
gadnienie interkarmmii jest czymś całkiem innym. Tutaj nie ma potrzeby 
obstawania przy identyczności lub zgodności nauki. W oparciu o pcwidro- 
wienie apostolskie: „Pokój z wszystkimi, którzy prawdziwie miłują Pana 
Jezusa Ohry&tiusa” . wspólna wierność wobec naiszego uwielbionego Pana 
Jezusa Chrylstusa, połączona z prawdziwym kultem Jego osoby i pokornym 
zaufaniem do Jego dzieła, winna być wystarczającym węzłem i łącznikiem 
pozwalającym na zgromadzanie się przy Stole Pańskim tym, którzy róż
nią się w sprawach wiary, tzn. anglikanie ewangeliczni winni przyjąć, 
że Deklaracja Utredhcka nie zawiera niczego, co stanowiłoby przeszkodę 
w zawarciu interkomunii (a nie, jak stwierdzono, unii) między Kościołem 
Anglii a Kościołem Starokatolickim” .

Biskup Deventer zapytał, czy dla anglika nów ewangelicznych Kościół 
Anglii je!st identyczny z Kościołem przedreformacyjnym. Ks. Graham- 
-iBrown odpowiedział: „niewątpliwie” . Biskup Deventer powiedział, że pro
testanci kontynentalni nie uważali się za kontynuację Kościoła przedre- 
formacyjnego. Czy tak uważają przedstawiciele stronnictwa ewangeliczne
go Kościoła Anglikańskiego? Kanonik Douglas powiedział, że anglikanie 
ewangeliczni przyjęliby punkt widzenia tych Kościołów za własny. Gra- 
■ham-Brown zgodził się na to.

Biskup Moog odczyta-) słowa Dfcillingera z Bonn ńa temat kontynuacji 
Kościołów:

„Dólllinger: Najpierw wasz własny, Kościół wschodni, potem Kościół 
zachodni z wyłączeniem tych części, które przerwały historyczną konty
nuację. Bloch: Czy należą tutaj Kościoły Reformacji? DiJMinger: Co się 
tyczy duńskiego Kościoła Luterańskiego, nie chciałbym twierdzić, że prze
rwał kontynuację historyczną, jak to na przykład uczynił Kościół genewtski 
za Kalwina” .
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Biskup Deventer powiedział, że starokatolicy nie mogą dokonać zbliże
nia z aktualnym Kościołem Reformowanym Holandii, i w fym zakresie 
napotkał nawet na trudności u kapelanów anglikańskich w Holandii.

B. Pytania anglikańskie

Następnie zajęto się anglikańskimi pytaniami do Starokatolików. Były
to:

1. Jak przedstawia się wiara Kościoła Starokatolickiego w sprawie 
autorytetu Pisma Świętego?

2. Czy komentując zdanie Wincentego z Lerynu, przyjmą sami stano
wisko św. Wincentego, tak jak zawarte jest ono w drugim rozdziale 
Commonitorium?

3. Czy w wypowiedzi o Eucharystii zawarty jest zamiar przyjęcia 
nauki o transsuibstancjacji?

4. Jaka jest oficjalna postawa Kościoła wobec a) IV Soboru Laterań
skiego? b) Soboru Trydenckiego?

5. Czy Kościół Starokatolicki uważa, że wiara katolicka mieści w sobie 
więcej niż to, co zawarte jest w Credo chrześcijańskim i decyzjach chry
stologicznych soborów ekumenicznych?

6. Czy Kościół Starokatolicki zezwala na rozwiązanie małżeństwa i czy 
udziela Komunii osobom rozwiedzionym, które ponownie wstąpiły 
w związek małżeński ?

7. Jak dalece obowiązuje spowiedź uszna?

Autorytet Pisma Świętego

Biskup Gloucester zapytał o starokatolicki stosunek do Pisma Świętego. 
Biskup Deventer odczytał stwierdzenie poczynione w Bonn na temat 
PiSma i Tradycji:

„PddCzaJs gdy Pismo Święte jest bezsprzecznie główną regułą wiary, 
uznajemy, że autentyczna Tradycja, tj. nieprzerwany, częściowo ustny, 
częściowo pisemny przekaz nauki, głoszonej najpierw przez Chrystusa
i Apostołów, jest autorytatywnym (zgodnym z wolą Bożą) źródłem po
znania dla wszystkich kolejnych pokoleń chrześcijańskich. Tradycja ta 
poznawana jest częściowo ze zgodności w nauce wielkich wspólnot kościel
nych pozostających w historycznej ciągłości z Kościołem pierwotnym, 
częściowo zotstaje ustalana w sposób naukowy z zabytków literackich 
wszystkich stuleci *”.

* Bericht iiber die am 14., 15., 16. September 1874 in Borni gehaltenen Unions- 
łronlerenzen im Auftrage des Vofsitzenden, Dr. v. Dóilinger, herausgegeben von 
Dr. Heinrich Reusch, Professor der Theologie, Bonn. Druck und Verlag von P. NeUss, 
1874, s. 33—50. Pierwotna forma sformułowania uległa zmianie.
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Zacytował też następujący fragment:
„Dtflllnger przedstawia itezy przyjęte przez teologów starokatolickich, 

sformułowane następnie iw języku angielskim przez niego, teologa an
gielskiego ii amerykańskiego: niektóre z nich opatruje krótkimi wyjaśnie
niami. Wobec czterech pierwszych tez nie podnosi się żaden sprzeciw. 
Brzmią one:

1. Zgadzamy się, że księgi apokryficzne i deuterokanoniczne Starego 
Testamentu nie mają tej saimej kanoniczności jak księgi zawarte w kano
nie hebrajskim.

'2. Zgadzamy się, że żaden przekład Pisma Świętego nie może rościć 
sobie prawa do wyższego autorytetu niż tekst oryginalny.

3. Zgadzamy się, że nie można zakazać w legalny sposób czytania 
Pisma Świętego w języku narodowym.

4. Zgadzamy się, że w ogólności jest rzeczą bardziej właściwą i odpo
wiada to bardziej duchowi Kościoła, gdy liturgia sprawowana jest w ję
zyku dla ludu zrozumiałym”.

Biskup Gloucester zapytał, czy starokatolicy zaaprobowali by Arty
kuł VI (Modlitewnika Powszechneigo). Biskup Dewnter odpowiedział 
twierdząco. Dziekan Ohicheister zapytał, czy mogliby przyjąć Artykuł XX. 
Także na to biskup Deventer odpowiedział twierdząco. KS, Graham-Brown 
zapytał, crzy holenderscy starokatolicy, którzy nie byli reprezentowani 
w Bonn, trzymają się tego samego, co pozostali. Biskup Deventer odpo
wiedział, że czynią to odnośnie do Pisma Świętego jako całości i odnośnie 
do apokryfów.

Deklaracja Uircehcka

Profesor Rinkel złożył historyczne oświadczenie w  sprawie stosunku 
Konferencji Bońskich do Deklaracji Utreohckiej. Powiedział, że Kościół 
Starokatolicki przyjmuje całe iCommonitormm św. Wincentego, ale szczegól
nie podkreślił znaczenie rozdziału II o stosunku Pisma św. i Tradycji.

Odpowiadając na pytanie biskupa Gloucester, biskup !E>eventer powie
dział, że pierwsze cztery sobory miały najważniejsze znaczenie. Siódmy 
sobór odegrał mniejszą rolę i zajmował się bardziej zagadnieniami dyscy
pliny niż nauki. Co się tyczy transsuibstancjacji, to Deklaracja Ułrechcka 
chciała wykluczyć jej średniowieczne znaczenie. (Słowa tego nie używa się 
nigdy w nauce Kościoła Starokatolickiego).

Ofiara eucharystyczna

Biskup Gloucester zapytał, w jaki sposótb można połączyć stwierdzenie
o  ofiarze eucharystycznej w Deklaracji Utrechckiej z błogosławieństwem
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udzielanym nowo wyświęconemu kajdanowi i zawierającym pojęcie „ofiary 
pojednania” (Verstihnungeopfer, propitiatory sacrifice). Biskup Moog po
wiedział że jest to nieporozumienie. Słowo „versohnend" nde oznacza pro
pitiatory.

W odpowiedzi na pytanie biskupa Gloucester, biskup Deventer stwier
dził, że i V , Sobór Laterański i Sobór Trydencki uważa się jedynie za 
sobory częściowe -(Teilkonzilien), a ich dekrety nie mają mocy wiążącej.

Odpowiadając na pytanie piąte, biskup Deventer powiedział, że Eucha
rystia istniała zawsze, ale nie zawsze Sformułowana była nauka.

Odpowiadając na pytanie szóste, biskup \Deventer powiedział, że nie 
zezwalano na rozwiązanie małżeństwa, a rozwiedzionym nie wolno było 
przyjmować Komunii św. Jednakże czasami to się zdarzało. W Niemczech
i w innych krajach osoby imające ślub cywilny uważa się za małżeństwo.

Kanonik Douglas zapytał, czy anigli'kanie, przed Otrzymaniem posługi 
chrześcijańskiej, musieliby "dostarczyć pisemny dowód tożsamości. Biskup 
Deventer powiedział, że taka potrzeba zachodzi nawet w przypadku staro
katolików holenderskich, gdy przenoszą się z jednej parafii do drugiej.

' Biskup Gloucester zapytał, czy spowiedź uszna jest obowiązkiem. Biskup 
Deventer powiedział: „Nie, ale każdy kapłan, i^dy się tego żąda, m<usi 
wysłuchać spowiedzi” .

Drugie posiedzenie

Odczytano akta pierwszego posiedzenia, podpisane przez ks. O; B. ■ Mossa
i prof. Rinkla. Dokonano różnych poprawek.

Poniższy dokument, przygotowany przez ks. Grahama-Browna, wzięto 
jako podstawę do dyskusji:

„Proponowane warunki, pod którymi Kościół Anglii i (będące z nim ■■ 
w  pełnej wspólnocie Kościoły, mogłyfby rozważyć (formalną interkomunię 
z Kościołem Starokatolickim.

1. Przez interkomunię rozumiemy, że ci, którzy są wyznawcami, jednej" 
społeczności kościelnej, tylko w  oparciu o tę przynależność bez złożenia 
specjalnego świadectwa, mają ten przywilej, że mogą Ibyć dopuszczeni do- 
Komunii w  innej społeczności.

2. Interkomunia odnosi się do całego Kościoła Anglii. i innyehy; będą
cych z nim obecnie we wspólnocie, Kościołów, a nie tylko do części lub 
jakiegoś stronnictwa wewnątrzkościelnego.

3. Interkomunia, opierając się na wspólnej wierze w osobę,, dzielę
i autorytet Pana Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga d prawdziwego 
człowieka, oraz na samoobjawieniu Boga jako Ojca, Syna i Ducha Święte-- 
go, nie wymaga koniecznie od każdego będącego w  interkomunii Kościoła 
przyjęcia wszystkich, specyficznych dla innych, poglądów dogmatycznych^
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pobożności sakramentalnej lulb praktyki liturgicznej, lecz zakłada, że 
każdy więrizy, iż drugi (Kościół) trzyma się mocno wszystkich istotnych 
elementów wiary chrześcijańskiej.

4. Wiarą Kościoła Anglii i będących z nim we wspólnocie Kościołów 
jeist wiara katod ieka jako całość, to jest prawda Chrystusowa, tak jak jest 
ona ujęta w  Piśmie Świętym. Główne punkty takiej wiary Kościół, ujął 
w Apostolskim i Nicejskim Wyznaniu Wiary, a posłannictwo o Ubawieniu 
wyraża w  dwóch sakramentach Ewangelii.

5. Kościół Aniglii iwyraża swą naukę w 39 Artykułach, a pobożność 
w Modlitewniku Powszechnym. Dyscypliny swej strzeże przez ordynację 
biskupów, kapłanów i diakonów. Za warunek sprawowania urzędu ko
ścielnego domaga się formalnego przyjęcia 39 Artykułów; Modlitewnika 
Powszechnego oraz Formularzy Święceń Biskupów, Kapłanów i Diakonów, 
a także oświadczenia, iż się wierzy, że nauka Kościoła Anglii, tak jak w y
raża się ona w  tych dokumentach, jest zgodna ze Słowem Bożym. Ale nie 
stawia ona takiego warunku przy dopuszczeniu do Komunii św., ani nie 
zmuisza swych duchownych, by w  odniesieniu do Artykułów, Modlitewnika 
lub święceń przyjęli szczególną iteorię lulb interpretalcję. Jest on w wolnej 
interkomunii z innymi Kościołami Wspólnoty Anglikańskiej, które przyjęły 
inną formę pobożności i nie domagają się podobnej aprołbaty. Przeto taki 
sam brak uprzedzenia będzie konieczny podczas uznania interkomunii 
z innymi Kościołami, z Kościołem Starokatolickim włącznie” .

Biskup F.ulhaim zaproponował, by dyskusja skoncentrowała się szczegól
nie nad tymi zdaniami. Biskup Kury, uważał, że wystarczą dwa pierwsze 
akapity. Nie jest wtókazane naszkicowanie noweigo wyznania wiary. Biskup 
Fulham obstawał przy tym, by włączono trzeci akapit, który mówi, czym 
jest interkomunia. Biskup Gloucester zaproponował opuścić następujące 
słowa trzeciego akapitu: „Interkomunia, opierając się na wispólnej wierze...
i Duteha Świętego” . Biskup Fulham przyjął ten wniosek i jednogłośnie po
stanowiono też wziąć pod uwagę trzeci akapit z przedłożoną popraiwką.

'Na wniosek biskupa. Deventer postanowiono fragment zdania drugiego 
„wszystkie inne Kościoły Wspólnoty Anglikańskiej”  zastąpić przez „inne 
będące z nim we wspólnocie Kościoły” ,

Profesor Rinkel zapytał — czy nie należałoby wspomnieć innych posług 
kościelnych, jśk udzielania Komunii św. Biskup Fullham zakwestionował 
■wyrażenie Cotnmrunio in sacris, ponieważ oznacza ono więcej dla Kościołów 
wschodnich niż fdila angłikanów i starokatolików.

Z kolei nastąpiła dyskusja nad definicją słowa „interkomunia” . Zgo
dzono się, by interkomunia wiązała się z udziałem we wszystkich posłu
gach kościelnych, sakramentalnych i niesakramentalnych, ale te. Graiham- 
-Brown sprzeciwił się użyciu jakiegokolwiek zdania, które zawierałoby 
w sobie iranami* więcej sakramentów niż Chrzest i Wieczerzę Pańską. 
Ostatecznie, po dłuższej pertraktacji, osiągnięto porozumienie co do nastę
pującego sformułowania;
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„1.. Każda wspólnota kościelna uznaje katolickość j . samodzielność dru
giej i utrzymuje swą własną.

2- Każda wspólnota kościelna aprobuje dopuszczenie członków drugiej 
do udziału w  sakramentach.

3. Interkomunia nie wymaga od żadnej wspólnoty kościelnej przyjęcia 
wszystkich, specyficznych dla drugiej, poglądów dogmatycznych, pobożności 
sakramentalnej lub praktyki liturgicznej, lecz zakłada, że każdy wierzy, iż 
druga trzyma się mocno wszystkich istotnych elementów wiary chrześci
jańskiej” .

Powyższa forma została podpisana przez obecnych.

b) Pertraktacje ujaijme z prawoKłajwmyimi

Oświadczenie III Międzynarodowego Kongresu Starokatolików 
w Rotterdamie (1894)

Nie ma zasadniczej przyczyny usprawiedliwiającej podział Kościoła 
wschodniego i zachodniego. Przeto starokatolicyam, dążąc do ustanowienia 
prawdziwej jedności z różnymi Kościołami, poczuwa się szczególnie zobo
wiązany do podjęcia koniecznych kroków, które będą sprzyjać realizacji 
ponownego zjednoczenia Obu Kościołów, nie naruszająic przy tym ich sa
modzielności. W dążeniu tym — pierwszy <krók poczyni! już (tutaj Kongres 
w  Monachium, w 1®71 roku — liczymy na współdziałanie Kościoła wschod
niego.

Oświadczenie Kościoła Starokatolickiego Holandii

Biskupi i kapłani Kościoła Starokatolickiego Holandii, zgromadzeni 
w oktawie święta Zesłania Ducha Świętego 1S22 roku w  Utrechcie, mając 
na uwadze zapoczątkowane pertraktacje unijne z Kościołem wschodnim
i chcąc przyczynić się do ich dalszego rozwoju, wydają następujące 
oświadczenie:

Rozumiemy, że w  wyniku oporu wobec władzy rzymskiej nasi ojcowie 
znaleźli się w  XViHiI stuleciu w  trudnym .położeniu i że wskutek tego byli 
skłonni do możliwie daleko idących ustępstw; tylko z Wdzięcznością mo
żemy uznaq szczere wysiłki ścisłego trzymania się 'katolickiego punWtu 
widzenia, aby w  ten sposób nie dać opinii publicznej powodu do żadnych 
wątpliwości;

rezultat tych wysiłków widzimy w pertarktacjach i decyzjach Soboru 
Utrodbckiego z .1783 roku, a szczególnie w  sformułowaniach odnoszących 
się do obowiązującego wówczas poglądu na jurysdykcję papieża rzym
skiego jako ośrodka jedności: przyznajemy, że zgodnie z tym poglądem
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Kościół grecki lulb wschodni, trzefba iby rzeczywiście uznać za schizmaty- 
cki; tak też uczynił wspomniany Sabór;

ale stwierdzamy, że Solbór Watykański' 1870 roku dowiódł całkiem 
wyraźnie, że Kościół rzymski dążył od stuleci do zniszczenia episkopatu 
i niezależności Kościołów narodowych.

W oparciu o .to, co powiedziano, my biskupi i kapłani Kościoła Staro
katolickiego Holandii 'Oświadczamy, że w praw d zie  uznajemy szczere prze
konanie naszych ojców, lecz nie podzielamy już stanowiska, jakie zajęli 
w 1763 roku wobec papiestwa, i że zgodnie z tym uznajemy bez ograni
czeń katolicki charakter Kościoła greckiego lub wschodniego.

Utrecht, 7 czerwca 1922 roku.
Franziskus Kenninck — arcybiskup Utrechtu

Sprawozdainie z pertraktacji Komisji Prawosławnej 
i Starokatolickiej w Bonn, 27—29 października 19131 roku

Obecni: Kościół Starokatolicki: iF. Kenninck, arcybiskup Utrechtu. Pro
fesor dr A. Kury, biskup Kościoła Ohrześcijań^kokatolickiego Szwajcarii, 
z siedzibą w Bernie, Dr G. Moog, 'biskup Kościoła Starokatolickiego Nie
miec, z siedzibą w  Bonn. Dr Miilhaupt, prolboszcz w  'Bonn. O. Wijker, rek
tor i profesor Seminarium w  Amersfoort. Kościół (Prawosławny: Dr Ger- 
manos, metropolita i arcybiskup Europy zachodniej i północnej jako przed
stawiciel patriarchów Konstantynopola, Jerozolimy i Aleksandrii. Theo- 
dosius, metropolita Tyru i Sydon-u, przedstawiciel patriarchy Antiochii. 
Dr iNeictarios, arcybiskup i metropolita Bukowiny, przedstawiciel Patriar
chatu Rumunii. Leontios, metropolita Pafos, przedstawiciel Kościoła Cypru. 
Polikarpuis, metropolita tTrikke i Stagi, przedstawiciel Kościoła Grecji. 
Dr Mikołaj Arseniew, profesor, przedstawiciel Kościoła Prawosławnego, 
w Polsce. Dr teoł. Paraskewaetis, archimandryta Kościoła greckiego 
w Lipsku, sekretarz Komisji Prawosławnej. W środę przybył jeszcze: Ire
neusz z Nowego Sadu, biskup, przedstawiciel Kościoła Prawosławnego 
w  Jugosławii.

Kiedy arcybiskup Kenninck oświadcza, że olbecna reprezentacja Zacho
du p o s i a d a  .pełnomocnictwo do przyjęcia decyzji dzisiejszej Konferencji 
w imieniu iswoich Kościołów, to metropolita Germanos musi na razie takie 
pełnomoctnictwo odrzucić w odniesieniu do Kościoła Prawosławnego, bo
wiem dzisiejsze narady imają służyć jedynie jako przygotowania i propo
zycje dla poszczególnych Kościołów i iPnosynodu Wsóhodu, zwoływanego 
w 1932 r. przez Patriarchat Ekumeniczny. Dzisiejsze ustalenia może dopie
ro 'zaakceptować Pr<*synod.

W miejsce nieobecnego biskupa Pascheka z Czechosłowacji, ancyfbiskup 
Kenninck powołał na członka i sekretarza prof, dr Miiłhaupta; trzej se
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kretarze winni po każdym posiedzeniu .porównać rękopisy i ustalić wspólny 
protokół. Pierwsze posiedzenie ma trwać do godziny pierwszej, a drugie 
ma odbywać się międ-zy 5 a 7 po południu.

W oparciu o korespondencję na temat przygotowań do posiedzenia, 
prowadzoną między metropolitą dr. Germanosem a arcybiskupem Ken- 
ninckem, przewodniczący stawia Komisji Starokatolickiej pytanie: jakie 
podstawowe dokumenty nauki starokatolickiej są do dyspozycji?

W odpowiedzi wskazuje się najpierw na „Deklarację Utrechcką” Bi
skupów Starokatolickich z 24 września 1689 r., dalej, na oficjalne kate
chizmy starokatolickie i księgi liturgiczne; obecni członkowie mogą mieć 
wgląd w te dokumenty, które winny stworzyć podstawy do dyskusji.

Zaczyna się dyskusja nad pierwszym artykułem (Deklaracji Utrechckiej. 
Jej rezultatem jest przyjęcie wszystkich siedmiu soborów ekumenicznych, 
podczas gdy dawniej, czasami, uznawano ważność tylko pierwszych czte
rech, podczas gdy 'pozostałe — z powodu mniejszego znaczenia omawia
nych spraw — uważano za drugorzędne; stosownie do tego, strona staro
katolicka uzupełnia w artykule pierwszym liczbę soborów ekumenicznych 
do siedmiu. Strona starokatolicka uznaje też prawdziwość decyzji syno
dów lokalnych, o ile później zostały one przyjęte przez sobory ekumeniczne.

W 'dyskusji nad „symibolami” uznaje się zgodnie, że Oficjalnym Symbo
lem jest NicejskonKonstantynopolitański (bez filioąue), do tego dochodzi — 
używany na Zachodzie — jako Symbol Chrztu tzw. Apostolskie Wyznanie 
Wiary.

■Metropolita dr Germanos zasięga informacji na temat „filioąue”. Arcy
biskup Kenninck oświadcza, że usunięto je w  Kościele Starokatolickim 
Holandii, to tsamo oświadcza w  imieniu Kościoła Chrześcijańskokatolickie- 
go biskup dr Kiiry. Księgi liturgiczne w Niemczech i Austrii zawierają 
„■filioąue” jeszcze tylko w  nawiasie, a w  nowym wydaniu tych ksiąg ma 
być ono również usunięte, jak stwierdza biskup dr Moog. Komisja Pra
wosławna wita z zadowoleniem tę zgodność poglądów. Arcybiskup Ken
ninck nosi się z zamiarem wystosowania w /tej sprawie pisma okólnego 
do- wszystkich Kościołów starokatolickich.

Metropolita dr Germanos stawia pytanie w  sprawie św. Tradycji. 
Strona starokatolicka odpowiada: Tradycją jest Objaśnianie i uzupełnianie 
Pisma Świętego za pomocą zgodnego przekazu pisemnego starego Kościoła 
(por. Altkatholischer Kathedhismus, pytanie '219, a również LKZ 193.1', nr 3, 
s. 136).

Zagadnienie -kanonu Pisma Świętego: za treść Pisma Świętego uznaje 
się zarówno księgi protokanoniczne, jak i deułerokanoniczne, przy tym te 
ostatnie uchodzą bardziej za księgi, które warto czytać dla zbudowania 
duchownego; a. zatem żadne z nich nie są traktowane jako księgi apo
kryficzne.

Zagadnienie kanonów. Czy Kościół Starokatolicki uznaje kanony siedmiu 
soborów ekumenicznych? Arcybiskup Kenninck odpowiada: tak, o ile nie

89



interpretuje się ich dosłownie, tócz w  duchu starego Kościoła. Metropolita’ 
Germanos podkreśla, że każdy autokefaliczny Kościół może dodać (do tych 
kanonów nowe postanowienia o mocy dbo wiązującej, pod warunkiem, że 
nie są one sprzeczne z kanonami. Zgadnie z postanowieniami Synodu na 
Athos, ona dojść do nowej kodyfikacji, lecz stare kanony pozostaną,.o ile 
mają znaczenie dla dzisiejszego życia 'kościelnego, ‘Arcybiskup Trikke pod
kreśla: kanony te stały się niestosowne, i to nie dlatego, że uchybiają 
sensowi Pisma Świętego i 'Tradycji, lecz z powodu ludzkiej słaibości (na 
przykład postanowienie o uczęszczaniu do Kościoła).

Na pytanie arcybiskupa Bukowiny, czy także powinny obowiązywać 
kanony Kościoła Rzymskokatolickiego, pada odpowiedź negatywna. W uzna
niu starych kanonów zachodzi więc zgodność poglądów.

Zagadnienie małżeństwa duchownych. Po szczegółowej dyskusji, ustalo
ne zostaje stanowisko Kościoła Prawosławnego i Starokatolickiego:

a) Kościół Prawosławny zezwala na zawarcie małżeństwa tylko przed 
święceniami wyższymi;

b) biskupi winni być nieżonaci, wybiera się ich zatem spośród du
chownych stanu wolnego i owdowiałych albo spośród zakonników.

Kościół Starokatolicki zezwala na małżeństwo także po święceniach 
kapłańskich i to zarówno kapłanom, jak 'biskupom; całe to zagadnienie 
uchodzi za adiaiforę. Arcybiskup Kenninck przypomina rzymskokatolickie 
postanowienie Tridentinum, które całkowicie uniemożliwia duchownym 
wstępowania w stan małżeński. Arcybiskup dr Germanos wyjaśnił, że 
w  Serbii usuwa się z urzędu kościelnego owdowiałych duchownych, któ
rzy po raz drugi wstąpili w związek małżeński.

Pytanie: Co Kościół Starokatolicki i Prawosławny sądzą o tzw. „zwy
czajach' i obyczajach” ? Odpowiedź: Poszczególny Koślciół może mieć 
określone obyczaje pod warunkiem, że nie są sprzeczne z ogólnymi de
cyzjami kościelnymi lub im nie wyrządzają szkody. Przykład — bierzmo
wanie: Kościół Starokatolicki preferuje nakładanie rąk, Kościół Prawo
sławny natomiast kładzie szczególny nacisk na namaszczenie chrismą.

Pytanie o znaczenie słowa „Kościół” . Odpowiedź: Kościół jest autory
tetem dla wiernych, jako stróż wiary i moralności, „Kościół wykładając 
Pismo Święte stoi nad Pismem Świętym, a nie Pismo Święte nad Kościo
łem” . Arcybiskup Kenninck .podkreśla szczególnie:

„Jak Bóg jest Ojcem, tak Kościół — Matką” , i przypomina słowa 
Augustyna: „Nie mógłbym wierzyć, gdyby Kościół nie przekazał mi Ewan
gelii” . A  więc Kościół, w  oparciu o  Piismo Święte i  .Tradycję, musi 
nauczać: Quod semper, quod ‘Uibiq-ue, quod alb omnibus cred i tum. est; 
w  sprawie prawdziwej nauki kościelnej rozstrzyga autorytatywnie sobór 
ekumeniczny, ale zadanie Kościoła nie polega nigdy na tym, by ogłaszać 
nowe nauki, które nie mają oparcia w Piśmie Świętym i Tradycji. W tym 
punkcie zachodzi również pełna zgodność poglądów pomiędzy Kościołem 
Prawosławnym i Starokatolickim.
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Odnośnie pytania czy synod lokalny jest uprawniony do zmiany oby
czajów ustalonych ^przez sobór ekumeniczny, albo czy zmianę taką może 
podjąć jedynie sobór ekumeniczny względnie musi ją .później zaaprobo
wać, nie podjęto decyzji; Kościół Prawosławny odpowiada na to pytanie 
negatywnie.

W odniesieniu do artykułu 2 i 3 Deklaracji Utrechckiej panuje zgod
ność poglądów. Zostają one uznane wszechstronnie, tak jak artykuły 4 
i  -5, których historyczne znaczenie przedstawia arcybiskup Kenninck. Poza 
siedmioma pierwszymi soborami, nie przyznaje się żadnemu rangi soboru 
ekumenicznego. Jednak prawdziwie katolickie dogmaty Tridentinum mają 
też znaczenie dla Kościoła Starokatolickiego, o ile są zgodne z poglądami 
starego Kościoła.

Protokół obu posiedzeń z 27 października zostaje odczytany i — po 
dokonaniu zmiany trzech sformułowań '1— przyjęty. Bezpośrednio po za
aprobowaniu go przez arcybiskupów dr. Germanosa i iF. Kennincka ma 
zastać opublikowany. Podpiszą go obaj arcy/biskupi i sekretarze.

PytaaiLe: Jak Kościół Starokatolicki interpretuje pojęcie „sakramentu” . 
Na podstawie katechizmów stwierdza się zgodność poglądów między Ko
ściołem Prawosławnym i Starokatolickim. Bez różnicy uznaje się liczbę 
siedmiu (sakramentów), ca leży tylko podkreślić znaczenie Ohrzttu jako 
przyjęcia do Kościoła i Świętej Eucharystii jako centrum źródła Laski 
łączącej wszystkich chrześcijan. Święcenie kapłańskie nie jest wprowadza
niem na stanowisko, lecz udzieleniem łaski; również inne sakramenty 
udzielają laski.

Następują wypowiedzi na temat poszczególnych sakramentów:
a) 'Chrzest: Tutaj okazuje się, że istnieje różnica formy: w Kościele 

Prawosławnym stosuje się trzykrotne zanurzenie, .w Kościele Starokato
lickim — trzykrotne polanie, które także jest uznawane w Kościele Pra- 
woslawnvm przy chrzcie w wyjątkowych okolicznościach. W innych spra
wach panuje zgodność poglądów.

b> Bierzmowanie: w  Kościele Prawosławnym udziela go kapłan za 
pomocą poświęconego przez biskupa myronu; następuje ono zaraz po 
chrzcie i jest konieczne dla dalszego wzrostu wewnętrznego życia chrześci
jańskiego. Kościół Starokatolicki udziela go dopiero po zakończeniu nau
czania. Także .Kościół Starokatolicki utrzymuje sakrament bierzmowania, 
uważa go stale za niezbędny warunek wstępny do przyjęcia święceń ka
płańskich. Nie jeist ono bezwzględnie konieczne do przyjęcia Komunii św., 
ponieważ otrzymuje się je często dopiero po Komunii.

c) Eucharystia: Przewodniczący, arcybiskup dr Germanos, odczytuje 
artykuł 6 „Deklaracji Utreohckiej” ;

„Zważywszy fakt, że Eucharystia święta w Kościele ‘katolickim od dawna 
stanowi istotne centrum nabożeństwa, uważamy za swój obowiązek oświad
czyć, również, że zachowujemy wiernie w nienaruszonej formie starą ka-
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tolioką wiarę w święty sakrament ołtarza wierząc, że przyjmujemy Ciało 
i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w postaci ehtóba i wina.

Uroczystość Eucharystii w Kościele nie jest nieustającym powtarzaniem 
czy odnawianiem olfiaiy pojednania, jaką Chrystus poniósł na krzyżu raz 
na zawsze; jej ofiarny charakter polega na tyun, że stanowi trwałą pamięć
o tej ofierze i jest odbywającym się tu na ziemi luterażniejszeniem 
(Vergegenwartigung) tej jedynej ofiary Chrystusa poniesionej dla Uba
wienia odkupionej ludzkości, która według Hebr 0,11—12 dokonywana jest 
nieustannie przez Chrystusa w nielbie, gdy sam Chrystus wstawia się za 
nami przed obliczem Bożym (Hetor 9.2.4). Z jednej strony to właśnie sta
nowi olfiamy charakter Eucharystii w odniesieniu do o>fiary Chrystusa, 
z dnugiej zaś jest ona zarazem uświęconym posiłkiem ofiarnym, podczas 
którego wierni przyjmują Ciało i Krew Pana wchodzą ze sobą w  społecz
ność (Kor ’10,:17)” «

Przewodniczący stwierdza z zadowoleniem, że w  tekście tym zostało 
wszystko wyjaśnione w sposób zasadniczy. Oba Kościoły reprezentują 
zgodny pogląd w  sprawie metaibole (przemiany) chleba i wina, jedynie 
epikleza znajduje się w  Kościele Starokatolickim przed, a w Kościele Pra
wosławnym po słowach ustanowienia, bowiem według poglądu Kościoła 
Prawosławnego cała Liturgia ma toyć historycznym przedstawieniem życia 
Jezusa. Świętą Eucharystię sprawuje się jako ofiarę za żywych i umarłych-

Udzielanie (Komunii św.) — dokonuje się na Zachodzie pod jedną po
stacią, a na życzenie __ j>od dwoma: w  Kościele Starokatolickim używa
się chleba niekwaszonego, w Kościele Prawosławnym — kwaszonego.

Biskup dr Kury wspomina jeszcze, że duchowni starokatoliccy w Szwaj
carii udzielają na życzenie — w  doraźnych przypadkach —  Eucharystii św. 
członkom Kościołów prawosławnych; stawia wniosek, by najbliższy Synod 
na Athos wydał oficjalne zezwolenie w tej sprawie. Reprezentantem, tego 
życzenia będzie arcybiskup dr Genmanos.

d) Spowiedź: Kościół Starokatolicki odrzuca obowiązek spowiedzi indy
widualnej, ale na dobrowolne życzenie stwarza zawsze możliwość takiej 
spowiedzi. W Kościele Prawosławnym spowiedź jest konieczna przed przy* 
jęciem św. Eucharystii. Tzw. epitimia w Kościele Prawosławnym są środ
kami do poprawy grzeszników, nakładanymi przez kapłanów na spowiada* 
jącyoh się;

e) Namaszczenie chorych: Euchelaion. Panuje całkowita zgodność po
glądów.

f) Eschatologia: nauka o czyśćcu fpurgatorium) odrzucana jest tak 
przez Kościół Prawołsławny, jak Starokatolicki, jednakże odmawia się 
modlitwy za zmarłych o miłosierdzie Boże, reszta pozostaje tajemnicą.

g) Proskynesis: aprobuje się i szczególnie podkreśla w liturgii, naukę
o  wstawiennictwie świętych, także proskynesis, mianowicie veneratió (od
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dawanie czci) Matce Chrystusa. Odrzuca się przesadny kult świętych, tak 
jak przejawia się on w Kościele Rzymskokatolickim. Oba Kościoły uznają 
kutt obrazów świętych i relikwii, o ile kult ten nie dotyczy materii, lecz 
przedstawianej za jej pomocą osoby, jak to podkreślają św. Bazyli i sie
dem soborów ekumenicznych. Rodzaj kultu jest różny, w Kościele Staro
katolickim można spotkać posągi świętych, natomiast w Kościele Prawo
sławnym dopuszcza iSię, by dla ich uczczenia zapalono świece. Podczas 
konsekracji kościołów należy złożyć relikwie.

Arcybiskup dr Germanos: Kto chciałby jeszcze postawić pytanie?
Metropolita Theodosius: Jak przedstawia się sprawa postów?
Arcybiskup Kenninck: Dniem postnym w Kościele Starokatolickim jest 

ipiątek i obowiązuje wielki okres postu (40 dni). Na czym polega post? 
Zależy to od okoliczności czasu. Na pierwszym, miejscu znajdują się 
w  Kościele kazania o cierpieniu Chrystusa. Nie ma powszechnie obowią
zującego przepisu, ale szczególnie uroczyście obchodzi się, oczywiście, 
Wieflki Tydzień.

-Bis/kup Ireneusz z Nowego Sadu: Jaki jest stosunek Kościoła Staroka
tolickiego do sukcesji apostolskiej? Arcybiskup Kenninck; Bez sukcesji 
apostolskiej nie może być starokatolickiej nauki o Kościele.

Arcybiskup Tri-kke: Jak udziela się sakry biskupiej? Czy zawsze 
z udziałem trzech biskupów. Arcybiskup Kenninck: Kapituła Utrechtu 
starała się w  swoim czasie u samego papieża o trzech biskupów, jednakże 
bez powodzenia, wreszcie jedynie biskup Varlet wyraził gotowość, była to 
więc sytuacja doraźna.

Arcybiskup Kenninck stawia pytanie: W interesie późniejszych spotkań 
chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest stosunek Wschodu do Kościoła Starokato
lickiego? Z wypowiedzi wynika, że obecni przedstawiciele Kościoła Pra
wosławnego nie marją żadnego pełnomocnictwa. Kościół Starokatolicki 
pragnie jednak dowiedzieć się: co Kościół Prawosławny myśli o Kościele 
Starokatolickim? Czy możliwe jest zwołanie ekumenicznego zgromadzenia, 
a nie tylko zgromadzenia pojedynczych Kościołów autokefalicznych?

Metropolita Germanos odpowiada: Każdy z obecnych przedstawicieli 
Kościoła Prawosławnego ma przekazać protokoły dzisiejszego posiedzenia 
wiasnemu Kościołowi, a następnie 'będą one przedłożone na Prosynodzie 
do wspólnej uchwały. Takie wspólne postępowanie było dotychczas nie
możliwe, gdyż do ubiegłego roku nie było sposdbności zwołania przedsta
wicieli Kościołów prawosławnych.

Ale zapytajmy teraz: jak mówcy na Prosynodzie potraktowali nasze 
terkamunii realizowało się zjednoczenie między Kościołem Starokatolickim 
stosunki z Kościołem zachodnim? Istnieje szczególne życzenie, by w in- 
i Prawosławnym, jak tego pragnęli przodkowie. Arcybiskup Kenninck 
dziękuje za tę informację.
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Profesor Arseniew, jako delegat Polski, wyraża oficjalne życzenia nie 
tylko otrzymania protokołów, lecz także pragnie przedstawić pogląd swego 
Kościoła, który polega na pełnej aprobacie interkomuniu Pragnie, by ży
czenie to zostało możliwie szybko zrealizowane.

Metropolita Nectarius pragnie także mterkomunii, gdyż nie ma żadnych 
przeszkód dogmatycznych. Wniosek w  tej sprawie pragnie przedstawić 
swemu Synodowi i skłonić go do jego przyjęcia.

Słowo końcowe wypowiada biskup dr Moog: wyraża radość z powodu 
spokojnego przebiegu obrad, które doprowadziły do doibrego zakończenia. 
Wskazuje na słowo Zbawiciela, „alby wszyscy byiii jedno” , które często 
nie jest właściwie zrozumiane; objaśnia je jako jedność w  prawdzie, wol
ności i miłości, jak Bóg i Ojciec w  Ohrystusie są jedno. Ale jedność nie 
jest jednolitością w  najmniejszych szczegółach,'lecz jednością, która naro
dom1 i krajom zezwala na wolność kształtowania zwyczajów, ■ mimo to 
opiera się ona na niezmienionej prawdzie katolickiej. Jedności takiej 
pragnął Dollinger, przeto niech jemu będą poświęcone ostatnie słowa. 
(Obecni podnoszą się z miejsc). Obrady kończy modlitwa.

Orędzie Konferencji Biskupów Starokatolickich 
do

I Konferencji OgóLnoprawoslawmej na Rodos (1961)

Konferencja Ogólnoprawosławna 
Metropolita Chrysostomus z Filippi i Kawali 
Prezydent Rodos

Eminencjo,
Niżej podpisani pozwalają solbie wystosować niniejsze orędzie do Kon

ferencji Ogólnoprawosławnej zgromadzonej na Rodos, prosząc o spowodo
wanie, iby odczytano je przed czcigodnym Zgromadzeniem.

ORĘDZIE

■Biskupi Starokatoliccy Unii Utrechckiej, zgromadzeni w- Haaarlem (Ho
landia), ' przesyłają pełne szacunku pozdrowienie Konferencji Ogólnopra
wosławnej na Rodos. Ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, nie możemy sko
rzystać z Waszego łaskawego zaproszenia i wysłać oczekiwanych obserwa
torów na Zgromadzenie, gdyż w  ty-cfh dniach odbywa się Kongres 
Starokatolicki, w  którym uczestniczą wszyscy biskupi i profesorowie. 
Z tego powodu należy tym bardziej na okazaniu pełnej 'sympatii i brater
skiego zainteresowania Konferencją. Oby wszechmocny Bóg błogosławił 
Waszym obradom, oby Pan Kościoła był wśród Was dbecny i służył radą, 
oby Duch Święty oświecił Was swoją mądrością!
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Ponieważ głównym przedmiotem Waszych narad będzie sprawa ponow
nego zjednoczenia podzielonych Kościołów, przeto pozwalamy sabie przy
pomnieć Konferencji, że Kościoły starokatolickie, które reprezentują stary 
Kościół katolicki Zachodu, od początku dawały wyraz nadziei na ponow
ne zjednoczenie z czcigodnymi Kościołami prawosławnymi Wschodu na 
gruncie jednego, nie podzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

Miało to już miejsce na pierwszym Kongresie Starokatolików w Mo
nachium, w  1871 r. Podczas wielkich pertraktacji, unijnych w Bonn, 
w latach 1®74 i 1®7&, rozpoczęto już pierwsze pertraktacje, które konty
nuowano w  latach 1392—(1913, a następnie, z inicjatywy egzarchy Patriar
chatu Ekumenicznego, metropolity Germanosa, arcybiskupa Tiatyry, zebra
ła się w Bonn w październiku 10311 roku Konferencja delegatów prawo
sławnych i starokatolickich, w czasie której osiągnięto zasadniczą zgodność 
poglądów. Delegacja starokatolicka była wówczas w stanie poinformować, 
że posiada pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia, iż Kościoły staroka
tolickie wyrażają gotowość zawarcia interkomunii, a poszczególni przed
stawiciele strony prawosławnej dali wyraz przekonaniu, że między naszymi 
dwoma Kościołami nie istnieją już żadne przeszkody dogmatyczne, i że 
zalecą swym Kościołom interkomunię. Planowanemu ponownemu zjedno
czeniu stanęły właściwie na drodze zewnętrzne, mianowicie polityczne, 
wydarzenia współczesne.

Jednakże wydaje się nam, że przez zwołanie Konferencji Ogólnoprawo- 
sławnej na Rodos nadszedł właśnie moment ujawnienia przed przedstawi
cielami prawosławnego Kościoła powszechnego nowej głębokiej tęsknoty 
i gotowości, aby istniejącą między nami i wyrażoną przed 30 laty we- 
wenętrzroą jedność w nauce, urzędzie i sakramencie zrealizować też w i
dzialnie przez rychłe zawarcie interkomunii. Jesteśmy przekonani, że po
nowne zjednoczenie między naszymi Kościołami w tej decydującej godzi
nie jest wolą boskiego założyciela Kościoła i przyniesie nie tylko wielkie 
błogosławieństwo obu naszym Kościołom, lecz także może wytyczyć drogę 
ruchowi ekumenicznemu naszej opoki.

Ręce nasze są do siebie już od dawna wyciągnięte. Oby Bóg Wszech
mocny umożliwił byśmy Ibyli w stanie je ująć.

W imieniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

przewodniczący: sekretarz:
dr Andreas Rinkel dr Urs Kiiry

Oświadczenie III Konferencji OgoJnopra/woslawnej na Rodos, z listopada
1964 roku

Co się tyczy problemu kontynuowania rozmów teologicznych między 
naszym Kościołem Prawosławnym a Kościołem Starokatolickim, H I Kon
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ferencja Ogólnoprawoslawna podjęła uchwałę w  .sprawie: 
a> "bezzwłocznego stworzenia Międzynarodowej Komisji Teologicznej, zło
żonej z ekspertów teologicznych, których liczba i nazwiska zostaną później 
podane, po konsultacji z lokalnymi Kościołami prawosławnymi; 
b> podjęcia przez tę Komisję systematycznego przygotowywania tez pra
wosławnych do przyszłych dyskusji, opartych na wyznaniowych, dogma
tycznych i liturgicznych tekstach Kościoła Starokatolickiego, zebranym do
tychczas materiale i wynikach wcześniejszych rozmów;
c) podjęcia rozmów z odpowiednią Komisją Teologiczną Kościoła Staro
katolickiego, po nawiązaniu kontaktów między olboma K-ościołami.



RECENZJE I NOTY

Spór wokół działalności 
Chadecji w Polsce

Historiografia najnowszych dzie
jów politycznych Polski wzbogaciła 
się o ciekawą i bardzo potrzebną 
monografię doc. dr Bożeny Krzy- 
woblockiej, kier. Międzyuczelniane
go Instytutu Nauk Politycznych — 
Chadecja 1918—1937 (Warszawa 1974, 
„Książka i Wiedza” , s. 580). Praca, 
oparta na starannych i wieloletnich 
badaniach źródłowych, wypełnia do
tkliwą Jukę w naszej najnowszej hi
storii, wzbogaca bowiem poważnie 
naszą wiedzę o dziejach II Rzeczy
pospolitej. Pionierską i ambitną pra
cę tę bardzo wysoko oceniają liczni 
recenzenci, chociaż bynajmniej nie 
wszyscy podzielają poglądy autorki, 
co wydaje się rzeczą zrozumiałą ze 
względu na podjęty temat. I tak z 
licznymi pretensjami pod adresem 
autorki wystąpił b. działacz cha
decji mec. W. Bitner na lamach 
„Więzi” (nr 11, 1974). Wprawdzie re
dakcja „Więzi” zastrzega się, że wy
powiedź W. Bitnera — „ze zrozu
miałych powodów subiektywna — 
nie wyczerpuje nader złożonego pro
blemu ruchu chrześcijańsko-demo- 
kratyeznego w  Polsce” (s. 122), ale 
sam przez się sposób argumentacji 
autora „Więzi” zasługuje na uwagę.

Oto p. Bitner zarzuca autorce, że 
niezbyt wysoko oceniając jego wy
stąpienie w Sejmie w sprawie pro
jektu amnestii z 1923 r. nie zazna
czyła, iż referował on „jedynie po
glądy komisji prawniczej, a nie wła
sne” (!?). Szkoda, że autor nie za
znaczył tego wówczas, szkoda też, że 
i dziś pisze enigmatycznie o propozycji 
wyłączenia z amnestii „jednego ze 
stronnictw lewicowych . I  skoro już 
autor „Więzi” tak bardzo optuje za 
prawdą („prawda jest konieczna w 
życiu narodu”), właśnie gwoli owej 
prawdzie historycznej możemy od 
razu dodać, iż chodzi tu po prostu
o komunistów. Tłumaczył to wów
czas jasno i przejrzyście komuni
styczny poseł St. Królikowski, a na 
str. 98 książki doc. dr B. Krzywo- 
błockiej czytamy: „W rezultacie 
ustawa uchwalona 28IV  1923 r. przy
niosła akt amnestyjny, który doty
czył przestępców politycznych z •wy
łączeniem komunistycznych” .

Publicysta „Tygodnika Powszech
nego” z 16 czerwca 1974 nr 24 (1935) 
J. Zieliński ma autorce za złe m. in. 
eksplorację zasobów archiwalnych 
przedwojennego MSW, albowiem: 
„Akta przedwojennego MSW i jemu
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podległych organów redagowano 
i opracowywano pod kątem widzenia 
potrzeb własnych, a nie przyszłego 
historyka”.

Rzec można — przeciwnie. War
tość omawianej książki polega wła
śnie na bogactwie wykorzystanych 
materiałów źródłowych, co też zgod
nie podkreślają recenzenci: Jan Boh
dan na lamach „Przeglądu Humani
stycznego” (nr 12, 1974), Jerzy J. Te- 
rej w „Literaturze” z 21 marca
1974 r. nr 12 (110), W. Mysłek w 
„Argumentach”  z 19 maja 1974 r. 
nr 20 (832) i na łamach „Euhemera
—  Przeglądu Religioznawczego” (nr
4, 1974), A. Ajnenkiel w „Nowych 
Książkach” (nr 7, 1974), S. Markie
wicz w „Nowych Drogach” (nr. 9, 
1974). Z materiałów źródłowych nie 
zostały uwzględnione tylko te, które 
znajdują się w  archiwach Kościoła 
rzymskokatolickiego. Jeśli chodzi o 
podstawowy zasób źródeł archiwal
nych, to na uwagę zasługują tu ze
społy AAN, a w  szczególności zespo
ły Sikorskiego, Paderewskiego, Hal
lera oraz akta adiutantury Belwede
ru. Szeroki zakres wykorzystania 
materiałów przedwojennego MSW 
tłumaczy się przede wszystkim tym, 
że duża część materiałów pochodzą
cych bezpośrednio- od stronnictwa, 
jak okólniki, pisma, korespondencja 
itd., została przechowana tylko w 
tych archiwach. Zwróćmy tu jeszcze 
uwagę na jedno źródło (wykorzysty
wane już w innych pracach histo
rycznych), jakim jest unikalny „Po
ufny Komunikat ' Informacyjny” 
(PKI). Było to w przedwojennej 
Polsce źródło najwyższego wtajem
niczenia”  politycznego. Zawarte w

P K I informacje pochodziły często od 
znanych działaczy poszczególnych 
stronnictw i ugrupowań politycz
nych, którzy kryli się pod ściśle za
konspirowanymi pseudonimami. Nad
to zostały wykorzystane wszystkie 
materiały prasowe, pochodzące od 
ugrupowań i chrześcijańskich związ
ków robotniczych, jak też związane 
z poszczególnymi działaczami chrze
ścijańskiej demokracji (ChD), • na 
przykład prasa Korfantego na Ślą
sku bądź prasa tzw. Frontu Morges, 
gdzie dużą rolę odgrywali działacze 
chadecji. (Jak wiadomo chadecja nie 
miała własnego centralnego organu 
prasowego).

Podkreślmy, iż dotychczasowe re
cenzje książki poruszały szereg 
spraw istotnych związanych z książ
ką, przestawiając obiektywnie i rze
czowo jej treść. Miały też miejsce 
próby degradowania publikacji z po
zycji historiozofii Kościoła rzymsko
katolickiego, obniżania jej waloru 
naukowego poprzez kolportowanie 
legend związanych z tradycyjną rolą 
Kościoła rzymskokatolickiego na zie
miach polskich. W szczególności jed
na z tych legend zasługuje na uwa- 
?ę, mianowicie głosząca, że stronnic
two, które rzekomo działało pod 
wpływem instytucji wyższego prze
znaczenia i pod szczególną opieką 
opatrzności, jaką był Kościół rzym
skokatolicki nde mogło błądzić rów
nież w sprawach doczesnych. Drugą 
taką legendą, która zresztą zemściła 
się na popularności chadecji, był mit
o jej wszechstanowości. Zgodnie z 
zasadami papieskich encyklik spo
łecznych chadecja miała łączyć w 
sobie działalność wszystkich klas
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i warstw społecznych na zasadzie 
korporacjonizmu katolickiego, co w 
praktyce okazało się niewykonalne. 
Jakież mogły być wspólne interesy 
klasowe nawet tak wybitnego dzia
łacza ChD, jakim był Korfanty, skąd
inąd właściciel wielkiego koncernu 
prasowego i pokaźnego pakietu 
akcji towarzystw przemysłowych, a 
np. interesowi dozorców domowych, 
czy służby domowej, którą również 
próbowano włączyć w  orbitą działa
nia rzymskokatolickiego stronnictwa 
politycznego. Nie jest też tajemnicą, 
że ludzie ci niejednokrotnie bywali 
związani z ambony i w  konfesjonale 
do głosowania na listy wyborcze 
chadecji bądź endecji. Kościół rzym
skokatolicki, a ściślej hierarchia te
go Kościoła w  Polsce nie chciała się 
zgodzić na wyraźne udzielanie po
parcia jednej tylko partii politycz
nej, gdyż inne poczułyby się wów
czas niejako spostponowane co mo
głoby skłonić ją do wyjścia poza za
kres jej bezpośredniego oddziaływa
nia.

Chadecja była ugrupowaniem po
litycznym, które powstało później 
niż endencja (Stronnictwo Narodo
we) i w tej sytuacji wszystkie naj
bardziej aktywne jednostki zarówno 
spośród kleru, jak i spośród świec
kich działaczy katolickich były już 
zaangażowane w Stronnictwie Naro
dowym bądź w  innych stronnictwach 
konserwatywnych. Poprzednio próbą 
takiej organizacji frontu prawicy 
był Obóz Wielkiej Polski (OWP) Ro
mana Dmowskiego. A  więc w  kon
kurencji zawsze zwyciężał silniejszy
—  OWP, później zaś Stronnictwo 
Narodowe. Natomiast chadecja mia

ła wytyczone przez przywódców en
deckich zadanie pilnowania tylko 
pewnych peryferiów, do których na 
przykład nie chciała docierać endecja. 
Jednak w związku z rozwiązaniem 
OWP (1933) oraz powstaniem legal
nego, na wpół legalnego, czy niele
galnego prężnego ruchu młodych 
faszystów spod znaku Obozu Naro- 
dowo-Radykałnego (ONR) te pery
ferie były również atrakcyjne. Dla
tego chadecja nie miała możliwości 
szerszych działań społecznych, gdyż 
z dawnych peryferiów Iumpenprole
tariackich i drobnomieszczańskfch 
wypierał ją ONR, a w  tradycyjne 
układy należące do Stronnictwa Na
rodowego nie miała możliwości wej
ścia. Pozostawały pewne skłócone 
peryferie z endecją, jaką była na 
przykład taka organizacja, jak Zwią
zek Hallerczyków. Drogi Hallera 
i endecji rozeszły się w  latach 20 
z uwagi na to, że Haller okazał się 
nie dość mądrym i wytrawnym po
litykiem i próba stworzenia z Hal
lera przeciwwagi dla Piłsudskiego 
nie powiodła się endekom. Z tego 
okresu perz ostały tylko twarzowe 
pocztówki przedstawiające przystoj
nego genterała. W 'związku z tym 
odsunięty i poszkodowany na hono
rze Haller chętnie stawał się „błę
kitnym generałem” dla Chrześcijań
skiej Demokracji. Ale i tu wyśmie
wano zarówno Hallera jak i innych 
nazywając chadecję u schyłku jej 
istnienia stronnictwem emerytów po
litycznych, względnie stronnictwem 
tych, których wypędziły zewsząd 
własne ugrupowania i własne stron
nictwa. Gdyby zresztą przejrzeć na
zwiska działaczy związanych z Fron
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tem Morges, a potem z organizują
cym się Stronnictwem Pracy to oka
załoby się, że w rzeczywistości kry
tycy zarówno z jednej jak i z dru
giej strony Stronnictwa Pracy, czy 
zamierającej chadecji mieli sporo 
racji. Kim więc byli oi ludzie, któ
rych chadecja starała się przygar
nąć w  ostatnim okresie swego istnie
nia do działania politycznego. Poza 
Hallerem byli to ludzie podobni do 
przebywającego na emigracji i skom
promitowanego sprawami podatko- 
wo-finansowymi Korfantego, którego 
popularność została bardzo mocno 
podważona przez popularność rze
czywistego wielkorządcy Górnego 
Śląska, jakim ibył Grażyński. Ten 
ostatni był niesłychanie prężnym ad
ministratorem — naczelnikiem woje
wództwa oraz ZHP. Nadto był. on 
jednym z tych, których uważano za 
siłę demokratyczną czy nawet lewi
cową w sanacji. Człowiek ten miał 
w  swoich rękach władzę administra
cyjną na Górnym Śląsku, co wcale 
nie było tak mało. Z drugiej strony 
należy wymienić Hallera, który był 
postacią naprawdę operetkową a 
przy nim ludzie typu pika Model- 
skalego, którego. potem na emigracji 
w  okresie drugiej wojny światowej 
nazywać będą złym duchem Sikor
skiego. Modelski nie był ani polity
kiem, ani publicystą, ani wreszcie 
człowiekiem, który mógłby pociągać 
tym, co O NR nazywał „instynktem 
wodzowskim” . Wśród tych ludzi, for
malnie związanych z innymi ugru
powaniami, ale liczącymi się ze 
względu na bliskość Sikorskiego, byli 
jeszcze dwaj odsunięci od możliwo
ści działań: prof. Kot, wyrzucony

przez sanację z uniwersytetu, for
malnie związany ze Stronnictwem 
Ludowym, oraz także formalnie zwią
zany ze Stronnictwem Ludowym — 
ale odgrywający wielką rolę w roz
mowach połączeniowych między Na
rodową Partią Robotniczą a ChD — 
Ryszard Świętochowski, syn Alek
sandra, autor wielu patentów zaku
pywanych od lat przez francuski 
sztab generalny, uważany zresztą 
przez krajowych przemysłowców za
— jeśli nie oszusta, to fantastę.
I grupa takiej liberalnej inteligencji, 
związana z „Kurierem Warszaw
skim” , która była jednak nie do 
strawienia dla rzeczywistych działa
czy prawicy z racji swoich koneksji, 
albo pochodzenia żydowskiego. Byli 
to ludzie stosunkowo nie dawno 
ochrzczeni, związani z potężną fa
milią właścicieli „Kuriera Lewenta- 
lów” bądź frankistami polskimi, jak 
rozgałęziona familia Szymanowskich, 
jak Hoesick, który był ożeniony z 
Lewentalówną. Nazwiska te wskazu
ją, że był to nawet nie trzeci, a 
czwarty garnitur działaczy politycz
nych. Jeśli natomiast chodzi o Na
rodową Partię Robotniczą, to liczyło 
się tam kilka nazwisk, a wśród nich 
nazwisko Karola Popiela, dość sku
tecznie skompromitowanego wobec 
opinii publicznej przez sanację w 
aferach z przemysłem zbrojeniowym, 
byli tam raczej działacze związani 
z działalnością terenową, jak Felczak 
(z Pomorzem), czy Antczak, wresz
cie ludzie związani z prasą, ale nie 
mający szerszych możliwości dzia
łań — typu zamordowanego potem 
przez hitlerowców redaktora Fran
ciszka Kwiecińskiego. Jednym sło
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wem grupa ta właściwie nie miała 
przywódcy, który mógłby ją oficjal
nie reprezentować. Stojący formalnie 
poza wszelkim ruchem politycznym 
Sikorski czy przebywający od lat na 
emigracji Paderewski nie cieszyli się 
aż tego typu popularnością w  kraju, 
jaką usiłowali im wmawiać działa
cze chadecji czy Frontu Morges. 
Układy polityczne, o których wyżej 
mowa, wypaliły dopiero w  okresie
II wojny światowej, kiedy Sikorski 
stał się przywódcą Polaków walczą
cych. Jeśli zaś chodzi o okres 20-lecia 
międzywojennego, to ograniczoność 
haseł społecznych chadecji, jak rów
nież fakt, że wielu z tych działaczy 
dawało się podkupować przez sa
nację albo przy pomocy czynników 
kościelnych sprawiały przechodzenie 
na stronę sanacji. Tak np. było z 
grupą rzymskokatolicką na Śląsku, 
której przywódcą był dr Hlond (ro
dzony brat prymasa Hlonda). Odnosi 
się to także do ks. prałata Stanisła
wa Adamskiego późniejszego bisku
pa rzymskokatolickiego, który był 
dyrektorem Naczelnym Instytutu 
Akcji Kakatolickiej. Otóż wszyscy ci 
ludzie, którzy wybierali inne formy 
działania, mniej opozycyjne wzglę
dem sanacji, będąc w  tym okresie 
w  różnych układach Chrześcijańskiej 
Demokracji odchodząc pociągali za 
sobą mniejsze lub większe grona 
swoich zwolenników.

Omawiana praca o chadecji uka
zuje, że stronnictwo rzymskokatolic
kie w  Polsce (mimo istnienia w 
kraju ogromnej ilości wierzących 
katolików), w  swoich programach 
nie tylko nie sięgało poza tezy en
cyklik papieskich, ale dosyć skrupu

latnie próbowało się oprzeć na en
cyklikach papieskich, bojąc się ewen
tualnego posądzenia o jakieś chęci 
wywrotowe. W rzeczywistości stron
nictwo to nie miało racji bytu za
równo ze względu na słabość pro
gramu, brak możliwości znalezienia 
sobie właściwej bazy społecznej, jak 
i też brak wybitnych jednostek w  
kierownictwie. Istotne znaczenie miał 
w tym względzie egoizm Kościoła 
rzymskokatolickiego, który ze swoich 
zasobów niechętnie finansował za
równo akcje wyborcze Stronnictwa 
tak słabego, jakim była chadecja, 
jak również prasę chadecką. Prasa 
ta umierała wykupywana przez ku
rie arcybiskupie. Dotyczy to np. 
„Głosu Narodu”, który był własno
ścią współwłaściciela Ćmielowa, Bur
iana. Akcje tej gazety zostały wy
kupione przez kurię krakowską.

Na czele organu stanął ks. Piwo
warczyk i praktycznie Chadecja na 
gruncie krakowskim straciła organ 
prasowy. Podobnie się rzecz miała 
wcześniej z organem tzw. Centrum 
katolickiego, „Rzeczpospolitą", którą 
z rąk Paderewskiego wykupił Kor
fanty, z kolei od Korfantego wyku
pili ją księża rzymskokatoliccy. W  
efekcie „Rzeczpospolita” została 
zmarnowana, umarła — jak wiado
mo — dosyć niesławną śmiercią. 
Można to także odnieść do innych 
bardziej efemerycznych organów, na 
które w żadnym razie nie szły pie
niądze z funduszów kościelnych. Za
uważmy, że od członków Chrześci
jańskiej Demokracji często żądano, 
aby sami subsydiowali własne pas
mo. A więc nie było pieniędzy ani 
na akcję wyborczą, ani na akcję
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prasową, a osobistości życia poli
tycznego nie cieszyły się specjalną 
popularnością — może poza jednym 
Korfantym, i to w szczególnych wa
runkach, bo na Górnym Śląsku. W 
tej sytuacji trudno mówić o popu
larności stronnictwa jako takiego, 
zwłaszcza że ani program klasowy, 
ani społeczny, ani poparcie Kościo
ła rzymskokatolickiego nie ułatwiały 
zadania działaczom politycznym. Łą
czenie na inne stronnictwa okazało 
się w  rezultacie pomyłką, jako że 
najbardziej prężna grupa polityczna 
endecji, ONR, kojarzyła swoje plany 
tylko pośrednio z Kościołem rzym
skokatolickim. Ruch związkowy 
przed wojną był rozproszony. Przy 
czym zgrupowaniem najsilniejszym 
był ruch klasowy, a próba rozbicia 
tego ruchu na tzw. państwowe związ
ki zawodowe ozy sanacyjne mvdązki 
zawodowe, z MOraczewskim na cze
le, nie była w  stanie wpłynąć na 
wzmocnienie ruchu chrześcijańskie
go. Przeciwnie, wyraźnie osłabiła 
chrześcijański ruch zawodowy. Po
nadto istniały jeszcze tzw. Polskie 
Związki Zawodowe związane z Na
rodową Partią Robotniczą (NPR). 
Stosunki między poszczególnymi 
zrzeszeniami robotniczymi i związ
kami zawodowymi a stronnictwami 
politycznymi układały się w  latach 
30 coraz gorzej. I to z kilku powo
dów. Po pierwsze, dlatego, że ruch 
polityczny traktował ruch związko
wy jako ewentualne zaplecze finan
sowe, a ruch związkowy, czyli zrze
szeniowy bynajmniej do spełnienia 
tych oczekiwań nie dążył. Po drugie 
świeccy działacze polityczni niechęt
ni byli tak bardzo eksponowanej ro

li księży-patronów w poszczególnych 
zrzeszeniach i na tym tle dochodziło 
do nieporozumień. W konsekwencji 
pogłębiało to rozdrobnienie ruchu 
chrześcijańskiego. Próby zjednocze
nia tego ruchu, podejmowane przed 
zjednoczeniem polskich związków 
zawodowych i związków związanych 
z Chrześcijańską Demokracją do 
wojny nie powiodły się. Nie dały ' 
również rezultatu rozmowy na ten 
temat z poszczególnymi przywódca
mi prowadzone w czasie wojny, acz
kolwiek trzeba powiedzieć z tego za
plecza w  postaci środków finanso
wych, lokali czy ludzi, którzy poma
gali jako łącznicy itp., konspiracyj
ny ruch chadecki kor2ystał wówczas 
szerzej niż w  okresie II wojny świa
towej. Do utworzenia jednolitego 
frontu katolickiego, o którym mówili 
działacze rzymskokatoliccy nie do
szło, a w  warunkach powojennych 
zjednoczenie ruchu zawodowego do
konało się już na zupełnie innych 
zasadach. Jest swoistym fenomenem, 
że w  takim kraju jak Polska nie 
zdołano utworzyć silnej partii Chrzę
ści jańsko-Demokratycznej. Złożyło 
się na to wiele przyczyn. Przede 
wszystkim — warunki obiektywne. 
Jak wiadomo II Rzeczypospolita by
ła krajem wielu wyznań i narodo
wości a programowy nacjonalizm 
chadecji nie mógł oczywiście ułat
wić jej współpracy nip. z białoru
ską chadecją, która istniała, ani też 
kontaktów ozy porozumienia z nie
mieckimi ugrupowaniami o charak
terze chrześcijańskim. Próby takie 
podejmował Korfanty na Śląsku, ale 
nie spotkały sdę one ze zrozumie
niem Ślązaków ani w  Warszawie.
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Zresztą były to próby dość nieśmia
łe. Ponadto ważyła tu i ta okolicz
ność, że Korfanty podejmował te 
próby na pewnej i szczególnej zasa
dzie, a mianowicie usiłował przeciw
stawiać Śląsk reszcie kraju i na 
gruncie tego separatyzmu górnoślą
skiego dochodził do porozumienia z 
przedstawicielami różnych ugrupo
wań niemieckich, zwłaszcza w Sej
mie Śląskim.

Jak \yykazała historia także spra
wa wielonarodowości -i wieluwyzna- 
niowości II Rzeczypospolitej była 
barierą nie do przezwyciężenia. Istot
ną przeszkodę stanowiły także spra
wy wewnętrzne Kościoła rzymsko
katolickiego. Na przykład sprawa 
tytułu prymasa, sprawa podziału ad
ministracyjnego, które były powoli 
załatwiane przez Watykan. Wreszcie
— szereg trudności wynikało z kon
frontacji nieco odmiennego nasta
wienia społeczno-politycznego księży 
z poszczególnych zaborów. Na zie
miach dawnej Kongresówki źle wi
dziano, gdy o pewnych sprawach 
dotyczących generaliów Kościoła 
rzymskokatolickiego w  Polsce decy
dowali ludzie, którzy pochodzili z 
seminariów niemieckich, a dotyczyło 
to całej grupy księży wielkopolskich, 
najlepiej zresztą przygotowanych do 
prowadzenia tego typu ruchu. Na 
obszarze b. Królestwa Polskiego du
żą rolę odgrywali działacze świeccy 
związani z organizacją inteligencji 
polskiej „Odrodzenie* Mieli oni in
ną wizję ruchu chrzfeścijańsko-spo- 
łecznego — jak się wydaje — byli 
słabo przygotowani do prowadzenia 
działalności o charakterze masowym. 
Notabene emancypacyjne aspiracje

„Odrodzenia” skończyły się dość 
szybko w  okresie międzywojennym, 
ponieważ ugrupowanie to zostało 
podporządkowane hierarchii kościel
nej. Grupa profesorów związanych 
z uniwersytetem im. S. Batorego w 
Wilnie, m. in. ks. Wójcicki oraz rek
tor i prof. Katolickiego Uniwersyte
tu Lubelskiego ks. Antoni Szymań
ski, okazała się grupą naiwnych w i
zjonerów. Jeśli natomiast chodzi o 
kler pochodzący z dawnej ck mo
narchii, to był kler nastawiany bar
dzo prawioowo, traktujący wszielkie 
próby samodzielnego podejmowania 
przez masy jakichkolwiek spraw po
litycznych np. przy wyborach, jako 
niemalże rewolucję i katastrofę. 
Przez ten kler rzymskokatolicki prze
śladowani byli nie tylko działacze 
rewolucyjni, lecz także działacze 
centrowego ruchu chłopskiego, jak 
np. W. Witos. Sporo kłopotów z racji 
swej roli „rewolucjonisty” miał z 
Sapiehą także ks. Piwowarczyk, bar
dzo naraził się też ks. Machaj, zwłasz
cza po swoim wystąpieniu w. spra
wie reformy rolnej. Stąd też nawet 
nieśmiałe wizje uporządkowania spo
łeczeństwa, podejmowane przez in
teligencję, często pochodzenia ary
stokratycznego, nie miały szans rea
lizacji. NI je zapominajmy bowiem, 
że „Odrodzenie” powstało m. in. na 
gruncie szlachetnych katolickich 
utopii społecznych hrabianki Zybert- 
Plater czy młodego hrabiego Zału
skiego przed 1914 r., a duża grupa 
młodzieży odrodzeniowej z Dembiń
skim na czele w latach międzywo
jennych bezpośrednio potem znalaz
ła się w kręgu oddziaływania skraj
nej lewicy, jak KZMP czy KPP, nie
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mówiąc już o PSS. Trudno się więc 
dziwić, że po takich doświadczeniach 
z bardziej samodzielnymi działacza
mi „Odrodzenia” Kościół rzymskoka
tolicki w  sposób brutalny podpo
rządkował sobie resztę tej młodzie
ży. W sumiie — katolicki ruch mło
dzieży akademickiej de facto prze
stał się liczyć jako postępowy i w 
ogóle samodzielny. Na gruncie tego 
ruchu pleniły się też poglądy skraj
nie prawicowe całej grupy ONR 
czys tzw. unionSsłów w  okresie II 
wojny światowej.

Na zakończenie raz jeszcze pod
kreślmy, że praca doc. dr B. Krzy- 
wobłoskiej ma charakter pionierski, 
jest znakomicie udokumentowaną, 
chronologiczną i systematyczną pre
zentacją losów politycznych Stron
nictwa Chrześcijańskiej Demokracji 
w  II Rzeczypospolitej, uzupełniającą 
naszą wiedzę o polskiej chadecji, 
istotnym przyczynkiem do najnow
szych dziejów Kościoła rzymskoka
tolickiego w  Polsce.

(W.W.)

Almanach 
Polonii 1975

Piękna szata graficzna niedawno 
oddanej do rąk Czytelników książki 
(wydanej nakładem Wydawnictwa 
„Interpress”), 2achęca do zapoznania 
się z nią. Jest to „Almanach Polonii 
1975”. Bogato ilustrowany, 200-stro- 
nicowy tom imponuje różnorodnością 
zawartych w  nim informacji. Po raz 
pierwszy „Almanach Polonii” zawie
ra tak liczne artykuły poświęcone
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różnym formom kontaktów Polonii 
z Krajem, a także sylwetki wybit
nych osób polskiego pochodzenia — 
przedstawicieli świata nauki i  sztuki 
oraz znanych polonijnych działaczy. 
Prezentuje on również obszerną kro
nikę wydarzeń kulturalnych, nauko
wych, politycznych i gospodarczych, 
jakie miały miejsce w  1974 roku w  
Polsce.

Kalendarium, zaopatrzone w  pięk
ne artystyczne ilustracje, zachęca 
zagranicznych turystów do spotkania 
z Polską. Pod zdjęciami znajdują 
się napisy w jęz. polskim, angielskim 
i francuskim.

Najważniejsze wydarzenia krajo
we w 1974 r., ujęte w  bardzo do
stępnej i skrótowej formie, także bo
gato ilustrowane, składają się na 
dział: „Z życia Kraju”.

Dział artykułowy otwiera wywiad 
z prezesem Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną — Wincen
tym Kraską — zatytułowany: „Pol
ska Ludowa jest Ojczyzną wszystkich 
Polaków”. W  związku z 20 rocznicą 
działalności Towarzystwa omawia 
on perspektywy i możliwości działal
ności polonijnej, rozwój kontaktów 
Polonii z Krajem.

„Z wizytą w  Towarzystwie Polo
nia” — to artykuł Krzysztofa Kłopo
towskiego. Autor zapoznaje Czytel
ników z dwudziestoletnią działalno
ścią Towarzystwa „Polonia", ukazuje 
powszedni dzień pracy tej zasłużo
nej organizacji.

Dariusz Pikus w  artykule: „Czło
wiek na pierwszym planie", nawią
zując do przemówienia E. Gierka 
wygłoszonego na V III Plenum KC 
PZPR w lutym 1971 r., przedstawia



sytuację fnaterialną ludzi pracy w 
Polsce.

Pod hasłem: „Ma/de in Poland” 
znajdziemy dwa artykuły: „Polski 
Handel Zagraniczny i  Polonia” (Zdzi
sława Kamińskdego) oraz „Takon 75” 
(Danuty Zagrodzkiej).

Studia nad powstaniem i prze
mianami Polonii mają w  polskiej 
nauce długą i dobrą tradycję. Zo
stały one zapoczątkowane jeszcze 
przed I wojną światową, m. in. przez 
Romana Dmowskiego i Flordana 
ZnamŁeckdego, a w  okresie mię- 
dzwojennym rozwijali je syste
matycznie uczeni tej klasy co Witold 
Doroszewski i Józef Chałasiński. 
Problemy studiów nad PolcmSą za
graniczną prezentuje Hieronim Ku
biak w  artykule „Nauka polska wo
bec problemów Polonii” .

„Polska — podobnie jak i inne 
kraje — troszczy się o losy zabyt
ków przeszłości i dzieł sztuki dla ich 
wartości artystycznej i  historycznej”
— pisze Stanisław Lorentz. „Mamy 
nadzieję, że przy pomocy zakładów 
pracy, instytucji i  stowarzyszeń bę
dziemy mogli stworzyć taką sieć or
ganizacyjną, która zapewni ochronę 
dóbr kultury, stanowiących wspólny 
narodowy majątek nas wszystkich” . 
Jest to cytat z programowego arty
kułu Stanisława Lorentza „Wielki 
przemysł zabytkom na odsiecz” .

Kolejnym artykułem, jaki znaj
dziemy w „Almanachu Polonii”, jest 
„Polska w  ONZ” . Józef Wdniewicz
—  autor artykułu — omawia 30-let- 
nią aktywną działalność Polski w  tej 
czołowej organizacji międzynarodo
wej.

50-leoie Fundacji Kościuszkow
skiej jest tematem artykułu Olgierda 
Budrewicza. Fundację Kościuszkow
ską założył przed pół wiekiem dr 
Stefan Mierzwa wraz z 6 intelektua
listami amerykańskimi, z których je
den — wielki przyjaciel Polski dr 
Henry Noble Mac Gracken — był 
pierwszym prezydentem Fundacja. 
Dziś na czele Fundacji stoi młody 
profesor historii na uniwersytecie 
St. John’s w  Nowym Jorku — Eu
geniusz KusielewŃcz. Artykuł Ol
gierda Budrewicza jest oparty na 
przygotowywanej przez Wydawnic
two „Interpress” książce tegoż auto
ra o wybitnych Amerykanach pol
skiego pochodzenia

W serii „Ambasadorzy polskiej 
kultury” przedstawiono sylwetki nie
których wybitnych Polaków lub lu
dzi polskiego pochodzenia. Poznaje
my tam m. in. prof. Jerzego Gołosa
— muzykologa, zamieszkałego w 
USA, popularyzatora polskiej muzy
ki, prof. Wacława Godlewskiego — 
wykładowcę literatury polskiej na 
Uniwersytecie w Litle, Ewę Pape — 
mecenasa polskiej plastyki współcze
snej w Stanach Zjednoczonych oraz 
prof. Stefanię Niekraszową — wielką 
odtwórczynię dzieł Fryderyka Cho
pina.

Cenną dla Polaków działalność 
Edwarda Piszka omawia artykuł 
Roberta Trybla. Tadeusz Barucki, w 
swym artykule „Architektura i bu
downictwo na śladach polskiej emi
gracji” , omawia działalność po
wszechnie znanych polskich inżynie
rów i architektów: Kazimerza Gzow- 
skiego, Rudolfa Modrzejewskiego,
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Ernesta Malinowskiego, Jerzego Ha- 
bdcha i wielu innych twórców pięk
nych i monumentalnych budowli na 
całym święcie.

„Stawka na polonijną młodzież”
— to próba ukazania różnorodnych 
możliwości poznania Polski przez 
młode pokolenie Polonii. Joanna 
Raczkowska omawia tutaj zjawisko 
zwane „renesansem etnicznym” .

„Zasobność narodów mierzy się 
współcześnie nie tylko wielkością 
produkcji, potęgą przemysłu, ale w 
coraz większym stopniu potencjałem 
intelektualnym, zdolnością do two
rzenia wynalazków, innowacji” — 
czytamy w  artykule Tadeusza Fod- 
wysockiego. „Badania i odkrycia- na 
miarę epoki” . Zagadnienia polskiej 
gospodarki omawia również Alek
sander 'Pawłowksi w  artykule: 
„Przekroczenie progu” .

W „Almanachu Polonii’ znajdzie
my także informacje o polskiej służ
bie dyplomatycznej i konsularnej 
oraz adresy polskich placówek kon
sularnych w krajach, w  których ist
nieją większe skupiska polonijne.

Piękno polskiej przyrody — fau
ny i flory — opisuje Witold Tyra- 
kowski w arykule „Żyją obok nas, 
razem z nami...” Natomiast Anna 
Foss przedstawia stan obecny budo
wy Centrum Zdrowia Dziecka w 
Międzylesiu pod Warszawą.

Na temat współpracy naukowej 
Polonii i Kraju możemy zasięgnąć 
szereg informacji z artykułu Hiero
nima Kubiaka. „Dom Polonii” — ar
tykuł pod tym tytułem zapoznaje 
Czytelników z X IV  wiecznym zam
kiem, dawną siedzibą biskupów 
płockich, a obecnie miejscem polo

nijnych spotkań, zlotów i  konfe
rencji.

Dział „Polscy artyści w  świecie”
— jest podsumowaniem osiągnięć 
polskiego filmu, teatru, polskiej mu
zyki, baletu i plastyk w 1973 roku.

W „Almanachu Polonii”  również 
dzieci znajdą coś dla siebie. W dzia
le „Dla dzieci” drukowane są .bo
wiem fragmenty książek wydanych 
nakładem „Naszej Księgami” .

Artykuł Mieczysława Fundalego 
omawia dorobek polskich emigran
tów w  USA. Bogaty serwis infor
macji o wydarzeniach i osobisto-, 
ściach polonijnych uzupełnia „Kro
nika polonijna” .

W bieżącym roku cała Polska 
uroczyście obchodzi 30 pamiętną 
rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. 
Zbigniew Załuski w artykule „Na 
frontach II wojny światowej”, w 
oparciu o rzetelnie przedstawione 
liczby i fakty, daje zwięzły rys hi
storyczny polskiego wkładu w  zwy
cięstwo na wschodzie i na zachodzie 
Europy. Autor podkreśla, że dla 
Polski cena ostatniej wojny była 
wysoka: spośród 600 tys. żołnierzy 
polskich, z których 300 tys. walczyło 
na fronoie, poległo około 150 tys. 
żołnierzy i partyzantów, podczas gdy 
6 min Polaków zginęło w wyniku 
niemieckich planów eksterminacji 
narodu polskiego. Nic też dziwnego, 
że po zakończeniu wojny naród pol
ski zrobił wiele, aby nie dopuścić 
do wybuchu następnej. Sprawy po- 
jowego współistnienia były ważną 
częścią powojennej polskiej polityki 
zagranicznej. Porusza ten temat dłu
goletni przedstawiciel Polska w  ONZ
— Józef Winiewicz — w artykule
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„Polska w  ONZ”. Przypomina on, że 
w  czerwcu br. mija trzydzieści lat 
od podpisania w  San Francisco Kar
ty Narodów Zjednoczonych i rozpo
częcia prac ONZ, której członkiem- 
-założycielem jest również Polska.

Z rocznicą zakończenia II wojny 
światowej związana jest również 30 
rocznica wyzwolenia stolicy Polski
— Warszawy. Jest więc w  „Alma
nachu” budzący refleksje raport o 
zniszczeniu Warszawy, opraoowany 
przez Biuro Odbudowy Stolicy we 
wrześniu 1945 r., jest także obraz 
współczesnej, odbudowanej stolicy 
Polski zawarty w relacjach jej miesz
kańców.

Dzisiejsze oblicze Lubelszczyzny
—  „ziemi pachnącej chlebem” — 
ukazuje ilustrowany artykuł Jerzego 
Turzańskiego „Ziemia Lubelska”, 
czwarty z cyklu prezentującego re
giony, z których emigrowali Polacy 
w  poszukiwaniu chleba. Następne 
„Almanachy” przyniosą informacje
o  Podhalu, Ziemi Białostockiej, Ma
zowszu.

Tradycyjnym zwyczajem „Alma
nach Polonii” zawiera również część 
literacką, w której czytelnik może 
znalezć antologię poezji miłosnej 
oraz wojenne wiersze Brzękowskde- 
go, Miłosza, Lechonia, Balińskiego 
ś innych. Dostarczą one wielu chwil 
wzruszającej lektury.

Nie sposób wyliczyć wszystkie 
pozycje, które zawiera tegoroczny 
„Almanach” . Można jednak powie
dzieć, że jest to mała encyklopedia 
wiedzy o współczesnej i dawnej 
Polsce, a także o Polonii. Książka ta 
powinna znaleźć się w każdym do
mu, w  którym bliskie są mieszkań

com polskie tradycje 4 polska hi
storia. (M.S.)

LEOPOLD RANKĘ:

Dzieje papiestwa 
w X V I-X IX  
wieku, PIW  

Warszawa 1974, s. 
738, cena zł 190,—

Tytuł oryginału brzmi: DIE RO- 
MISCHEN PAPSTE IN DEN LETZ- 
TEN VIER JAHRHUNDERTEN. 
Przekładu dokonali: Jan Zarański 
i Zbigniew Żabicki.

Leopold Rankę (1795—1886) — 
uznany za największy autorytet w 
historiografii europejskiej X IX  stu
lecia — sławę mistrza historiografii 
zawdzięcza zarówno metodzie ba
dawczej, jak i talentowi pisarskiemu 
oraz niezwykle rozległej wiedzy 
i wprost tytanicznej pracowitości. 
Twórca nowej szkoły historycznej 
jest autorem 54 tomów dzieł zbioro
wych wydanych za jego życia i kil
kunastu wydanych już pośmiertnie. 
Dzieła te zwracały się zainteresowa
niami badawczymi głównie ku dzie
jom nowożytnym, zarówno niemiec
kim, jak i ogólnoeuropejskim. W po
znaniu czasów nowszych L. Rankę 
odgrywał nieraz rolę prekursorską. 
Dokładność w  ustalaniu faktów dzie
jowych, skrupulatna krytyka źródeł, 
umiejętność łączenia szczegółów z 
szeroką problematyką, sumienna 
działalność dydaktyczna — wszystko 
to sprawiło, iż Ran-ke podniósł histo
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rię do wysokiej rangi nauki akade
mickiej.

Dzieje papiestwa Rankego zdoby
ły szeroki rozgłos nie tylko w  Niem
czech. Przetłumaczono je na język 
francuski, angielski, polski i inne. W  
Niemczech do roku 1923 ukazało się 
13 wydań tej książki.

Znany historyk angielski G. P. 
Gooch, w  studium o historiografii 
X IX  wieku określił dzieło Rankego 
jako znakomite osiągnięcie, jako 
książkę zapewniającą mu nieśmier
telność (History and Historians in 
the Ninełeenth Century, Boston 
1959). Amerykański autor J. Thom
pson w  swej pracy o historii histo
riografii (A  History of Historical 
Writing, N. York 1942, t. II, s. 79) 
charakteryzuje dzieło Rankego jako 
„znane najlepiej i być może najlep
sze jego dzieło”.

Sam Rańke, u schyłku życia wspo
minając swe dzieło o papieżach, 
zauważa, że nikt nie zdoła osądzić, 
czy pisał je za, czy też przeciwko 
papiestwu. Dowodem dużej bezstron
ności dzieła jest fakt, że znany ka
tolicki historyk, badacz dziejów Ko
ścioła, J. Dollinger, był pełen podzi
wu dla autora.

Mocną stroną Dziejów papiestwa 
Rankego był zrównoważony sąd 
autora o dziejach papiestwa oraz 
ukazanie papiestwa jako czynnika 
polityki europejskiej, jego znaczenia 
w  dziejach państw i kultury całej 
Europy, zarówno zachodniej, jak 
i wschodniej, m. in. polskiej.

Wydaje się, że wznowienie w  ję
zyku polskim dzieła Rankego, będą
cego podstawowym opracowaniem z 
zakresu dziejów Kościoła katolickie

go, uzasadnione jest dużym zaintere
sowaniem zagadnieniami religio
znawczymi i kościelnymi. Ukazuje 
ono bowiem mechanizm działania 
instytucji papieskiej i polityki pa
pieży, ich poczynania dotyczące nie 
tylko stosunków między .Państwem, 
a Kościołem, ale również problemów 
polityki międzynarodowej. Dziś, po 
znakomitych dziełach poświęconych 
dziejom papiestwa pisanych w  dru
giej połowie X IX  i w  X X  wieku, 
praca L. Rankego nie może już w  
pełni zadowalać; nie może być ona 
jednak nie doceniana jako klasycz
ne dziewiętnastowieczne studium, 
stanowiące poważną próbę naukowe
go przedstawienia trudnego tematu 
i dobrą ilustrację metody i pisar
stwa autora uznanego za najwięk
szego mistrza historiografii europej
skiej ubiegłego wieku.

Niezależnie od wszelkich wątpli
wości, jakie mogą się nasunąć współ
czesnemu Czytelnikowi, dzieło o pa
pieżach z pewnością nie przestanie 
być nadal podziwiane jako rzadki 
wyraz prawdziwie przedmiotowego 
stosunku do tematu tak drażliwego 
w histoEii europejskiej.

Książka omawia dzieje papiestwa 
do połowy X IX  wieku, tj. do sobo
ru watykańskiego włącznie. W for
mie skrótowej zarysowana jest też 
historia papiestwa w  wiekach I— 
XV. Autor w sposób niezwykle in
teresujący i plastyczny przedstawia 
sylwetki psychologiczne papieży i  
wielu dygnitarzy kościelnych i świec
kich owych czasów, ukazuje obiek
tywnie działalność papiestwa, jego 
dążenie do władzy nad światem, 
walki polityczne w  imię najwyższe
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go autorytetu stolicy rzymskiej, 
przedstawia okrucieństwa wojen re
ligijnych i skutki rozłamów wyzna
niowych w  wielu państwach Euro
py tych wieków. Rankę przedstawia 
także życie gospodarcze, kulturalne, 
administrację i metody władania w 
Państwie Kościelnym i na dworach 
poszczególnych papieży.

W przedmowie do Dziejów papie
stwa L. Rankę pisze: „Każdy wie, 
jak wielka była potęga Rzymu w 
starożytności i średniowieczu. Tak
że w czasach nowożytnych przeżył 
on wspaniałą epokę nie tak wielkiej 
już, co prawda, władzy nad światem. 
Po stratach poniesionych w pierw
szej połowie X V I wieku potrafiło 
papiestwo raz jeszcze stać się cen
trum wiary i myśli narodów połud
niowoeuropejskich i romańskich, czy
niąc zarazem śmiałe, częstokroć 
uwieńczone sukcesem próby podpo
rządkowania sobie znów pozostałych 
narodów.

Zamiarem moim jest ukazanie, 
chociażby w zarysie, tego okresu od
nowionej kościelno-świeckiej potęgi, 
je j odmłodzenia i wewnętrznego 
ukształtowania, rozwoju i upadku.

Przedsięwzięcia tego, które nie 
jest doskonałe, nie mógłbym się na
wet podjąć, gdybym nie znalazł do
stępu do pewnych, niie znanych do
tychczas materiałów pomocniczych” , 
(s. 25).

Dzieje papiestwa zawierają w 
jednym tomie 9 ksiąg.

Księga pierwsza — napisana jest 
na zasadzie wprowadzenia do tema
tu. Przedstawione są tu epoki papie
stwa, kontrasty X IV  w X V  stulecia

oraz sytuacja Państwa Kościelnego 
w początkach X V  wieku.

Księga druga — opisuje począt
ki odradzania się katolicyzmu. Mo
żemy tu znaleźć m. ir.. opis pierw
szego posiedzenia soboiu trydenckie
go oraz charakterystykę reform we
wnętrznych zmierzających do pojed
nania z protestantami

Księga trzecia — zatytułowana 
jest: Papiestwo w  połowie X V I stu
lecia. Autor omawia tu rządy takich 
papieży, jak: Paweł III, Juliusz III, 
Marceli II, Paweł !V, Pius IV, 
Pius V.

Księga czwarta charakteryzuje 
sytuację państwa i dwsru papieskie
go za czasów Grzegoria X III  i Syk
stusa V. Uwagę Czyte.nika na pew
no przyciągnie rozdziił zatytułowa
ny: „Wytępienie bandytyzmu”. Opi
sane są tu wręcz drastyczne, „spra
wiedliwie” — barbarzyńskie i bez
względne rządy papieżi Sykstusa V. 
Dla przykładu zacytuję urywek: 
„Pewien młody mieszkaniec Zaty- 
brza został skazany nt śmierć po
nieważ stawił opór żołcakom papie
skim, którzy chcieli zatrać mu osła. 
Wszyscy z ogromnym współczuciem 
przyglądali się, jak płaczący chło
piec prowadzony jest na miejsce 
straceń z powodu tak Łłahego prze
winienia; zwracano uwaję papieżowi 
na jego młodość” . Chciałbym dołożyć 
mu parę lat życia z moich włas
nych” — miał na to odpowiedzieć; 
i mimo to nakazał wykoiać wyrok” , 
(s. 260).

Księga piąta — porusza problem 
kontrreformacji z okresi pierwsze
go, tzn. lata 1563—1589.

Księga szósta — Wewnętrzne
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sprzeczności doktryny i władzy w  
latach 1589—1607. Zapoznajemy się 
tutaj z ostatnimi latami pontyfikatu 
Sykstusa V  oraz z takimi postacia
mi, jak: Urban VII, Grzegorz XIV, 
Innocenty IX, Klemens V III  i Pa
weł V.

Księga siddma — opisuje okres 
drugi kontrreformacji (1590—-1630). 
Dowiadujemy się z niej m. in. o 
działalności katolicyzmu w Polsce 
i w  krajach z nią sąsiadujących 
oraz zdobywamy wiele informacji 
na temat papieży: Grzegorza XV  
i Urbana VIiI.

Księga ósTia — nosi znamienny 
tytuł: Papieże w  połowie X V II 
wieku. L. Rankę omawia tu m. in. 
powstawanie nowych rodów, słynne 
budowle papieży, stosunek dworu 
rzymskiego do władzy świeckiej oraz 
charakteryzuj takie postacie, jak: 
Innocenty X. Aleksander V II i K le
mens IX.

Księga dziewiąta — to czasy In
nocentego XI, Piusa IX, oraz sobo
ru watykańskiego (na uwagę zasłu
guje sprawa dekretu o nieomylności 
papieża). Czytamy tutaj: „W dniach, 
w  których papież kazał obwieścić o 
swej nieomjlności, potwierdzając sa
memu ten dogmat, wybuchła wojna 
pomiędzy Trancją i Prusami. Nie 
twierdzę z całą pewnością, że na 
decyzję o napaści wpłynęły we 
Francji także motywy religijne. Ale 
któż może powiedzieć, do czego by 
doszło, gd:by do tego katolickiego 
narodu uśmiechnęło się szczęście wo
jenne, jalą przewagę uzyskałoby 
dzięki term papiestwo i jak by to 
zaważyło ra jego postawie?”, (s. 700).

Książka zaopatrzona została w

Słowniczek terminologiczny (opraco
wany przez Janusza Tazbira), chro
nologiczny wykaz nazwisk papieży, 
począwszy od X IV  wieku, a także 
indeks osób (wymienionych w  tym 
dziele) oraz spis ilustracji bogato 
zdobiących książkę. Większość rycin 
pochodzi ze zbiorów Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersytetu Warszaw
skiego.

Przedmowę do Dziejów p apie- 
stwa przełożono z wydania niemiec
kiego z roku 1834.

Piękna szata graficzna, płócienna 
oprawa, obwoluta przedstawiająca 
miedzioryt Arnolda van Westerhout: 
Insygftia papieskie — to jeszcze je
den z walorów tej interesującej 
książki. Znakomita i barwna narra
cja sprawia, że to fundamentalne 
dzieło jest lekturą o zaletach rów
nież literackich.

Książka ta powinna znaleźć się 
w bibliotece każdego Czytelnika, 
któremu bliskie są sprawy katoli
cyzmu. (M.S.>

HUNDERT JAHRE CHRISTLICH- 
KATOLISCHE FAKULTAT DER 

UNIVERSITAT BERN — SPECJAL
NY ZESZYT NR 4 (PAŹDZIERNIK
— GRUDZIEŃ 1974) „INTERNATIO
NALE KIRCHLICHE ZEITSCHRIFT”

„Internationale Kirchliche Zeit- 
schrift” pośwtięcił zeszyt 4 -wielkiej 
rocznicy w  życiu Kościoła Chrześci- 
jańskokatolickiego Wydziału Teolo
gicznego Uniwersytetu w  Bemie.

Dekretem Wielkiej Rady Kanto
nu Berno z 'dnia 29.VII.1874 roku, 
powołano ten Wydział. Właściwym 
jednak organizatorem był jeden z 
jego pierwszych profesorów — ks.
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pnof. dr Edward Herze® (1841—1924), 
od 1876 do 1924 r. biskup Kościoła 
Chrześcijańskokatolicikiego Szwaj
carii. Prowadził on wykłady i ćwi
czenia z egzegezy Starego i Nowe
go Testamentu.

Wydział Teologiczny w  Bemie od 
początku słynie ze swoich wybitnych 
profesorów, ideologów ruchu staro
katolickiego i ekumenicznego. Z 
okresu pierwszego dwudziestopięoio- 
leeia działalności Wydziału warto 
tutaj wymienić takie nazwiska, jak: 
Ernst Górges (egzegeza Starego Te
stamentu), Arnold Martin Hurtault 
(teologia moralna i historia etyki), 
Pranz Hirschwalder, (teologia do
gmatyczna i etyka)j Philipp Woker 
(historia Kościoła i prawo kościel
ne), Bugene Michaud (teologia do
gmatyczna oraz historia Kościoła 
i religioznawstwo), Adolf Thiirlings 
(dogmatyka i etyka oraz liturgika 
i muzyka kościelna). W  drugim 
i trzecim dwudziestopięcioleciu ist
nienia Wydziału działali tu: Jakob 
Kun z (Stary Testament, teologia sy
stematyczna, historia Kościoła i do
gmatów), Ernst Gaiugler (Nowy Te
stament, 'homiletyka d katechetyka). 
W  tym też okresie rozipoczął wykła
dy ks. prof. dr Adolf Kury (historia 
Kościoła, prawo kościelne i liturgia) 
oraz ks. prof. dr Werner Kiippers 
(Stary Testament). Następcą ks. W. 
Kiipperea w  zakresie Starego Testa
mentu był od 1938 r. ks. prof. dr 
Silbert E. Riithy. Ks: bp prof: dr 
Urs Kury, godny następca swojego 
sławnego ojca, rozpoczął pracę w 
1941 r. w  zakresie teologii systema
tycznej (dogmatyka i etyka oraz 
duszpasterstwo).

Obecnie wykładają tu: ks. prof. 
dr Walter Fred (historia Kościoła 
i dogmatu), ks. prof. dr Kurt Słal- 
der (egzegeza Nowego Testamentu, 
homiletyka i katechetyka), ks. prof. 
dr Herwig Aldenhoven (dogmatyka, 
etyka i liturgia) oraz ks. prof. dr 
Peter Amiet.

Książka składa się z przedmowy 
ks. prof. dra Kurta Staldera, dzieka
na Wydziału, listu gratulacyjnego 
ks. bpa lic. teol. Leona Gauthiera, 
obecnego zwierzchnika Kościoła 
Chrzęści jańskokatolickiego Szwaj
carii oraz 14 artykułów.

Zawartość publikacji można po
dzielić na trzy działy: A. Powstanie 
i historia Wydziału, B. Eklezjologia 
i C. Teologia jako nauka. A  oto nie
które tytuły zamieszczonych artyku
łów:

—■ Prawosławne i Starokatolickie 
pojęcie Kościoła (H. Aldenho- 
ven)

—  Chrystus i  Kościół jako Sa
krament Zbawienia według 
Ojców Kościoła (J. G. Coman)

— Ignacy v. Dollinger — ukształ
towanie ekumenisty X IX - 
- wiecznego (X. Conzemius)

— Katólickość Kościoła a angli- 
kańsbo-starokatolickie porozu
mienie o intertoomunii (Ch. 
Oeyen)

— Etyczny zakres kazania ko
ścielnego, jego zasięg działa
nia i granice (H. Ringeling).

— O historycznym pochodzeniu 
teologii (W. Fred).

— Nauka teologiczna (K. Stal- 
der).

Prawie wszystkie artykuły posia
dają szczegółowe przypisy, dokumen
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tujące postawione w nich tezy i for
mułowane wnioski.

Wydział Teologiczny w Bemie 
cieszy się uznaniem w całym chrze
ścijańskim świecde. Mdłe wspomina
ją lata studiów spędzone w  rtej 
Uczelni absolwenci starokatoliccy, 
prawosławni, anglikanie i inni, któ
rzy po u/kończeniu studiów na wła
snych uczelniach wyznaniowych pra
gnęli uzupełnić, podnieść na wyż
szy poziom, swoje wykształcenie

teologiczne, poznać starokatolickiego 
ducha ekumenizmu. Międzynarodo
wy charakter i znaczenie Wydziału 
przejawia się m. in. w składzie jego 
słuchaczy oraz ścisłej współpracy z 
innymi uczelniami teologicznymi. 
Potwierdza to grono autorów arty
kułów zamieszczonych w  omawianej 
publikacji.

Warto źapoznać się z tą jubileu
szową publikacją, godnie reprezen
tującą Starokatolicką Uczelnię.
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,,'Posłannictwo” 
N r 2 1975

Z POMOCĄ KATECHECIE

KATECHEZY

37.. „WIERZĘ W DIUIOHA ŚWIĘTEGO”

108. Co przyobiecaj Pan Jezus uczniom przed swą męką?
Pan Jezus przed swą męką przyrzekł uczniom zesłać Ducha Świę
tego Pocieszyciela. „A  ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam, aby z wami mieszkał na wieki” .

'(Jan 14, 16).
109. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy św. prawdziwym Bogiem tak 
jak Bóg Ojciec i Syn Boży —  Jezus Chrystus.

110. Do czego nam dopomaga Duch Święty?
Duoh Święty dopomaga nam do uświęcenia się i utwierdzenia w praw
dzie.
„Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi nas we wszystką 
prawdę... (Jan IG, 13).

111. Na kogo zstępuje Duch święty?
Duch Święty zstępuje na wszystkich wiernych chrześcijan, którzy 
proszą o to Ojca Niebieskiego. „Ponieważ tedy, wy, będąc złymi, utnie
cie dary dobre dawać dzieciom waszym; jakoż daleko więcej Ojciec 
nasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go o niego proszą” 
(Łuk. 11, 13).

Wprowadzenie

Mówiliśmy już o Bogu Ojcu: „Wierzę w  Boga Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi” . A  więc Bóg-Ojciec stworzył niebo, a w  niebie 
aniołów; potem stworzył ziemię i wszystko, co jest na ziemi, a na 
końcu stworzył ludzi. Potem mówiłem wam o Synu Bożym. Kto to 
jest? — Jezus Chrystus. Powiedzcie krótko co wiecie o Panu Jezusie? — 
Narodził się z Maryi Panny z Betlejem, pracował przy rodzinie do trzy
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dziestego roku życia i przez trzy lata nauczał; potem zastał zabity, po 
trzech dniach zmartwychwstał, ipo 40 dniach wstąpił do nieba. Kiedy wróci 
na ziemię? Przy końcu świata, w dniu Sądju Ostatecznego. Widzicie jak 
dużo wiecie o Bogu, o Panu Jezusie. To wszystko jest zawarte w modlitwie 
„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... stamtąd przyjdzie sądzić żywych 
i  umarłych". W tym samym pacierzu mówimy: „Wierzę w  Ducha Świętego”.
O Duchu Świętym jeszcze wam nie opowiadałem... A  więc' opowiem dzisiaj.

Rozwinięcie tematu

Jestem przekonany, że jeśli zapytam: Kim jest Duch Święty? — każde 
dziecko wyrecytuje bez zająknięcia: Duch Święty jest to trzecia osoba Trój
cy Przenajświętszej, prawdziwy Bóg tak jak Bóg Ojciec, Syn Boży Jezus 
Chrystus. Bardzo się cieszę, że tak pamiętacie trudne prawdy wiary. Ale 
gdybym ponownie was zapytał: do czego nam pomaga Duch św. i co do
brego czyni dla nas? —  to wydaje mi się, że nikt nie umiałby odpowie
dzieć:... I wcale się wam nie dziwię — bośmy nic na ten temat nie mówili.

Pismo św. Starego Testamentu opowiada o sławnym i mądrym królu 
Salomonie przeróżne historie. Między innymi o tym jak ów król wybu
dował wspaniałą świątynię Bogu. Gdy dokonano poświęcenia świątyni, wó
wczas obłok napełnił dom Pański, a na ołtarz z przygotowaną ofiarą Bogu, 
spadł ogień z nieba i spalił ofiarę. Król Salomon usłyszał w głębi duszy 
głos Boga: „Poświęciłem dom ten. I będą tam oczy moje i serce moje po 
wszystkie dni i zwracać się będą do tego, który się tu modlić będzie” .

Podobny cud sprawia Duch Sw. w duszy człowieka, w duszy każdego 
z was. Kto duszę swą oczyści z grzechów i przygotuje ją jak piękną świą
tynię, wtedy wstępuje do niej Duch św. i mieszka w  niej. Dlatego św. Pa
weł powiada: „Nie wiecie, że Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży. 
mieszka w was” . (I Kor. 3, 16). Nie tylko mieszka, ale pomaga nam zacho
wać czystość i niewinność serca tak — abyśmy jak najdłużej pozostawali 
dziećmi Bożymi.

A  teraz posłuchajcie innego przykładu: o apostołach. Wprawdzie byli to 
dobrzy i poczciwi ludzie, porzucili nawet swe zajęcia domowe i poszli za 
Chrystusem... Mieli jednak dużo wad, wylbuchali gniewem, pragnęli zemsty, 
nie rozumieli Pana Jezusa. Piotr nawet upadł ciężko, bo wyparł się Chry
stusa; Tomasz nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa; po 
śmierci Jezusa .bardzo się bali, by im się co złego nie stało, siedzieli wie
czorami zamknięci i obawiali się wychodzić na ulice Jerozolimy. Innymi stali 
Się po zesłaniu Ducha św.: przedtem słalbi, bojażliwi — teraz silni duchem, 
odważni; przedtem kryli się za zamkniętymi drzwiami — teraz wychodzą 
na rynek i głoszą naukę Jezusa Chrystusa — przyznają się, że są Jego 
uczniami: przedtem gniewni, chciwi zaszczytów — teraz skromni, pokorni,

118



pragnący dla wiary w  Jezusa Chrystusa, zdobyć jak najwięcej ludzi. Do 
więzienia ich wtrącali, biczowali, prowadzili na śmierć — a oni nie lękafli 
się niczego, znosił; wszystko i tak osiągnęli szczyty świętości.

To samo czyni z nami Duch Święty. Tak, jak uświęcił dusze apostołów 
i nas uświęca. Tak jak natchnął męstwem apostołów i nam daje dar Mę
stwa, abyśmy wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa, i nigdy się swej wiary 
nie wstydzili. Duch św. wlewa do duszy również inne dary: dar rozumu, 
dar rady, umiejętności, pobożności i bojaźni bożej. (Katecheta poleca dzie
ciom zapisać siedem darów Ducha Świętego i krótko je objaśnia, oraz po
leci nauczyć się na pamięć).

Utrwalanie materiału

Uczyńcie znak Krzyża Świętego. Kogo chwalimy znakiem Krzyża Świę
tego?.— całą Trójcę Przenajświętszą. Kto to jest Bóg Ojciec? Pierwsza 
Osoba Trójcy Świętej. Co uczynił Bóg Ojeie? — stworzył nielbo i ziemię. 
Jak się nazywa druga osoba Boska? Syn Boży — Jezus Chrystus. Co uczy
nił dla ludzi Jezus Chrystus? Otworzył im niebo przez mękę i śmierć swoją 
na krzyżu. Jak nazywa się trzecia Osoba Boska? — Duch Święty. Co uczy
nił dlla nas Duch Święty? Duch święty nas uświęca. Kiedy stajemy się 
mieszkaniem Ducha Świętego wtedy gdy oczyścimy dusze nasze z grzechów 
■w Sakramencie Pokuty. Co Duch Święty uczynił dla apostołów? Przemienił 
ich wewnętrznie, natchnął męstwem do głoszenia Ewangelii. Do czego nam 
dopomaga Duch Święty? Duch Święty dopomaga nam do uświęcenia się
i utwierdzenia w prawdzie, oraz do śmiałego wyznania wiary chrześcijań
skiej.

Zastosowanie

Malarze przedstawiają Ducha Świętego jako gołąbka i jako ogień, gdyż 
dwa razy w ten sposób pokazał się ludziom. Najpierw pokazał się w  po
staci gołąbka nad rzeką Jordan przy chrzcie Pana Jezusa. Innym razem 
pokazał się Duch Święty nad apostołami, ale już inaczej, w postaci ogni
stych języków. Było to w  niedługim czasie po wniebowstąpieniu Pana Je
zusa. Uczniowie wrócili z Góry Oliwnej do Jerozolimy i tam czekali w  Wie
czerniku (duża saJa, w której Pan Jezus jadł z uczniami Ostatnią Wiecze
rzę). I oto dziesiątego dnia zjawił się nad nimi Duch Święty w postaci 
■ognistych języków.

Sposób zjawienia się Ducha Świętego jest symbolem Jego działalności. 
Duch Święty sprawia, że stajemy się tak łagodni, tak dobrzy dla innych 
jak gołąbki, daje też nam siłę, moc i rozpala serce miłością Boga i bliź
niego.
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Módlcie się często drogie dzieci do Boga Ojca, aby zesłał na was Ducha 
Świętego, bo sam Pan Jezus tak powiedział: „Ponieważ tedy wy, będąc 
złymi, umiecie dary dofore dawać dzieciom waszym; jakoż daleko więcej 
Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go o niego proszą” 
(Łuk. .11, ld).

30. ŚWIĘTY KOŚOIÓŁ POWSZECHNY

112. Co to jest Kościół?
Kościół jest to społeczność chrześcijan, kitórzy wyznają jedną wiarę, 
przyjmują jednakowe Sakramenty św. i podlegają jednej prawowitej 
właidzy kościelnej (Mt. 16, ,16).

113. Kto założył Kościół?
Kościół założył Jezus Chrystus.

114. Kiedy Jemis Chrystus założył Kościół?
Jezus Chrystus założył Kościół wtedy, gdy wylbrał 12. Apostołów i na
kazał im głosić Ewangelię '(Mt. 28, 19—20).

115. Kiedy Kościół rozpoczął w  pełni swą działalność?
Kościół rozpoczął swą działalność w 10 dni pb wniebowstąpieniu Pana 
Jezusa, to jest w dzień zesłania Ducha Świętego.

116. Co się stało iw dniu /włamią Ducha Świętego?
W dniu zesłania Ducha Świętego, Duch Święty zstąpił na Apostołów
i innych wiernych tak jak to Chrystus przydbiecał (Dz. Ap. 2).

117. Gdzie najpierw powstał Kościół chrześcijański?
Kościół chrześcijański powstał najpierw w Jerozolimie.

118. Kto kierował tym pierwszym Kościołem?
Pierwszym Kościołem kierowali Apostołowie, przybierając sobie do po
mocy diakonów.

119. W jaki sposób Apostołowie zdobywali nowych wiernych dla Kościoła?
Apostołowie Zdobywali nowych wiernych dla Kościoła w  ten sposób, 
że głosili Ewangelię w  innych miastach, zakładali tam gminy chrze
ścijańskie i ustanawiali nad nimi prawowitych zwierzchników czyli 
biskupów. (Mt. 28, 1S; Mt. 16, 1S).

Wprowadzenie

Kto z was drogie dzieci był w niedzielę na wsi mógł zaobserwować 
dziwne zjawisko. Ookooł godz. 11-tej ze wszystkich domów, mieszkań wy
chodzą ludzie odświętnie ubrani, wybiegają dziewczynki w nowych sukie- 
neczkach, z kokardami we włosach, chłopcy w  ładnych gamiturkaoh, no
wych bucikach, a Wszyscy kierują się do największego domu na środku
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■wsi — do domu Bożego — do kościoła. Z innyah wsi śpieszą również lu
dzie dróżkami przez pola, wśród zfbóż, wśród zagonów, jak strumyki z gór 
wpadające do jeziora. I oni też omijają inne domy, aby zatrzymać się przed 
najpiękniejszym domem — przed kościołeta, którego wieża widoczna z da
leka wskazuje drogę.

Gdy mówimy w pacierzu słowa: „Święty Kościół Powszechny”, mamy 
na myśli właśnie tych wszystkich ludzi wierzących, żywych ludzi, co wy
pełniają budynki kościelne na całym święcie. Oni tworzą wspaniałą i wiel
ką społeczność — Swjęty Kościół Powszechny. O takim właśnie Kościele, 
a nie o tym kościele z cegły, czy z kamieni, będę wam dzisiaj mówił.

Rozwinięcie tematu, a) Kto założył Kościół?

Powiedzcie dzieci, co uczynił Pan Jezus gdy skończył 30 lat żyda? Pan 
Jezus rozpoczął nauczać ludzi. Uczył tak pięknie, słowa Jego traSały 
do umysłu i serca słuchaczy, że całe tłumy ludzi grocnadzily się wokół 
Chrystusa. Wszyscy oni nie mogli stale chodzić za Chrystusem, gdyż Pan 
Jezus szyłbko przenosił się z miejsca na miejsce. g7Prił od miasta do mia
sta, od wsi do wsi. Pan Jezus chciał jednak, aby u- Jego szfcoie by li tacy 
uczniowie, którzy wysłuchali by wszystkich nanir a potem po śmierci 
Chrystusa te nauki przekazywali innym. Dlatego wybrał do swej szkoły 12 
uczniów i nazwał ich Apostołami. Apostołom iia? Pan Jezus władzę nad 
całym Kościołem: oni mieli nauczyć innych ludzi, głosić im Ewangelię; oni 
mieli kierować Kośteiołem po śmierci Pana Jezusa. W tpn sposób Chrystus 
Pan założył Kościół. Do Kościoła tego weszli wszyscy wierni, którzy uwie
rzyli w  Pana Jezusa. Nad wiernymi postawił Pan Jezus 12 Apostołów, aby 
ich nauczali, uświęcali i nimi rządzili.

b) Rozwój Kościoła

Założony przez siebie Kościół nazwał Pan Jezus słusznie w jednej przy
powieści — złamniem gorczycznytm. Jest to malutkie ziarenko, ale z niego 
wyrasta olbrzymie drzewo.

Po śmierci Pana Jezusa li-czba Jego wyznawców bardzo się zmniejszyła, 
zostali prawie sami Aipostołowie. Była to tak mała garstka — jak ziarenko 
gorczyczne. A le posłuchajcie co się dalej stało. Gdy Duch Swjęty zstąpił na 
Apostołów w dzień Zielonych Świąt i napełnił ich mocą i odwagą, ci roz
poczynają natychmiast nauczanie. Święty Piotr Apostoł w  samym dniu ze
słania Ducha Świętego przemawiał na rynku w Jerozolimie i nawrócił na 
wiarę w  Chrystusa trzy tysiące ludzi* Z małego ziarenka, z garstki aposto
łów, powstał w ten sposób pień Kościoła — pierwsza gmina chrześcijańska
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w Jerozolimie. Stamtąd rozeszli się Apostołowie we wszystkie strony świa-, 
ta, wszędzie głosili naukę Chrystusową.

N ie była to łatwa sprawa. Wielkim trudem, wśród niebezpieczeństw, 
rozmaitych musieli głosić Dobrą Nowinę, czyli Ewangelję. iPrawie wszyscy 
Apostołowie, z wyjątkiem jednego (św. Jana) zginęli śmiercią męczeńską. 
Praca ich jednak wydała owoce: pozakładali i gminy chrześcijańskie, czyli 
społeczności kościelne w Cezarei, Damaszku, Antiochii, Koryncie, Efezie, 
Aleksandrii, w Rzymie i w  wielu innych miejscowościach. W ten sposób 
z małego Ziarenka gorczyicznego wyrosło potężne drzewo — Kościół Chry
stusowy.

Apostołowie nie tylko pozyskiwali coraz to nowych ludzi — czyli wier
nych dla Kościoła, lecz w każdej nowo zorganizowanej gminie chrześcijań
skiej ustanawiali swych następców, prawowitych kierowników tej gminy — 
ustanawiali biskupów.

Utrwalenie materiału

Idą dzieci z tornistrami. Dokąd idziecie? — ktoś pyta. Do szkoły — 
odpowiadają dzieci. Co oni nazywają szkolą? — budynek szkolny, gdzie 
oni się uczą. Ale oto jest wycieczka. Ludzie pytają i mówią: Patrzcie, 
szkoła jakaś idzie na wycieczkę. 'Czyżby więc 'budynek szkolny szedł na 
wycieczkę? Coś podobnego nie zdarzyło się nigdy. Kogo więc mamy na 
myśli, gdy mówimy, że np. szkoła Nr 22 poszła na wycieczkę. Mamy na 
myśli dzieci. Ozy tylko same dzieci mamy na myśli? Czy możliwe, żeby 
szkoła była bez nauczycieli i bez pana kierownika? Co więc nazywamy 
szkołą? Szkołą nazywamy dzieci i grono nauczycielskie.

Podobnie jest w Kościele. Kościołem nazywamy gmach, dom Boży, 
świątynię, gdzie się ludzie gromadzą, ale Kościołem nazywamy także wier
nych, kapłanów, biskupów. Teraz rozumiecie chyba co to jest Kościół. 
Kościół jest to społeczność chrześcijan, którzy wierzą w  Jezusa Chrystusa
i podlegają jednej prawowitej władzy kościelnej.

Jeśli dobrze uważaliście, odpowiecie mi na inne pytanie. Kto dał po
czątek 'takiej pierwszej społeczności kościelnej? — czyli kto założył Kościół? 
Kościół założył Jezus Chrystus. Kiedy Jezus Chrystus założył Kościół? 
Gdy wybrał 12-tu Apostołów i nakazał im głosić Ewangelię. Kiedy Kościół 
rozpoczął w  pełni swą dzaaałłność? (odp. 115). Co się stało w  dniu ze
słania Ducha Świętego? (odp. 116). Po czym można było poznać, że Duch 
Święty zstąpił na Apostołów? (odp. 117). Gdzie najpierw powstał Kościół 
chrześcijański? (odp. llfl). Kto kierował tym pierwszym Kościołem? (odp. 
ISO). W jaki sposób Apostołowie zdobywali nowych wiernych dla Kościoła? 
■(odp. 121).
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Zastosowiame

Do jaltiej należycie parafii? Kto wchodzi w &kłaxi’ waszej paralfii? 
Wszyscy ludzie, którzy chodzą do kościoła, przystępują do Sakramen
tów  św., a więc przyjmują chrzest, spowiaJdają się i  wierzą w  Jezusa 
Chrystusa. tKo stoi na czele parafii? Ksiądz proboszcz. Komu podlega ks. 
proboszcz? Księdzu biskupowi. Kto stoi na czele całego Kościoła? Biskup 
naczelny. Czy znacie jakieś inne paraifie? Komu one podlegają? Również 
podlegają jednemu biskupowi. Te wszystkie parafie razem wzięte stanowią 
nasz Kościół w Polsce. Pomódlmy się, alby iPan Bóg błogosławił całemu 
naszemu Kościołowi.

■39. „WIERZĘ W KOSOIÓŁ POWSZECHNY”

(O władzy w Kościele)

120. W jaki sposób Apostołowie zdobywali nowych wiernych dla Kościoła?

Apostołowie zdobywali nowych wiernych dla Kościoła w ten sposólb, 
że igłosili Ewangelię w innych miastach, zakładali tam gminy chrześci
jańskie i ustanawiali nad nimi prawowitych zwierzchników czyli bi
skupów.

121. W jaki sposób wybierano biskupów?

Biskupów wylbierali sami wierni, następnie Apostołowie przez modlitwy
i wkładanie rąk przekazywali im władzę głoszenia Ewangelii i spra
wowania: Sakramentów.

122. Za kogo uważano biskupów?

' Biskupów uważano za prawowitych następców Apostołów.

123. Co mogli czynić biskupi jako następcy Apostołów?

Biskupi mogli wyświęcać kapłanów i diakonów przez wkładanie rąk.

124. W jakich krajach założyli Apostołowie Kościoły?

Apostołowie założyli Kościoły w Palestynie, w Małej Azji, w Grecji, 
w Macedonii, w Italii, i w Hiszpanii.
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125. Czym się różniły między sobą te Kościoły?

Kościoły ite tym się różniły, że:
1) posługiwały się wyłącznie swoim narodowym językiem we Mszy 

św. i w  nauczaniu (nawet Ewangelię napisano dla Greków po grec
ku), a dla Żydów po żydowsku,

2) każdym Kościołem zarządzał biskup niezależnie od innych bisku
pów,

126. Jakie więc były to Kościoły?

Były to Kościoły Narodowe.

127. Co tworzą wszystkie chrześcijańskie Kościoły Narodowe razem?

Wszystkie chrześcijańskie Kościoły Narodowe tworzą razem Kościół 
Powszechny.

Przygotowanie

Na ostatniej 'lekcji nauczyliśmy się dużo o Kościele. Wiemy już, że 
nasze polskie słowo „kościół” ma dwa znaczenia: ailibo oznacza budynek 
kościelny, albo też społeczność kościelną, czyli Kościół żywy. Wiemy rów
nież, kto założył taką żywą społeczność kościelną. Założył ją sam Jezus 
Chrystus. Kiedy to uczynił? Gdy pozyskał dla Swej nauki w ie r n y c h ,  
a patem wybrał Apostołów, i dał im władzę nad wiernymi.

Niestety, po śmierci Chrystusa, bardzo wielu wierzących w Pana Jezusa 
zwątpiło w  Jego naukę, i odeszło od Kościoła tak, że pozostali prawie sa
mi Apostołowie. Oni również byli słabi, bojaźliwi i pełni zwątpienia. Kto 
ich podniósł na duchu, zapalił męstwem do głoszenia Ewangelii? Duch 
Święty w  dzień Zielonych Świąt: zstąpił na nich w postaci ognistych ję
zyków, obdarzył znajomością różnych języków, toy mogli każdy naród jego 
własnym językiem nauczyć i w tym języku się modlić. Czy przypominacie 
sobie, kto wystąpił po raz pierwszy w dniu zesłania Ducha Świętego i pu
blicznie zaczął nauczać? Sw. Piotr 'Apostoł: wygłosił kazanie na rynku 
w Jerozolimie i nawróciło się 3 tyisiące ludzi. Co .uczynili inni Apostoło
wie? Rozeszli się po całym świecie i  wszędzie głosili Ewangelię. W każ
dym kraju zakładali Kościoły chrześcijańskie. W ten sposób rozszerzał się 
na świecie i rozrastał Kościół Chrystusowy.

Mówiliśmy również o tym, kto kierował i rządził Kościołem założonym 
przez Pana Jezusa. Kierowali nim i rządzili ci — którzy podjęli po Chry
stusie dzieło ewangelizacji — Apostołowie. Pan Jezus im powierzył władzę 
w  swoim Kościele.

O władzy w  Kościele, o dalszym jej przekazywaniu opowiemy dziś 
więcej i dokładniej.
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Rozwinięcie tematu

Ban Jezus nie Od razu udzielił Apostołom pełnej władzy nad Kościołem, 
lecz przekazywał ją stopniowo. Najpierw podecil im, aby ludzi aaawmK
i chracili ich: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc ich w imię 
Ojca, i Syna i 'Ducha Świętego” . Potem, .tuż przed swoją Męką w Wie
czerniku, po ustanowieniu Najśw. Sakramentu, .powiedział do Apostołów: 

czyńcie na moją pamiątkę”, tzn. daję wam władzę kaipłańską, spra
wowania Mszy św , gdyż pragnę, aby nigdy nie zaginęła pamięć o tej 
Ofierze, którą złożę za wszystkich ludzi na drzewie krzyża. Wreszcie dał 
Pan Jezus Apostołom władzę pasterską: „.Cokolwiek zwiążecie na ziemi, 
będzie związane i w niebiosach. Weźmijcie Ducha Świętego, którym od
puścicie grzechy, będą im odpuszczone, którym zatrzymacie...”

Po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie rozeszli się po świecie i przez 
całe życie wiernie wypełniali to, co im Pan Jezus nakazał: nauczali, 
chrzcili, odprawiali Mszę św., udzielali rozgrzeszenia tym, którzy popadli 
w  grzechy, wyznaczając im przedtem bardzo surowe pokuty. Korzystali 
z władzy, jaką otrzymali od samego Chrystusa.

■Ale wiernych stale przybywało i przybywało. Bardzo szybko przekonali 
się Apostołowie, że nie podołają wszystkim obowiązkom. Wtedy postano
wili tę sajmą władzę, którą otrzymali od Chrystusa przelać na innych ludzi
—  poważnych i zasługujących na to, iby ich dopuścić do udziału w  kiero
waniu Kościołem.

Pytali się wiernych, kogo uważają za najbardziej godnego, alby można 
mu ibyło dać władzę nauczania, sprawowania Najśw. Ofiary i duszpaste- 
rzowania, a tym samym uczynić igo zwierzchnikiem Kościoła __ czyli bi
skupem. Potem Apostołowie modlili się, pościli razem z wybranym, wresz
cie wkłajdali nań ręce, wśród modłów do Boga i tym aktem przekazywali 
władzę nauczycielską, pasterską i kapłańską (Por.: Dz. Ap. 6, 1—S; 14; 23; 
20; 28;). Po śmierci Apostołów biskupów tych uważano za następców 
Apostołów.

Wkrótce też i biskupi, których było coraz więcej, nie mogli podołać 
ogromowi pracy w Kościeile. I  oni musieli 'podzielić się swą władzą 
z innymi: ustanowili więc kapłanów zależnych od siebie i pozostających 
pdd ich opieką. Biskupi, jak Apostołowie, wkładali ręce na kapłanów, 
modlili się i w  ten sposób udziettali święceń kapłańskich.

Kościół Chrystusowy rozszerzał się szybko. Przybywało coraz więcej 
biskupów, kapłanów, diakonów, a zwłaszcza przybywało wiernych. Poza
kładano Kościoły: w  Palestynie, w Małej Azji, w Grecji, w Macedonii, 
w Italii, na wybrzeżach Afryki, w Hiszpanii. Dokąd nie dotarli Apostoło
wie, taim docierali ich następcy _  biskupi. We wszystkich tych Kościołach 
wierni tak samo wierzyli w  Jezusa Chrystusa, tak samo przyjmowali 
Chrzest, Sakrament Pokuty, tak samo uczestniczyli w Ofierze Mszy św.
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Czyżby więc np. między Kościołem założonym w Palestynie a Kościo
łem założonym w  Grecji nie Ibylo żadnej różnicy? W  wierze nie było żad
nej różnicy, lecz Kościoły różniły się miedzy sobą tym, że w każdym 
Kościele jednego państwa odprawiano nabożeństwa w języku ojczystym,, 
a biskupi kierujący tymi Kościołami byli organizacyjnie niezależni od 
siebie. Każdy z biskupów samodzielnie kierował Kościołem w swoim 
kraju.

Utrwalenie materiału

Widzę, że się trochę kręcicie na lekcji i nie chcecie tak uważać jak na 
innych lekcjach. Dobrze was rozumiem, bo rzeczywiście poprzednia i dzi
siejsza lekcja są trudniejszymi od innych. Treść ich nie jest łatwa do za
pamiętania. Przez pytania jednak zaraz ją utrwalimy w  pamięci. Po
wiedzcie: jaką władzę dał Pan Jezus Apostołom? Nauczycielską — pa
sterską i kapłańską. Na czym polegała władza nauczycielska?... paster
ska?... kapłańska?... Komu władzę tę przekazali Apostołowie? Biskupom. 
W jaki sposób udzielali Apostołowie biskupom tę potrójną władzę? Przez 
modlitwę i wkładanie rąk. Czy 'ludzie świeccy, wierni, mieli jakiś udział 
w wyborze biskupa?... Komu biskupi udzielali święceń? Kapłanom i dia
konom. Czy kapłani i diakoni otrzymywali pełnię takiej samej władzy, 
jaką miał .biskup? Kapłani — ,tak, diakoni zaś otrzymywali tylko jej 
cząstkę.

Mówiliśmy również, że Apostołowie i ich następcy zakładali w różnych 
krajach Kościoły. W czym Kościoły te były do siebie podobne? Ta sama 
wiara w Jezusa Chrystusa, te same Sakramenty św., Msza św. — Jestem 
pewien, że teraz już zrozumiecie dobrze pełne określenie Kościoła: 
Kościół jest to społeczność chrześcijan, którzy wyznają jedną wiarę, przyj
mują jednakowe Sakramenty św. i podlegają jednej praworwitej władzy 
kościelnej. Powtórzcie.

Kościoły zakładane w różnych krajach nie tylko były podobne do sie
bie, ale istniały też między nimi pewne różnice. Jakie to były różnice? 
Język narodowy, wzajemna niezależność biskupów jednego kraju od bi
skupów drugiego kraju. Tak więc w Kościele jerozolimskim odprawiano 
nabożeństwa po heforajsku, w Kościele greckim — po grecku, w Kościele 
w Rzymie — po łacinie. Biskup jerozolimski nie podlegał biskupowi 
greckiemu, a jeden i drugi nie byli zależni od biskupa rzymskiego. Sło
wem, można powiedzieć, że były to Kościoły Narodowe. Te wszystkie Ko
ścioły Narodowe tworzyły razem jeden, wielki Kościół Powszechny, czyli 
Kościół katolicki, bo powszechny i katolicki znaczy to samo.
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Zastosowania

Be razy, drogie dzieci, wejdziecie do swego kościoła parafialnego, przy
pomnijcie soibie, że takich — większych czy mniejszych kościołów —  jest 
na świecie bardzo dużo —  miliony. Moddą się w  nich wierni, wierzą w Je
zusa Chrystusa, przyjmują Sakramenty św., słuchają kazań, modlą się 
również dzieci, tysiące i miliony dzieci. Biskupi, kapłani, wierni starsi
i dzieci — tworzą razem wielką organizację — społeczność Kościoła żywego, 
który- jest Kościołem Chrystusa. Potężna to społeczność i wspaniała, ale 
tylko wtedy, gdy każdy jej wiemy jest ddbrym człowiekiem, gdy żyje 
tak, jak Pan Jezus nakazał. Kto żyje źle, ten plami imię chrześcijanina
i staje się kruszejącą cegłą w gmachu Kościoła Powszechnego. Gdyfby, co 
nie daj Boże, takich cegieł znalazło się dużo, wtedy skruszeje cały gmach
i zawali się Kościół Boży. Nie będziecie nigdy kruszejącymi cegłami, lecz 
bardzo zdrowymi moralnie członkami Kościoła.
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Cena zł 5.—

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

(św. Wincenty z Lerynu)


