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„Posłannictw o”
N r 3—4 1976

Bp Urs Kiiry
W Y D Z IA Ł  T E O L O G U  S T A R O K A T O L IC K IE J  
U N IW E R S Y T E T U  W  B E R N IE

Doktryna Kościoła Starokatolickiego
i(ciąg dalszy)

III . UOBECNIENIE ZBAWIENIA

Kościół starokatolicki zachował te  sakram enty , które rozw inęły się na 
podstaw ie pisemnego św iadectw a w zachodniej tradycji katolickiej. W n ie
których przypadkach stosuje tylko trochę inne uzasadnienie, zgodnie z no
wym i krytycznym i poglądam i w  biblistyce i dogmatyce, a w tradycyjnej 
nauce o sakram entach  uw zględnia również naukę o słowie i nauczaniu.

a) Słowo i  sakrament

Realizacja zbawienia, tak  jak jej dokonuje P an  w  procesie uspraw ie
dliw ienia i uśw ięcenia człowieka i zakończy ją  w  objaw ieniu chwały, może 
się spełnić tylko w tedy, gdy słowo C hrystusa i Jego zbawcze dzieło są 
ciągle ludziom  uobecniacie. To uobecnienie następuje przez głoszenie słowa 
i sakram enty  Kościoła. Poniew aż następuje ono na zlecenie i z upow aż
nienia Pana, można je rozumieć jako (symboliczno-odtwórcze) działanie 
zbawcze, przez k tó re  moc praw dy i błogosławieństwa, poświadczonego przez 
Pism o Św ięte boskiego O bjaw ienia, jest w iernym  przepow iadana i udzie
lana.

To, że uobecnienie zbaw ienia następuje przez słowo i sakram ent, ma 
swoje uzasadnienie w sam ej tajem nicy zbawienia. W szystkie inne wywody 
są drugoplanowe. A mianowicie, podobnie jak  C hrystus objaw ił nam zba
wienie za pośrednictw em  swojego słowa i swojego czynu, jako ten, k tóry  
„był prorokiem  potężnym  w  czynie i słowie wobec Boga i całego ludu” 
(Łk 24,19), podobnie wieszczące uobecnienie Kościoła powinno dokonywać 
się przez mówione słowo nauczania i przez czyn, przez działanie sa k ra 
m entalne. Upoważnił do tego Kościół sam zm artw ychw stały, Pan, dając 
Apostołom po-lecenie m isyjne, k tó re  w edług Mk. 16,15 nn., Mt. 28,18 'Mi., Jn .
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20,21 nn. obejm uje jedno i drugie, nauczanie i sakram ent, a mianowicie p rze
pow iadanie słowa i chrzest względnie pokutę. Zarówno do słowa jak  i do 
sak ram en tu  może odnosić się aiowotestam entowe pojęcie przepow iadania 
jak o  pojęcie nadrzędne bez uszczuplania przez to ich odrębności czy swois
tości. W yraźne przyporządkow anie słowa i sakram entu  da tu je  się od A u
gustyna, a następnie zostało ono podjęte ma nowo przez luteranizm . Dzisiaj 
uznają je  stopniowo również teologowie rzym skokatoliccy. Jednakże róż
nica między tym i pojęciam i, jak  ją rozum iał A ugustyn, (nauczanie jako 
słowo słyszalne — verbum  audibile, a sakram ent jako słowo widzialne — 
verbum  visibile) nie oddaje w  pełni specyficznej ich odmienności. Dlatego 
lepiej jest w  ślad za młodszymi teologam i rzym skokatolickim i (np. G. Soehn- 
gen) mówić o ńierologii i h ie ru rg ii (o obecności tajem nicy Chrystusa w  
św iętym  słowie i w  św iętym  działaniu), ponieważ w  ten  sposób lepiej uw y
datn ia ją  się różnice między tym i pojęciam i. Ich  jedność leży tylko i wy
łącznie w Jezusie Chrystusie, w którym  — w odróżnieniu od sta ro testa- 
mentowych rzeczników O bjaw ienia — słowo i czyn nie są rozłączone, ale 
tw orzą jedność. W łaśnie przez to C hrystus okazuje się po prostu  jako ob
jaw iający. W przepow iadaniu Kościoła ta jedność O bjaw ienia w  nauczaniu 
i  sakram encie rozchodzi się znów. Dzieje się tak  i m usi dziać na znak 
tego, że C hrystus jako jedyny O bjaw iający jest ich Panem  i właściwym 
szafarzem. To jednak  oznacza też, że w  liturgii społeczności chrześcijańskiej, 
k tó ra  jest posłuszna swem u P anu, jedno przepow iadanie pow inno w  zasa
dzie następow ać zawsze przez nauczanie i sakram ent.

N auczanie jest to  uobecnienie za pomocą ludzkiej mowy poświadczo
nego przez Biblię O bjaw ienia. Przez ludzkie, być może bardzo niedosko
nałe, słowo kaznodziei, k tóry  na polecenie i z upow ażnienia Pana pośw iad
cza Jego słowo, w ykłada je, głosi i odnosi do współczesności, mówi do spo
łeczności sam Pan. Po tencjalną podstaw ą tego jest sam Jezus Chrystus, 
k tó ry  swoim Apostołom dał zapew nienie, że ich słowo będzie Jego słowem 
(Łk. 10,16), oraz Duch Święty, k tóry  zarów no przepow iadającym  jak  i słu
chaczom otw iera serca, usta  i uszy na słowo boże. Sam Trójjedyny Bóg 
je st rękojm ią, iż stan ie się tak, że ludzkie słowo kaznodziei będzie p rze
pow iadane i p rzyjm ow ane jako' słowo boże. Z tego w ynika, że zasadniczo 
kaznodzieja pow inien spełniać następujące w arunki. Po pierwsze, troszczyć 
się o w ykładanie danego fragm entu  Pism a Świętego w  ścisłym powiązaniu 
z duchem i sensem religijnym  całej Biblii, tak  aby te k s t ten był słyszany 
jako słowo samego Pana. Po drugie, tak  w ykładane słowo nie może być 
przez kaznodzieję tylko głoszone i podaw ane społeczności, ale m usi być 
au to ry ta tyw nie  obwieszczone przez niego jako słowo P ana z naw ołaniem  
słuchaczy do podjęcia decyzji. I wreszcie po trzecie, słowo kaznodziei musi 
być ak tualne i trafiać człowieka tam , g-dzie on ze swoimi rzeczyw istym i 
potrzebam i i problem am i w rażliw y jest na słowo boże.

P rzepow iadanie służy w taki sposób nie tylko wzm acnianiu, podbudo
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w aniu  lub pouczaniu tych, którzy już w ierzą, lecz jako uobecnienie potęgi 
praw dy i błogosław ieństw a słowa bożego, przepow iadane słowo tworzy 
w iarę, odradza ją, daje jej ducha i życie. Przepow iadane słowo jest zawsze 
również czynem, w ydarzeniem , jest (podobnie jak  sakram ent, ale w inny 
sposób) środkiem  łaski w ręku  Boga, bez którego chrześcijanin nie może 
egzystować. Jego szczególną postacią jest mowa, k tó ra  jako mowia natchnio
na jest nie tylko środkiem  porozum ienia, lecz również aktem  twórczego 
odtw orzenia boskiego słowa O bjawienia. Ten ak t twórczego odtw orzenia 
następuje przez słowa, pojęcia i obrazy, k tó re  działają bezpośrednio jako 
znak form alny (signum  form ale) zbawienia. Inaczej ma się rzecz z sa
kram entem . W sakram encie uobecnienie potęgi p raw dy i błogosławieństw a 
Boga następuje przez określone w idzialne działanie ustanow ione przez Pana 
(lub Apostołów) i  związane z obietnicą Jego łaski. Katechizm  chrześcijań- 
skokatolicki fo rm ułu je to następująco: „Saknam ent jest widzialnym , usta
nowionym przez Boga znakiem  związanym  z niew idzialną łaską”. Tak więc 
sak ram ent m a, co należy przede w szystkim  podkreślić, jako działanie uo
becniające w ybitn ie charak te r w ydarzenia. Siakram ent mówi sam  przez się 
i nie po trzebuje słow a-w ykładni. Ale jednak nie ma sakram entu  bez sło
wa. Potrzebne jest ono, aby (jako tzw. „form a” sakram entu) w yjaśnić sens 
sakram entalnego działania (tzw. „m aterii”) i uczyinić go skutecznym . Słowo 
służy sakram entow i, ale jest on czymś więcej niż słowem. S akram ent jest 
rzeczywistością, k tó rą  słowo tylko oznacza. W odróżnieniu od odtw arzają
cego słowa nauczania, k tóre działa bezpośrednio, działanie sakram entalne 
jest znakiem  instrum entalnym  (signum instrum entale), przez k tó ry  łaska 
działa pośrednio. W łaśnie w  pośredniości działania łaski tkw i nieporów 
nyw alny ch a rak te r realności sakram entu .

Co do sposobu działania sakram entu  istnieje o ty le jednom yślność, że 
w szystkie Kościoły uznają następującą tezę: Sakram enty  spraw iają to, co 
oznaczają (sacram enta efficiunt quod significant). Ale tw ierdzenie to może 
być w  szczegółach bardzo różnie rozum iane. S krajn ie przeciw staw ne ujęcia 
reprezen tu ją: z jednej strony Kościół reform ow ano-kalw iński, z drugiej 
strony Kościół rzym skokatolicki. Zgodnie z pierw szym  ujęciem  sakram enty  
są skuteczne subiektyw nie, a mianowicie dzięki w ierze tych, k tórzy je  
przyjm ują. Łaska działa nie przez sakram enty , lecz po nich się ją  poznaje 
i zostaje udzielona odbiorcom w tedy, gdy przy jm ują oni znaki sakram en
ta lne z w iarą w  obiecaną łaskę (tum, cum). D ziałanie sakram entów  jest 
zasadniczo poznawczo-duchowe. Przeciw staw na do tej jest doktryna rzym 
skokatolicka, k tó ra  tw ierdzi: Sakram enty  są skuteczne mocą samego udzie
lanego sakram entu . Sakram enty  „zaw ierają” (continent) łaskę i udzielają 
jej (conferuflt) tym, którzy są dysponow ani do ich przyjęcia. Działanie 
sakram entów  jest obiektywno-przyczynowe. Oba sk rajne  poglądy zaw ie
ra ją  m om enty praw dy, nie mogą jednak swoim sposobem ujm ow ania (po
znawczym względnie przyczynowym) uchwycić w łaściw ie procesu sa k ra 
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m entalnego. W poznaniu sposobu działania safcramentu może nam  znacznie 
pomóc pojęcie symbolu, rozpowszechnione najp ierw  przez nowszych teolo
gów rzym skokatolickich (G. Soehngen), rozum iane jednak  w  sensie staro- 
b iblijnym , a nie m odernisty  canym. Zgodnie z tym  symbol 'nie jest tylko 
przenośnią, k tórej sens leży poza sam ym  obrazem (jak np. w przypadku 
krzyża jako godła chrześcijaństw a). Symbol jest raczej znakiem dostrze
galnym  zmysłowo, k tóry  jako ten  znak jest przepojony mocą oznaczonego 
nim  fak tu  zbawczego. Należy w praw dzie odróżniać znak i oznaczony nim 
fak t zbawczy, ale w  procesie sak ram entu  tw orzą one jedność, „symbolo- 
-rzeczyw istość”, która jednak jako ta k a  wykracza poza siebie i w skazuje 
na sam, już nie symbolizowany, fak t zbawczy oraz uobecnia go. W tałiim 
ujęciu sakram ent jest w  potrójnym  sensie instrum entalnym  symbolem rea
lizacji zbawienia. Jako zmysłowo dostrzegalne działanie Kościoła jest przede 
wszystkim  symbolem zew nętrznym  „sacram entum  tan tum ” (przy Eucha
ry s tii błogosławieństwo, rozdzielanie i spożywanie chleba oraz picie wina). 
Te zew nętrzne działania symboliczne w zm acniają i u tw ierdzają w iarę w  
uobecnione przez te  symbole fak ty  zbawcze (w iara w. zbawczą śm ierć 
Chrystusa). Symbol ten jest jednak przepojony mocą realności, zbawienia, 
k tó rą  oznacza, jest „sacram entum  et res” (obecność ciała i krw i Chrystusa 
pod postaciam i chleba i wina). Dzięki tem u w łaśnie sakram ent jest jed
nocześnie symbolem i rzeczywistością, „symboliczną rzeczywistością”. Daje 
ona w iernym  zbaw ienie (przy Eucharystii — łączność, współżycie z Chrys
tusem  i ze wszystkim i wespółzbawionymi). A le na tym  nie koniec. Jako 
rzeczywistość symboliczna sak ram ent w skazuje na sam ą rzeczywistość zba
wczą, na „res tan tum ” (przy Eucharystii — na ukrzyżowanego, zm artw ych
w stałego i mającego przyjść pow tórnie Pana). P ieczętuje on przyjm ującego 
do chwały wiecznej we wspólnocie z P anem  (przy Eucharystii — obietnica 
w spółbiesiadowania w  przyszłym  królestw ie ze Zbawicielem i w espółzba
wionymi). Ten potrójny sens pojęcia symbolu — jako symbolu zew nętrz
nego, symbolicznej rzeczywistości i rzeczywistości zbawczej — czemu od
pow iada również potró jne działanie sakram entu, należy zawsze mieć przed 
oczami przy  om aw ianiu kw estii poszczególnych sakram entów.

b) Poszczególne sakramenty

CHRZEST 

1. Pochodzenie chrztu

a) Główną podstawą chrztu  jest obietnica całkowitego odpuszczenia 
grzechów wszystkim, którzy czynią pokutę. Już posłanie proroków  Starego 
T estam entu  głosiło, że pow tórne przyjęcie Izraela do przym ierza łaski w y
m aga całkowitego „naw rócenia” do Boga i będzie zw iązane z ogólnym
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oczyszczeniem, którego znakiem  zew nętrznym  jest polanie wodą (Ez, 36,24— 
27; por. Jez. 1,16; Je r. 2,22; Zach. 13,1—2). Do te j tradycji w ielkich p ro 
roków  naw iązuje też Ja n  Chrzciciel, gdy zapow iadając zbliżanie się k ró
lestw a niebieskiego w iąże z tym  wezwanie do całkowitego naw rócenia (po
kuty) i chrzest wodą dla odpuszczenia grzechów. C hrzest ogniem i duchem, 
k tó ry  zapowiada! na koniec św iata, przyniesie dopiero Mesjasz. Sam  Jezus 
w  czasie swej działalności m esjańskiej na ziemi nie chrzcił (Jan  4,2). Do
konyw any przez uczniów Jezusa i w yjątkow o przez Niego samego chrzest 
(Jan  3,22) był zapew ne chrztem  wodą, analogicznym  do chrztu Jana. Chrzest 
chrześcijański (chrzest „w im ię C hrystusa”) będzie z natu ry  rzeczy możliwy 
dopiero po dokonaniu przez C hrystusa dzieła zbaw ienia, k tóre zakończył On 
zesłaniem Ducha Świętego. Zaraz też po Zielonych Św iątkach powszechnie 
prak tyku je  się chrzest w  gm inie p ierw otnej, nie m otyw ując i nie w yjaś
n ia jąc historycznie bliżej jego pochodzenia. To zaś tylko w tedy jest zro
zum iałe, jeśli się przyjm ie, że Apostołowie i gm ina pierw otna mogli po
woływać się odnośnie chrztu  na polecenie przekazane im  przez zm artw ych
wstałego Pana.

b) Form alne ustanow ienie chrztu  nastąpiło  w edług Mat. 28,18—20 wtedy, 
gdy zm artw ychw stały  P an  wypowiedział do uczniów  następujące słowa: 
„Dana mi jest (teraz) wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nau
czajcie w szystkie narody, chrzcząc je w  imię O jaa i Syna, i Ducha Św ię
tego, nauczając je  zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem . 
A oto ja jestem  z wami po wszystkie dni, aż do skończenia św iata”. Głów
ny akcent spoczywa tu  na rozkazie m isyjnym , w  którym  Pan, obdarzony 
nieograniczoną boską w ładzą, zleca uczniom głoszenie Ewangelii. Przez 
swoje przepow iadanie m ają  oni wzywać narody ziemi do podjęcia decyzji, 
a tych, którzy przyjm ą nowinę, włączyć do wiecznej wspólnoty, przez 
chrzest w im ię Boga Trójjedynego. I powinna oni nauczać ochrzczonych 
wszystkiego, co im przekazał Pan. A gdy będą w ypełniać to po tró jne po
lecenie, będzie z n im i uwielbiony • Pan. On sam  będzie tym, k tó ry  przez 
posługiw anie swoich Apostołów dokona przepow iadania chrztu  i nauczania. 
Chrzest jest jakby zapowiedzią ak tu  panow ania samego C hrystusa i jako 
taki jest zasadniczym aktem  inicjacji, przez k tóry  przy jm uje On w iernych 
do swego (reprezentow anego w  akcie chrztu) dzieła zbaw ienia i do swojej 
wiecznej w spólnoty.

Że tak ie  jest w łaśnie znaczenie chrztu, świadczą inne fragm enty  Nowego 
Testam entu, a przede wszystkim  opis Zielonych Świątek, gdzie po raz 
pierw szy w spom ina się o chrzcie w  gm inie p ierw otnej, P io tr żąda tam  
od braci, k tórzy byli św iadkam i cudu Zielonych Świątek: „Czyńcie pokutę 
i niechaj każdy z was ochrzci się w  imię Jezusa Chrystusia, na odpuszcze
nie grzechów waszych, a otrzym acie d a r D ucha Świętego” (Dz. Ap. 2,38). 
Chodzi tu  o chrzest n ie  tylko w im ieniu Chrystusa, ale o chrzest w  imię 
Chrystusa. Zgodnie z językiem  Biblii ozaiacza to, że w  m ieniu wypowie
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dzianym nad  ochrzczonymi jest obecny sam C hrystus ze swoim dziełem 
zbawienia, a przez to oni zostają Mu (jteko ich Panu) przekazani jako 
własność, przez odpuszczenie ich grzechów i udzielenie Ducha Świętego. 
Ten sam proces m a na m yśli Paw eł, kiedy w  liście do Rzym ian (6,4) mówi, 
że chrzest jest chrztem  w śm ierci Chrystusa i  przez chrzest ochrzczony o trzy 
m uje udział w  życiu zm artw ychw stałego C hrystusa („Przez chrzest bowiem 
zostaliśm y razem  z nim pogrzebana w śmierć, aby jako C hrystus zm ar
tw ychw stał przez chwałę Ojca, tak  i  m y byśm y w  nowości życiu chodzili”
— Rzym. 6,4; por. też Kol. 2,12).

2. Istota chrztu

a) C hrzest jako działanie sakram entalne (signum) pow inien zgodnie ze 
św iadectwem  biblijnym  zaw ierać następujące trzy  momenty. Jako znak 
zew nętrzny (m ateria) — zanuTzenie w  wodzie (jak to się jeszcze dzisiaj 
p rak tyku je  w  Kościele wschodnim) lub  polanie wodą (jak się p rak ty k u je  
już od’ I w ieku na Zachodzie) lub  (w razie potrzeby) pokropienie wodą. 
Do tego dochodzą (jako forma) słowa tow arzyszące czynności, k tó re  m ają 
znaczenie proklam acji określającej czynność sakram entalną i w ykonującej 
ją: „Ja  ciebie chrzczę w  Im ię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Do III w ie
k u  obok try n ita rn e j była rów nież w  użyciu równoznaczna z nią form uła: 
„Ja ciebie chrzczę w  imię C hrystusa”. Szafarzem  chrztu może być ten, 
kto jak  Apostołowie jest do tego upoważniony i działa zgodnie z in tencją 
Kościoła. Tylko w  razie konieczności chrztu może dokonać człowiek świec
k i (wraz z Kościołem w schodnim  należy powiedzieć: ochrzczony człowiek 
świecki), mocą swego kap łaństw a powszechnego.

b) Boski fak t zbawczy (res) w chrzcie należy w edług Rzym. 6 rozumieć 
jako przeniesienie na ochrzczonego błogosławionej mocy zbawczej śm ierci 
C hrystusa i Jego zm artw ychw stania. P rzeniesienie to powoduje trw ałą  
łączność z Ukrzyżowanym  i Zm artw ychw stałym  i n as tęp u je  przez zupełne 
odpuszczenie grzechów (uspraw iedliw ienie grzesznika) oraz udzielenie n o 
wego życia w  Duchu Świętym . Przeniesienie to jest aktem  jednorazowym, 
n iepow tarzalnym , dzięki którem u ochrzczony zostaje p rzyjęty  na stałe do 
Kościoła jako Ciała Chrystusowego i przez k tó ry  „zostaje wszczepiony” w  
„podobieństwo” (m isterium  zbawienia) śm ierci i zm artw ychw stania C hrys
tusa (Rzym. 6,5). G w arancją tego jest obietnica przebaczenia, która jest 
główną podstaw ą chrztu, a k tó rą  można przyjąć tylko w  wierze „W y
znaję jeden  chrzest n a  odpuszczenie grzechów ” (Credo).

3. Działanie i konieczność chrztu

Przez zew nętrzną czyinność symboliczną, zanurzenie w wodzie, obrazu
jące śm ierć starego człowieka względnie oczyszczenie ze wszystkich grze
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chów wzm acnia się i potw ierdza w iara w zbawczą tajem nicę śm ierci 
i zm artw ychw stania Chrystusa. Jako rzeczywistość symboliczna chrzest 
tw orzy w  ochrzczonym  trw ałą  form ację Chrystusow ą (jako charak ter indele- 
bilis =  niezniszczalne piętno) i zapoczątkowuje jego powszechne k ap łań 
stwo. W reszcie działanie w ynikające z oznaczonej przez rzeczywistość sym 
boliczną rzeczywistości zbawczej polega na przyjęciu  do m esjańskiej spo
łeczności zbawionych czasów ostatecznych, a tym  samym na opieczętowa
niu do chw ały wiecznej. Chrzest jest konieczny nie tylko dlatego, że n a
kazał go Pan, lecz także dlatego, że jest on w  Jego ręk u  środkiem  w yko
nyw ania w ładzy. Władza ta oznacza między innym i, że P an  opowiada się 
za swoim i, zjamim oni opowiedzą się za Nim. Na znak  tego można udzielać 
chrztu również niem ow lętom , jak  to było p rak tykow ane już w Kościele 
pierw otnym .

BIERZMOWANIE (KONFIRMACJA)

1. Pochodzenie bierzmowania

a) G łów ną podstaw ą bierzm ow ania jako sakram entu  um ocnienia przez 
Ducha Świętego jest szczegółowa obietnica Ducha, jaką Pan dał swoim 
uczniom (przede w szystkim  w swojej mowie pożegnalnej Ja n  14—17). Jak  
świadczy Nowy Testam ent, Duch Święty dany był już tym  wszystkim , 
k tórzy uw ierzyli w C hrystusa i zostali ochrzczeni. Ale po Jego zstąpieniu 
na początku następu je  ciągle nowe zstąpienie, o k tó re  należy nieustannie 
się modlić. O sposobie i postaci tego ciągle nowego zstępow ania Nowy 
T estam ent nie mówi nic konkretnego: „Duch tchnie, kędy chce” (Jan 3,8). 
Z drugiej jednak  strony Apostołowie i gm ina p ierw otna znają od początku 
szczególną form ę udzielania Ducha — nakładanie rąk.

b) Nałożenie rąk  dla udzielenia Ducha Świętego w ykonali po raz p ierw 
szy Apostołowie P io tr  i Ja n  na Sam arytanach, k tórym  Filip udzielił w praw 
dzie chrztu, ale nie otrzym ali oni jeszcze Ducha Świętego (Dz. Ap. 8,14— 17). 
Obaj Apostołowie przekazali w ięc im Ducha Świętego przez nałożenie rąk , 
p rzyjm ując ich tym  sam ym  do pełnej łączności duchowej z gm iną p ie r
wotną. W ‘ten sposób nastąpiło  w yraźne odróżnienie chrztu i nak ładania 
rąk  jako dwóch różnych aktów. Podobnie jest w Dz. Ap. 19,6, gdzie Paw eł 
tym członkom gminy, k tórzy otrzym ali tylko chrzest Jana, udziela chrztu 
Chrystusowego, a następnie w kłada na nich ręce dla udzielenia Ducha 
Świętego. Ta dwoistość jest uzasadniona dziejam i zbawienia. Podczas gdy 
chrzest jest zasadniczym  aktem  inicjacji, pow odującym  przyjęcie do w spól
noty chrześcijańskiej, nałożenie rąk  jest aktem  w ew nątrz samej wspólnoty, 
przy czym według Dz. Ap. 8 chodzi bardziej o in tegrację w Duchu Św ię
tym  jednego Kościoła, natom iast w edług Dz. Ap. 19 bardziej chodzi o uw ie
rzytelnienie i potw ierdzenie chrztu. Chrzest i  bierzm ow anie pozostają do
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święto czuli się w  obecności swego Pana znów „narodem  w ybranym ”, k tó 
rem u obiecano w  przyszłości ostateczne zbawienie. Podobnie ustanow iona 
przez Zbawiciela w przeddzień śm ierci Eucharystia m iała być dla gramy 
chrześcijańskiej kultow ą ucztą pam iątkow ą (Łk. 22,19; 1 Kor. 11,24), przez 
k tórą m iała być ciągle na nowo „przepow iadana” jego zbawcza śm ierć „na 
odpuszczenie grzechów”, aby jej uczestnicy mieli udział w je j błogosławio
n e j mocy i otrzym ali też odział w  „nowym przymLerau”, a  kiedyś w  o s ta 
tecznym  zbaw ieniu w  K rólestw ie niebieskim. Jezus powiedział w yraźnie, 
że ustanow iona przez Niego Eucharystia znajdzie swoje dokonanie dopiero 
„aż się w ypełni w  królestw ie Bożym” (Łk. 22,16), Ta „m esjańska ucz ta” 
przyszłości jest dla Jezusa nie tylko obrazem, lecz żywą rzeczywistością 
samego Królestwa, za którego przyjście ręczy swoją śmiercią.

Jezus ustanaw iając Eucharystię przepow iada swoją rychłą śm ierć zbaw 
czą, w yrażając to szczególnie w yraźnie w  słowach wypowiedzianych według 
Mk. 14,24 i Mt. 26,28 nad kielichem  w ina: „To jest k rew  m oja nowego 
przym ierza, k tó ra  za w ielu (=  wszystkich) będzie w ylana". W yrażenia 
„krew  nowego przym ierza” przypom ina o k rw i ofiarnej przelanej na górze 
S ynaj przy zaw ieraniu przym ierza (2 Mojż. 24,8), którą przypieczętowało 
przym ierze łaski, jakie Bóg zaw arł z Izraelem . Podobnie krw aw a ofiara 
C hrystusa na krzyżu m a ustanow ić i przypieczętować przym ierze łaski, 
k tóre zastąpi sta re  przym ierze i do którego zostaną przyjęci Wszyscy w ie
rzący w  C hrystusa i uzyskujący przez Jego ofiarną śm ierć odpuszczenie 
grzechów. Jeśli Jezus według Łk. 22,20 i 1 Kor. 11,25 jeszcze w yraźniej 
mówi: „To jest nowe przym ierze we k rw i m ojej”, to nie należy myśleć 
tylko o nowym przym ierzu serc, które Jerem iasz (31,31) obiecał w  czasach 
ostatecznych, lecz o zw iązku k rw i i życia, które zostało ustanow ione przez 
ofiarniczą śm ierć C hrystusa między Nim i Jego wyznawcam i. Gdyby na
w et w  tym  sform ułow aniu cofnąć się m yślą do krw i baranka paschalnego 
(której nie przypisyw ano mocy zadośćuczynienia), to też zostanie u trzy 
m any historyczno-zbawczy związek ze św iętem  paschy. Ma to miejsce u 
Ew angelisty  Jana , k tóry  określa Jezusa jako prawdziwego baranka p a
schalnego {Jn. 1,36) oraz także u  P aw ła, k tó ry  (1 Kor. 5,7) mówi: „Albowiem 
my również m am y B aranka paschalnego, Chrystusa, k tóry  za nas został 
ofiarow any”. Je s t oczywiste, co sam Jezus chciał powiedzieć w  słowacn 
nad kielichem, takich, jakie zostały nam  przekazane. Jego rychła śmierć 
ma uskutecznić zadośćuczynienie za w ielu i tworzy między Nim i Jego 
wyznawcam i przym ierze krw i i  życia m ające wieczną wartość. I w łaśnie 
tę  Jego zbawczą śm ierć ma przypom inająco uobecniać Eucharystia.

Analogicznie do słów wypowiedzianych nad  kielichem  należy rozum ieć 
słowa, które w edług Mk. 14,22, Mt. 26,26, Łk. 22,19 i 1 Kor. 11,24 Jezus 
wypowiedział nad chlebem: „To jest ciało moje, które za was będzie wy
dane”. Jak  wiadom o, w łaśnie przy in te rp re tow aniu  tych słów dośzło m ię- 
idky Kościołami do najw iększych nieporozum ień i różnic zdań. Nie możemy
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jednak  tu ta j zajm ować się nim i bliżej- Należy tylko stwierdzić, że w ypo
w iadając te  słowa Jezus nie m iał na m yśli swojego m aterialnego ciała, 
ale — podobnie jak  przy  słowach nad kielichem  — m iał na m yśli swoją 
ofiarną śmierć. Nie do przyjęcia jest zatem  w ykładnia: chleb jest (m ate- 
rialno-substancjaln ie) moim  ciałem. Tego Jezus n ie  mógł mieć na myśli 
choćby już dlatego, ponieważ gdy w ypow iadał te  słowa był jeszcze ciałem 
obecny wśród swoich uczniów. Taika w ykładnia jest też niemożliwa w od
niesieniu do słów wypowiedzianych nad kielichem, gdyż spożywanie krw i 
było w ykluczone dla żydowskich współbiesiadników. Z drugiej jednak  stro 
ny niew ystarczająca jest rówmież w ykładnia sym boliczno-figuralna: chleb 
oznacza moje ciało. Taka in te rp re tac ja  jest nie do przyjęcia an i w  senste 
zwykłego porów nania (ten chleb to ja), ani też w  sensie m istycznej obec
ności Jego ciała (pod postacią chleba u k ry te  jest tajem niczo moje ciało). 
N apraw dę można tu  — jiak to widać w yraźnie w  dodatku „za was będzie 
w ydane” — myśleć ty lko o sam ej o fiarnej śm ierci C hrystusa w  tym  .sen
sie, że w  Chlebie — jak  i  w  w inie — C hrystus jest rzeczywiście obecny, 
„wcielony”, z mocą błogosław ieństw a sw ej ofiam iczej śmierci, chociaż w 
przeddzień swej śm ierci dopiero „prolep tycznie” (przew idując i uprzedza
jąc  przyszłość). Słowa: „To jest ciało moje, to jest k rew  m oja” oznaczają 
więc sam ouobecnienie C hrystusa w  błogosławionej mocy swej ofiarnej 
śm ierci, k tó rą  poniesie On za nas oieleśnie, to znaczy swoim własnym  
ciałem i krw ią.

W Eucharystii chodzi rzeczywiście o ofiarę, m ianowicie o „przepow ia
danie” (1 Kor. 11,26) ofiarniczej śm ierci Pana, k tó ra  zgodnie z Jego wolą 
(„To czyńcie na m oją p am ią tk ę” Łk. 22,19 i 1 Kor. 11,26) ma być ciągle 
na nowo -uobecniana w obrzędowym spraw ow aniu Eucharystii przez spo
łeczność chrześcijańską aż do Jego pow tórnego przyjścia. D latego obrzę
dowe uobecnienie Jego ofiary należy rozum ieć jako Jego samouobecnienie 
w  darach chleba i w ina, czego według re lacji o ustanow ieniu Eucharystii 
dokonał w  ten sposób, że jako boski pan domu zapew nił swoim w spół
biesiadnikom  udział w  błogosławionej mocy sw ojej śm ierci przez d a r 
chleba i w ina, k tó re  w łaśnie na skutek  tego stały się „Jego ciałem ” i  „Jego 
k rw ią”. To zaś, że w  E ucharystii P an  jest obecny — w  paradoksalny spo
sób — jako p an  domu i jako dar, że jest tam  osobiście i udziela się 
swoim  w iernym  w  chlebie i w inie jako „prawdziw ym  pokarm ie i p raw 
dziw ym  n ap o ju ” (Jn. 6,55) jest ta jem nicą w ynikającą z sy tuacji eschatolo
gicznej, w k tó rej Eucharystia jest an tycypacją uczty n iebiańskiej w  przy
szłym królestw ie niebieskim.

b) Z tego wszystkiego w ynika, że Eucharystia, w  swojej najgłębszej ta 
jem nicy, swojej głównej przyczynie, może być zrozum iana dopiero po 
uw zględnieniu tajem nicy całych dziejów  Chrystusa. O bejm ują one w cie
lenie Chrystusa, Jego zbawczą śm ierć i Jego ■zmartwychwstanie, które 
znajdzie swoje w ypełnienie dopiero w  Jego pełnym  chwały pow tórnym
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przyjściu. D latego każda Eucharystia jest też „anam nezą”, uczczeniem 
pamięci, uobecniającym  całe dzieje Chrystusa. Znajduje to swój w yraz 
w katolickiej litu rg ii mszalnej w  słowach modlitwy ofiarow ania: „Dlatego,
o Panie, m y Twoi słudzy, w spom inam y św iętą mękę Twojego Syna Jezu 
sa C hrystusa P ana naszego oraz jego zm artw ychw stanie i Jego pełne 
chwały w niebow stąpienie”. W prawdzie w now otestam entow ych relacjach
o Eucharystii w ydaje się brakow ać jakichkolw iek bezpośrednich odniesień 
do zm artw ychw stania i w niebow stąpienia. W edług tych relacji Eucharystia 
jest zasadniczo darem  ukrzyżowanego, skazanego na śmierć. Jednak  przez 
perspektyw ę na przyszłe królestwo niebieskie, jak  też przez ich św iadec
twa o śm ierci Chrystusa jako śm ierci zbawczej „za w ielu”, jest oczywiste, 
że E ucharystia jako „sakram ent Ukrzyżowanego” wybiega w  przyszłość, 
k tó rą  otw iera zm artw ychw stanie i w niebow stąpienie Chrystusa. Ew ange
lista Jan  jest przede w szystkim  tym, k tóry  Eucharystię rozum ie zasadniczo 
jaiko dar zm artw ychw stałego i m ającego przyjść pow tórnie P ana (6,54;. 
Zgodne z tym  są relacje  Dziejów Apostolskich (2,46; 10,41), z których w y
nika, że p ierw otna społeczność chrześcijańska odpraw iała Eucharystię 
z eschatologiczną radością, z radosną w iarą w  zm artw ychw stałego i m a ją
cego przyjść pow tórnie Pana. W czesnochrześcijańskie obrzędy euchary
styczne były czymś całkiem innym  niż obrzędy ku pam ięci zm arłych. Były 
one radosnym i ucztam i zm artw ychw stania. Dopiero w św ietle zm artw ych
w stania C hrystusa i Jego pow tórnego przyjścia oraz zesłania Ducha Św ię
tego (Jan  6,63) u jaw nia się cała treść i najgłębsza tajem nica spraw ow ania 
E ucharystii — co zresztą zawsze podkreślał ortodoksyjny Kościół Wschodu. 
Ale jak  należy mówić o Eucharystii, aby zachować tę tajem nicę? Jak  w ia
domo, m iędzy poszczególnymi Kościołami istn ieją do dziś w  tej kw estii 
znaczne różnice zdań.

2. Stanowisko starokatolickie

■Nie możemy tu ta j w nikać w dzieje sporów eucharystologicznych, które 
przede wszystkim  w  Kościele zachodnim odegrały doniosłą i fa ta lną  rolę. 
Należy tylko zauważyć, że szczególnie duże kw estie poruszały do głębi 
umysły, a mianowicie kw estia tzw. rea lne j obecności, rzeczywistej („cie
lesnej”) obecności C hrystusa oraz kw estia  ofiam iczego charak te ru  Eucha
rystii. _W tych też 'kwestiach przede w szystkim  zajm ow ali stanowisko teo
logowie starokatoliccy. Podstaw ą przy tym  był dla nich pogląd, rep re
zentow any obecnie także przez teologów rzym skokatolickich, że istotę Eu
charystii jako sakram entu , działania sakram entalnego, stanowi w łaśnie co- 
mmiinio, spraw ow anie uczty i w spólnota uczty. Tem u w łaściw ie sak ra
m entalnem u mom entowi spraw ow ania uczty i w spólnoty uczty należy pod
porządkować dwa pozostałe m om enty — rzeczyw istej obecności i ofiary — 
w  tym  sensie, że nie pow inny one zasadniczo naruszać pojęcia sakram entu.
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Pojęcie sakram entu  jako symbolicznej • rzeczywistości w powyżej wyłożo
nym sensie zostanie jednak  .naruszone, jeżeli realną obecność będzie się 
tłum aczyć jako substancjalną obecność Chrystusa, a ofiarą eucharystyczną 
jako (bezkrwawe) pow tórzenie lub  odnowienie jednorazow ej ofiary C hrys
tusa na krzyżu. W ychodząc z tego podstawowego założenia, czyli podkre
ślając charak ter Eucharystii jako uczty, teologowie starokatoliccy p ierw 
szego pokolenia zajm ow ali następujące stanowisko w  kw estii rea lnej obec
ności C hrystusa w Eucharystii i jej ofiarmiczego charak teru .

Przyjm ow ano jako ta k ą  realną obecność C hrystusa, odrzucając jednak 
w ykładnię substancjalistyczną (względnie uznając ją ' jako niewiążącą dla 
wiary). Odrzucano zarówmo naukę Kościoła rzym skokatolickiego o prze
istoczeniu (przyjętą przez IV .sobór la terańsk i w  1215 roku),, k tóra była 
chybioną próbą racjonalnego w yjaśnienia tajem nicy przem iany (R. K eus- 
sen), jak i naukę L u tra  o współistotności. U zasadniano to tym, że filozo
ficzne (arystotelesowskie) pojęcie substancji nie jest w stanie uchwycić 
bezpośrednio tego, co jest zasadnicze w  realnej obecności, a mianowicie 
osobowej obecności Boga—Człowieka Jezusa C hrystusa (J. Langen). Obec
ność C hrystusa jest „duchowa i rea lna” (E. Herzog), a mianowicie osobo
wa i zarazem  cielesno-rzeczywista. Reusch nie m iał żadnych wątpliwości, 
aby zgodzić się ze sform ułow aniem  lu terańsk ie j apologii w tym sensie, że 
ciało i k rew  Chrystusa są obecne w darach eucharystycznych vere et sub- 
stan tia lite r (rzeczywiście i substancjalnie). W tych wszystkich wypowie
dziach stw ierdzono tylko „fak t” obecności Chrystusa, pozostaw iając o tw ar
tą kw estię „w  jak i sposób” jest On obecny. Tak też należy rozumieć ofi
cjalną form ułę D eklaracji U trechokiej: „Zachowujem y w iarę katolicką, w ie
rząc. że przyjm ujem y Ciało i K rew  samego C hrystusa pod postaciam i Chle
ba i w ina”. Należy jeszcze zwróoić uwagę, że E. Herzog odpow iadając jako 
egzegeia na py tan ie o „sposób" obecności C hrystusa w  Eucharystii w ska
zuje na now otestam entow e pojęcie „koinonia”, uczestnictwa w Ciele i K rw i 
C hrystusa (1 Kor. 10,16), k tóre powinno pojęcie realnej obecności C hry
stusa w  Eucharystii podporządkowyw ać pojęciu uczty eucharystycznej.

W kw estii ofiarniczego charak teru  E ucharystii, teologowie starokatolic
cy w ypow iadali się o wiele bardziej szczegółowo. Podstaw ow e były tu  
przede wszystkim  tw ierdzenia D eklaracji U trechckiej, k tóre mówią:

1. Ofiara krzyżowa na Golgocie jest ofiaTą całopalną, raz na zawsze zło
żoną przez C hrystusa (Hebr. 7,27; 9,12), która nie może być ani powtó
rzona, ani odnowiona przez Eucharystię.

2. O fiarny charak te r Eucharystii polega n a  tym, że stanow i sta łą  pa
m iątkę i jest dokonującym  ■ się na ziemi realnym  uobecnieniem  ofiary 
Chrystusa.

3. W edług Hebr. 9,11—12 ofiarę tę  dla zbaw ienia odkupionych ludzi sk ła
da n ieustannie uwielbiony C hrystus w  niebie w  ten sposób, że wstawia 
się przed obliczem Boga za nim i (Hebr. 9,24).
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4. E ucharystia jako uobecnienie jednorazow ej ofiary krzyżowej i jej ciąg
łego składania w  niebie, jest uświęconą ucztą ofiarną, w  której w ierni,
przyjm ujący ciało i k rew  Pana, naw iązują łączność ze sobą (1 Kor.
10,17).

W yrażaną w  tych tezach doktrynę uzasadnił E. Herzog w  daleko idą
cej zbieżności z badaniam i teologa rzym skokatolickiego F ranza W ielanda. 
Podkreśla on następujące m om enty: w  Nowym Testam encie nie określa 
się sam ej Eucharystii jako ofiary, gdyż w yrażenie to oznacza raczej ofiarę 
uw ielbienia i dziękczynienia, k tó rą  w spólnota składa Bogu przez swoje 
m odlitwy. Mimo to E ucharystia m a coś wspólnego z ofiarą, m ianowicie
o tyle, o ile jest ona „przepow iadaniem " śm ierci C hrystusa (1 Kor. 11,26), 
a jako tak a  jest je j w idzialnym  i realnym  uobecnieniem . Nie można jednak 
tego rozum ieć w  ten  sposób, że obrzędowe uobecnienie jednorazow ej ofiary 
C hrystusa stanow i obok niej dTugą ofiarę ze sw oją w łasną „m aterią ofiar
ną” oraz że Kościół tę  w łaśnie ofiarę „składa” Bogu. Chleb i wino nie 
mogą przecież być ofiarow ane Bogu jako dary  stw orzenia, gdyż w tedy 
Eucharystia nie byłaby niczym więcej jak  starotestam entow ą ofiarą bez
krw aw ą. Nie mogą rów nież dary konsekrow ane, Ciało i K rew  Chrystusa, 
być ofiarow ane Bogu jako dary ofiarne. Jak  bowiem m oglibyśm y ofiaro
w ać Bogu jego własnego Syna? C hrystus nie jest darem , k tóry  my o fiaru
jem y Bogu, gdyż C hrystus jest i pozostanie darem  Bożym dla nas, za który 
składam y Bogu dzięki w  obrzędzie E ucharystii (Eucharystia =  dziękczy
nienie). Czynimy to w łaśnie przez to, że przepow iadając uobecniam y Jego 
zbawczą śmierć, a przy jm ując dary  eucharystycznie szukam y i otrzym u
jem y w  niej udział. Jeśli naw et w now otestam entow ym  sensie E ucharystia 
jest ofiarą uw ielbienia i dziękczynienia, to jest nią jednak  w  Chrystusie. 
U podstaw  rzym skokatolickiego poglądu, że w  Eucharystii składam y Bogu 
jako ofiarę Ciało i K rew  Chrystusa, aby uzyskać w  ten  sposób p rzeba
czenie 'dtta nas samych, jest — jak  dowodzi E. Herzog — niew łaściw a egze- 
geza ofiam iczej śm ierci Chrystusa. W edług poglądu rzym skokatolickiego 
samo poświęcenie się C hrystusa na krzyżu polega w  swej istocie na tym, 
że przelew ając swoją krew  złożył On ofiarę swego własnego życia i przez 
to krw aw e samopoświęcenie się stw orzył „zasługę” w  sensie świadczenia 
rzeczowego, k tó re  może przekazać innym  na rzecz ich zbawienia. Jednak  
według św iadectw a biblijnego ofiarna śm ierć C hrystusa jest przede w szyst
kim  czynem, a mianowicie aktem  posłuszeństw a Jednorodzonego Syna, k tó 
ry w praw dzie p ieczętuje on i spełnia przelaniem  swej k rw i, którego jed 
nak moc zadośćuczynienia leży w sam ym  synowskim posłuszeństw ie. Ale 
jako ten  ak t posłuszeństw a ofiarna śm ierć Syna nie może być w  żaden 
sposób odnowiona lub w  sposób bezkrw aw y powtórzona. Jako tak i jest on 
czynem jednorazowym , m ającym  jednak  wieczne znaczenie jako czyn Jed- 
norodzonego Syna Bożego. Tego również ak tu  swojego posłuszeństw a do
konał Chrystus, gdy przez swoją w łasną k rew  Wszedł raz na zawsze do
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św iętego św iętych (Hebr. 9,12), aby jako nasz wieczny najwyższy kap łan  
w staw iać się n ieustannie za nam i przed obliczem Boga (Hebr. 9,24), kiedy 
my tu  na ziemi w spom inając Jego zbawczą śm ierć uobecniam y ją  w  E u
charystii. O fiara eucharystyczna ma się (przez analogię do staro testam en- 
towych ofiar pojednania) do jednorazow ej ofiary krzyżowej C hrystusa na 
Golgocie jak  uczta ofiarna do ciosu ofiarnego. P otrydencka koncepcja, że 
w  E ucharystii jeszcze raz, aczkolwiek tylko „m istycznie”, realizuje się 
cios ofiarny, wywodzi się w łaśnie z pojęć starotestam entow ych. W prawdzie 
E ucharystia je s t również obrzędem  ofiarnym , ale nie w  tym  sensie, że 
spełnia się w  nim  cios ofiarny, ani też w  tym, że składa się w  nim Bogu 
dary  ofiarne. E ucharystia  jako obrzęd ofiarny  nie jest składaniem  darów, 
lecz św iętym  działaniem. To działanie jest naszą ofiarą i polega na tym, 
że w  obrzędzie E ucharystii „przedstaw iam y i uobecniam y” jednorazow ą 
ofiarę C hrystusa oraz sław iąc i dziękując Bogu przy jm ujem y ją  w jej bło
gosław ionej rrfocy. Spełniam y to, gdy pokornie ofiarujem y ją  Bogu za nas, 
za innych i p rzy jm ujem y K om unię św iętą w tym  celu, aby przyjął nas 
z całą naszą egzystencją do swojej ofiary i dał nam  zbaw ienie i  życie.

Dopiero gdy w ten  sposób będziem y pojm ować rea lną  obecność C hrys
tusa i ofiarny ch a rak te r Mszy św iętej, możemy powiedzieć, na czym według 
nauki starokatolickiej polega isto ta Eucharystii.

3. Istota Eucharystii

a) Za w idzialny znak działania sakram entalnego uw aża się podaw anie 
i spożywanie poświęconych przez kap łana darów  chleba i w ina. W Koś
ciele katolickim  Zachodu używa się chleba przaśnego, na Wschodzie — 
kwaszonego. Różnicę tę  już na soborze we F lorencji (1439), a następnie 
na  konferencji w Bonn (1874) ogłoszono jako nieistotną, tym  bardziej, że 
niekiedy również w  Kościele wschodnim  używa się chleba przaśnego.

Wino powinno być gronowe i zm ieszane z wodą'. Jako  „form a” służą 
słowa ustanow ienia Eucharystii przez Zbawiciela, szczególnie słowa, k tó
rych użył Jezus błogosław iąc chleb i wino: „To jest ciało moje, to jest 
k rew  m oja”. Tak naucza Kościół zachodni, podczas gdy w edług doktryn 
Kościoła wschodniego konsekracja  odbywa się dopiero przez „epiklezę”, 
następującą po słowach ustanow ienia (epikleza =  w ezw anie Ducha Ś w ię
tego). Na Bońskiej K onferencji Zjednoczeniowej (1874) starokatolicy oświad
czyli w  tej kw estii: „Uznajem y za nienaganny pogląd, zgodnie z kiórym  
do całości ak tu  konsekracji należy w ezwanie Ducha Świętego”. Do liturgii 
starokatolickiej p rzyjęto  więc także epiklezę, k tó ra  jednak  poprzedza słowa 
ustanow ienia. W edług poglądu starokościelnego (jak udow odniła ostatnio 
liturgika) cała główna m odlitw a eucharystyczna m a moc konsekrującą, 
k tó rą  epikleza tylko w  szczególny sposób uw ydatnia. Słowa: „To jest ciało 
m oje, to jest k rew  m oja” za jm ują o ty le  szczególne miejsce, że m ają one
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moc określającą rzeczowo i czasowo. Od tej chwili znaczy to: To jest ciało, 
to jest fcrew Chrystusa.

Zwyczajnym  szafarzem  Eucharystii jest kapłan, k tóry  dzięki swoim 
święceniom  wchodzi w związek spraw czy z P anem  Kościoła i jako taki 
działa „m persona C hristi”. K apłan  jest szafarzem  nie dlatego, że on sam
— mocą niezniszczalnego charak teru  swego urzędu — może „powodować” 
obecność C hrystusa, ale dlatego, że społeczność ma w  praw idłow o wy
święconym  kapłan ie gw arancję, iż jej obrzęd Eucharystii pozostaje w  
zw iązku spraw czym  z C hrystusem  i jego Kościołem. K apłan spraw uje 
Eucharystię jako litu rg  (E. Herzog) społeczności, k tórej narzędziem  jest 
z woli Chrystusa. Nie jest on podporządkowanym  społeczności kapłanem  
ofiarnikiem , k tó ry  Składa „ofiarę Mszy Św ięte j” za społeczność (sacerdos 
sacrificii). K apłanem  ofiarnikiem  jest sam C hrystus, podczas gdy kapłan 
przewodniczący jako jego pełnom ocnik, zgodnie ze starokościelnym , litu r
gicznym nazew nictw em  jest tylko „m inister consecrandi” (posługującym 
w dokonującej się konsekracji). W konsekracji w raz z kapłanem  uczest
niczy bezpośrednio społeczność, co w  liturgii znajdu je swój w yraz w tym, 
że zebrana społeczność potw ierdza wypowiedziane w języku ojczystym 
słowa konsekracji przez kończące je  słowo „amen** (E. Herzog).

b) Faktem  zbawczym , czyli niewidzialną łaską Bożą związaną z dzia
łaniem  sakram entalnym , jest ofiarna obecność C hrystusa w  je j błogosła
wionej mocy. „Vehieulum”, środkiem  instrum entalnym  służącym ofiarnej 
obecności Chrystusa, jest sym boliczno-obrazowe przedstaw ienie ofiary 
Chrystusa, dokonujące się z Jego polecenia przez eucharystyczne działanie, 
przez błogosławienie, rozdaw anie i przyjm ow anie chleba i w ina. To „przed
staw ienie” jest zarazem  działaniem , w którym  dokonuje się ak t osobowej 
obecności C hrystusa. Dzięki swej osobistej .(osobowej) obecności ofiarnej 
przem ienia C hrystus chleb i wino w  sw oje ciało i krew , aby przez to 
umożliwić w iernym  udział w  zbawieniu. Mocą Jego osobowej obecności 
ofiarnej chleb i  wino nie są już ziemskim, lecz „niebieskim  pokarm em ”, 
k tó ry  On sam rozdaje ufającym  Mu jako zadatek uczty m esjańskiej czasów 
ostatecznych. Ja k  C hrystus dokonuje tej przem iany darów  eucharystycz
nych, pozostaje tajem nicą, nie dającą się w  żaden sposób w yjaśnić. Jest 
to zupełnie niepodobny do innego cud Jego m iłosiernej łaskawości dla 
nas. Jest to rzeczywistość obecności Jego całej boskoludzkiej osoby, obej
m ującej także Jego cielesność. W tym  sensie jest to Jego obecność „cieles
n a ”. W prawdzie teologowie starokatoliccy nie wypowiedzieli się .dokładniej 
co do cielesności Jego obecności, ale zakłada ją litu rg ia  starokatolicka i jej 
obrzędy. N atom iast dokładniej trudno  jest ją  w yjaśnić. Ważne jest tylko, 
aby cielesną obecność Chrystusa wywodzić z Jego całościowej obecności 
osobowej, a mae obecność osobową z Jego cielesnej obeonośoi substancjal
nej. Obecność C hrystusa n ie  jest Jego obecnością „cielesną” , w  tym  sensie, 
że uduchowione teraz Jego ciało wchodzi do idarów eucharystycznych jako
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„m ateria niebieska”. Ciało to jest w  niebie i samo przez się nie ma mocy 
zbawczej. W rozważaniach o cielesnej obecności C hrystusa w  ogóle chodzi 
nie o ciało C hrystusa jako takie, ani o tożsamość tego ciała niegdyś, teraz 
i w  przyszłości eschatologicznej, lecz o tożsamość osoby Chrystusa niegdyś, 
obecnie i w  przyszłości. Ten sam Chrystus, k tóry  za nas um arł na krzyżu 
cieleśnie jako Bóg—Człowiek i w W ielkanoc cieleśnie zm artw ychw stał, aby 
na końcu dni zjaw ić się z mocą i chwałą w swojej uduchowionej cieles
ności, również te raz  w  E ucharystii w  niew ytłum aczalny sposób jest obecny 
cieleśnie, a więc ten  sam, jeden i cały, aby nas przyjąć do pełnej, całko
w itej wspólnoty życiowej ze sobą samym. Sposób istnienia Jego cieles
ności jest za każdym  razem  inny — było ono ziem skie w  przeszłości, 
będzie ono uduchow ione w  przyszłości eschatologicznej i jest sakram en
ta lne teraz, w  epoce Kościoła. Zawsze jednak  jest to jedna osoba C hrystusa 
w  Je j pełnej boskoludzkiej, cielesnej rzeczywistości, k tóra staje się obecna. 
O statecznie jest to w ięc nierozdzielna całość Jego obecności osobowej oraz 
zdecydowany charak ter Eucharystii jako daru , co jest zachowywane pTzez 
podkreślanie Jego obecności cielesnej w  chlebie i winie. Je st to w ięc ten 
sam wcielony Pan, ukrzyżowany, zm artw ychw stały i m ający przyjść po
w tórnie, k tó ry  w  darach eucharystycznych w  inny sposób jest obeony 
cieleśnie w śród nas, aby nas ma tym  świecie przyjąć do pełnej -wspólnoty 
żyoia ze sobą sam ym  przez słowa wypowiedziane do nas: „To jest ciało 
moje, to jest krew  moja. Jedzcie i p ijc ie”. Działanie tak  rozum ianego sa
k ram en tu  E ucharystii jest tro jakie, zgodnie ze swoim potrójnym  charak
terem  symbolicznym. Przez znaki zew nętrzne — błogosławienie, rozdaw a
nie i spożywanie darów  eucharystycznych — um acnia się, odnaw ia i u trw a
la w iara  społeczności w  zbawczy czyn Chrystusa, odtw arzany i uobecniany 
w  obrzędzie Eucharystii. P rzez sakram ent jako rzeczywistość symboliczną, 
przez ciało i k rew  Chrystusa, uobecnia się tajem nica zbaw ienia ofiarnej 
śm ierci C hrystusa i s ta je  się skuteczna w  swej błogosławionej mocy dla 
wszystkich przyjm ujących ten  sakram ent z w iarą, gdy zostają przyjęci 
do wspólnoty życia ze swoim Panem  i uzyskują uświęcenie i odnowienie 
życia we w szystkich zw ątpieniach i pokusach, Jako zaś rzeczywistość sym 
boliczna, w skazująca na coś poza sobą, E ucharystia powoduje opieczętowa
nie do uczty m esjańskiej w przyszłym  królestw ie niebieskim . Dlatego E u
charystia jest rzeczywiście ucztą otuchy i nadziei na pow tórne przyjście 
P ana i Jego królestw a.

4. Obrzędy sprawowania Eucharystii

W kościele starokatolickim  odpraw ia się E ucharystię w  form ie zachod- 
nio-katolickiej, wyłącznie w sta re j rzym skiej litu rg ii mszalnej. L itu rg ia ta 
została zachow ana w swojej zasadniczej struk turze , ale w  sposób istotny 
uproszczona i oczyszczona od wszystkich późniejszych dodatków, szczególnie
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rów nież od wszystkich sform ułowań, zaw ierających bądź zakładających 
specyficznie rzym skokatolickie pojęcie ofiary. N atom iast podkreślone zo
stały  {w litu rg ii szw ajcarskiej uczyniono to w  szczególnie w yraźny sposób) 
jednorazowość i sam ow ystarczalność krzyżowej ofiary Chrystusa. Dzięki 
powszechnem u w prow adzeniu języków  ojczystych została stworzona moż
liwość odpraw iania litu rg ii mszalnej jako nabożeństw a całej społeczności. 
P rzew idyw ane w  liturgii udzielanie sobie K om unii św. przez kapłana zo
stało utrzym ane, jest powszechnie praktykow ane, jako że w łaściwym  sza
farzem  darów  eucharystycznych je st sam  Chrystus.

P<> tym  co pow iedziano o istocie i działaniu Eucharystii m usi być jasne, 
że spełnia się ona jako sakram ent nie wtedy, gdy przy jm uje ją  tylko sam 
kapłan , lecz w tedy, gdy przy jm uje  ją  możliwie regularn ie cala uczestni
cząca w  obrzędzie społeczność. Sprawczy (efektywny) m om ent sakram entu  
leży w łaściw ie w  przyjm ow aniu  Komunii. Dlatego — w  zasadzie — Stół 
P ańsk i pow inien być nakry ty  dla społeczności p rzy  każdym  spraw ow aniu 
Eucharystii. Tę zasadę podkreślał już biskup E. Herzog. Ale nie snaczy 
to wcale, że można spraw ow ać Eucharystię tylko w tedy, gdy obecnych 
je st przynajm niej k ilka osób przyjm ujących K om unię św. (jak to jest n a 
kazane w Kościele anglikańskim ), tak  jakby E ucharystia bez Kom unii spo
łeczności była niezupełna jako sakram ent. O fiarna obecność C hrystusa nie 
jest tożsam a z przyjęciem  E ucharystii. Przeciwnie, w  o fiarnej obecności 
C hrystusa społeczność uzyskuje udział również przez pobożne w spółspra- 
w ow anie eucharystycznych ceremonii, k tóre jako wieszczące przedstaw ie
nie i uobecnienie dziejów  C hrystusa um acniają i pogłębiają w iarę w  te 
dzieje. Co w ięcej, to ofiarna śm ierć C hrystusa w swej wiecznej wartości, 
„tajem nica zbawienia Jego śm ierci o fiarnej”, jest tym, co s ta je  sią obecne 
w  Eucharystii. To zaś w ierni pow inni i mogą — naw et gdy nie przy jm ują 
K om unii św iętej — w  pryw atnej i liturgicznej m odlitw ie ofiarować za sie
bie i innych, za żywych i um arłych, w spom inając ich błaganie w modli
tw ach Kom unii Mszy św iętej. Dlatego także Kościół starokatolicki zacho
w ał zwyczaj m odlenia się za swych w iernych w specjalnych Mszach b ła
galnych i za dusze zm arłych. Nie w  tym  jednak sensie, że ofiara Mszy 
św iętej jest za nie „ofiarow ana” lub im  „zastosow ana”, ale chyba w takim , 
że ze świadomością o ofiarnej obecności C hrystusa prosi się w  m odlitwach 
orędowniczych litu rg ii o obfitsze zesłanie na nie łaski bożej.

Kościół starokatolicki zachował rów nież p rak tykę  przechow yw ania w 
tabernaku lum  'na o łtarzu  Hostii czyli konsekrow anych dairów eucharystycz
nych dla udzielania ich w  razie potrzeby chorym  i niedołężnym, ale jednak  
bez czynienia ich przedm iotem  specjalnej czci. Zwłaszcza unika on pow
stałego dopiero w średniow ieczu w ystaw iania Najświętszego Sakram entu  
(w  procesjach itp.), jak  też odpraw iania Mszy św iętej przed w ystawionym  
N ajśw iętszym  Sakram entem . Przez tak ie  bowiem p rak ty k i ulega zaciem 
nien iu  właściwa tajem nica Eucharystii jako obrzędu o charakterze uczty.
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POKUTA

Na tem at pokuty jako sakram entu, biskup Herzog, w  dyskusji z rzym 
skokatolickim  biskupem  G reithem  z St. Gallen, przeprow adził w nikliw e 
badania egzegetyczne i dogm atyczno-historyczne. P odjęła je  w  1954 roku 
„M iędzynarodowa S tarokatolicka K onferencja Teologiczna” i prowadziła 
dalej, w ykorzystując w yniki ostatnich badań. Doprowadziły one w zasadzie 
do następującego rezu ltatu .

1. Pochodzenie pokuty

Główną .podstawą sakram entu  pokuty  jest — podobnie jak  przy chrzcie
— posłanie C hrystusa o odpuszczeniu grzechów, jakiego dostąpią ci, którzy 
uw ierzą i naw rócą się. Chrystusowe w ezwanie do pokuty, oparte całko
wicie o Jego zapowiedź mającego nadejść K rólestw a Bożego oznacza (jak 
i naw oływ anie do pokuty  przez Jana Chrzciciela) natychm iastow e, jedno
razowe i  całkow ite naw rócenie do Boga. Sakram entalnym  odpowiednikiem  
tego jednorazowego i całkowitego naw rócenia jest, jak  wiemy, chrzest. 
Od tego pierw otnego pojęcia pokuty chrztu należy odróżnić pokutę w iary 
tych, którzy zostali już naw róceni i ochrzczeni, ale popadli znów w  moc 
grzechu i dlatego po trzebu ją na nowo przebaczenia. Pokutę w iary  doko
nuje się w p ryw atne j m odlitw ie (piąta prośba „Ojcze nasz”) lub  we w za
jem nym  b ratersk im  w yznaniu grzechów (Jak. 5,16). Dla tych jejdnak, k tó 
rzy popełnili grzech tak  ciężki, że przez to może być w ątpliw e ich zibawie- 
nie i czystość wspólnoty, istn ieje  „tertium  genus poenitentie”, trzeci ro
dzaj pokuty  (Augustyn), in sty tucja  pokuty w  węższym sensie. Przez nią 
wzywa się poszczególnego grzesznika znów do naw rócenia aa pośrednic
tw em  wspólnoty lub  je j k ierow nika (Mt. 18,15—18), wyposażonych przez 
Jezusa w  pelnomoonictwo zw iązyw ania lub  rozwiązywania, tzn. odpuszcza
nia lub zatrzym yw ania grzechów. O ten  trzeci rodzaj pokuty chodzi przy 
„sakram encie” pokuty, którego szczególne znaczenie jest zrozum iale tylko 
na tle owego pierw otnego naw rócenia w chrzcie i pokucie w iary.

b) U stanow ienie pokuty w  jej trzeciej postaci nastąpiło — zdaniem  
opierającego się na św iadectw ie Ojców Kościoła — przez słowa Chrystusa: 
„Cokolwiek zwiążecie na ziemi, tę d z ie  zw iązane i w  niebie, a cokolwiek 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w  niebie” (Mt. 18,18). N atom iast 
według doktryny rzym skokatolicko-trydenckiej Jezus ustanow ił sak ram ent 
pokuty słowami: „W eźmijcie Ducha Świętego, k tórym  odpuścicie grzechy, 
są  im odpuszczone, a  k tórym  zatrzym acie, są  im  zatrzym ane” (Jn. 20,22—23). 
P raw dą jest chyba, że Jezus C hrystus ustanow ił pokutę ogólnie i pośred
nio słowami Jana, k tóre należy rozum ieć szerzej, natom iast w yraźnie 
i bezpośrednio — ograniczającym i i  konkretyzującym i słowami M ateusza. 
P ostaram y się to pokrótce wykazać.

21



W ypowiedź o odpuszczaniu i zatrzym aniu  grzechów, jak  to poświadcza 
J n . 20,21, należy rozum ieć w  pow iązaniu z dalej idącym  poleceniem m i
sy jnym , k tó re  Zbawiciel dał uczniom w słowach: „Pokój wam. Jako  m nie 
posłał Ojciec i ja  w as posyłam ” (por. Mt. 28,18—20). A le jeżeli wypowiedź
0 odpuszczaniu i zatrzym yw aniu grzechów m a być rozum iana jaka m i
syjny rozkaz Jezusa, to odchodzący Zbawiciel mówiąc te słowa nie m y
ślał — w każdym  razie w pierw szym  rzędzie — o zaleceniu pokuty jako 
te rtiu m  genus dla wspólnoty, lecz tylko o podstaw owym  przyjęciu posła
nia o odpuszczeniu grzechów przez w iarę  i chrzest. Należy przy tym  zw ró
cić uw agę na to, że posłannictw o, k tóre uczniowie m ają w ypełnić jako 
m isjonarze, nie jest tylko nauczaniem , lecz orzeczeniem, dającym  tym, 
k tórzy je  p rzyjm ują, uwolnienie od grzechów, a tym , którzy ją  odrzucają — 
trw ałe  związanie z grzechem. T aki jest (zdaniem E. Herzoga) zasadniczy 
sens słów Jana. Ponadto aktyw ny charak ter w yrażenia „zatrzym ać grze
chy” zakłada sytuację, w  k tó rej apostołowie m ają również wobec jedno
stek  w ypełniać swoje pełnom ocnictwo, a to jest w łaśnie sytuacja społecz
ności, k tórą apostołowie — pow ołani do tego tym i słowami — m ają strzec 
przed pow tórnym  popadnięciem  w  grzech. Tak więc (zdaniem A. E. B.U- 
th y ’ego) w słowach Jezusa mieści się odpuszczenie i zatrzym anie grzechów, 
k tó re  ma być dokonywane jako specjalny ak t w ew nątrz społeczności wobec 
jednostek, czyli sakram ent pokuty. N atom iast te k s t Mt. 18,15—18 zaw iera 
bezpośrednie i konkretne w skazanie Jezusa dlaczego i w  jaki sposób ten 
szczególny a k t  m a być dokonywany. W tym tekście Jezus zakłada istn ie
nie społeczności oraz fak t istnienia w społeczności grzeszników, którzy 
■przez społeczność ew entualnie przez Apostołów są karcen i za pomocą upo
m inania. Jeśli grzesznik zlekceważy skarcenie, to należy go wykluczyć ze 
społeczności. Jednak  można go — kiedy okaże skruchę — przy jąć z po
w rotem . Do tego w ykluczania i przyjm ow ania z powrotem , do tego „zwią
zyw ania” >i „rozw iązyw ania" Jezus dał społeczności (względnie Apostołom), 
pełnomocnictwo, którego skuteczność sięga niebios. Innym i słowy — wszy
stko, co czyni społeczność i Apostołowie mocą pnzekazanego im pełnom oc
nictw a w zakresie zw iązyw ania i rozwiązywania, czynione jest przez Bo
ga. Można więc powiedzieć, że zw iązywanie i rozwiązywanie działa jak 
sakram ent: łaska albo sąd. O ile „rozw iązyw anie” pow oduje uw olnienie od 
grzechu, tertium  genus poenitenfcie m a charak ter sakramentalny, o tyle 
zaś „zw iązyw anie” przyw iązuje do grzechu, ma ono charak te r dyscyplinar
ny!. T ak w ięc te rtriu m  genus poenitentiae ma dw ie strony: sakram entalną
1 dyscyplinarną. Ustanowione przez Jezusa postępow anie zastosował Apo
stoł Paw eł. W ykluczał on (por. przede wszystkim Tyt. 3,10—II; 1 Kor. 
5,1—5) zdecydowanych grzeszników nie tylko po to, by zachować czystośc 
społeczności, lecz także by  przez k a rę  dyscyplinarną umożliwić w ybaw ienie 
grzesznikowi. Dlatego jeśli postępow anie pokutne m a być przez Kościół 
p raktykow ane w  znaczeniu now otestam entow ym , to muszą być uw zględ



nione oba m om enty — sakram entalny  i dyscyplinarny, przy  czym ten  drugi 
pow inien być podporządkow any pierwszem u. Tymczasem zaw iklane dzieje 
kościelnej insty tucji pokuty  w skazują, że ta  zależność nie zawsze była do
statecznie jasno dostrzegana przez Kościół. Dlatego należy krótko omówić 
te  dzieje.

2. Świadectwo tradycji

W pierw otnym  Kościele pokuta była (co przyznają rów nież bezstronnie 
badacze rzym skokatoliccy) pod względem form y i treści czymś zasadniczo 
innym  .niż dzisiejsza .przymusowa spowiedź .rzymskokatolicka. W p ie rw 
szych w iekach — przynajm niej na Zachodzie — nakładano tak  zw aną po
ku tę  publiczną na tych, k tórzy popełnili grzech śm iertelny (na m orderców, 
cudzołożników, odstępców od w iary  chrześcijańskiej). Zdarzało się to w  za
sadzie tylko raz. Kto bowiem  po raz drugi popełnił grzech śm iertelny, był 
definityw nie wykluczony ze społeczności. Przez nałożenie jednorazow ej 
pokuty, k tó ra  była publiczna, grzesznicy tacy byli wyłączeni z uczestnic
tw a w  E ucharystii i przeniesieni w  stan  pokutników  z zadaniem , aby przez 
określone p rak tyk i (modlitwę, jałm użnę, post) tak  długo składali zadość
uczynienie, aż uzna się ich godnym i pow tórnego przyjęcia do wspólnoty 
eucharystycznej, a tym  sam ym  pojednania z Kościołem i Bogiem (recon- 
ciliatio). Chociaż przez fak t po jednania (reconciliatio) został zachowany 
związek z ewangelicznym  posłaniem  o odpuszczeniu, to jednak  całe takie 
postępow anie było bardziej przepojone duchem rygoryzm u m oralnego niż 
obietnicą odpuszczenia grzechów. Później, z postępującą chrystianizacją 
narddów, dla napływ ających do Kościoła mas pogańskich u ję to  przepisy 
kościelne w  specjalne ksdęgi poku tne „canomes” (stąd nazw a, „pokuta k a 
noniczna”, później taryfow a), w których określano ilość i zakres św iad
czeń pokutnych i zadośćuczyniającyoh, jak ie  należało uiścić za popełnione 
grzechy i uchybienia. To postępow anie, częściowo publiczne, częściowo ta j
ne, również nie było jeszcze w łaściwie sakram entalne, lecz tylko czymś po
średnim  między osobistymi św iadczeniam i pokutnym i pen iten ta a tow a- 
rzyczącym im kościelnym  w staw iennictw em . Od V w ieku praktykow ano 
pokutę w  kręgach zakonnych według w zoru zachodniego w form ie p ry 
w atnej, osobistej spowiedzi, trak tu jąc  ją jako pomocniczy środek duszpa
sterski.

Ale dopiero w VII wieku m nisi irlandziko-szkoccy, którzy nic nie w ie
dzieli o starodaw nej, publicznej i jednorazow ej pokucie, wprowadzili na 
kontynent europejski właściwą spowiedź prywatną. Dla te j form y pokuty, 
z k tó re j rozw inęła się obecna rzym skokatolicka spowiedź uszna, jest rzeczą 
charakterystyczną, że można ją  pow tarzać dowolną ilość razy, że dokonanie 
zadośćuczynienia następuje dopiero po spowiedzi i rozgrzeszeniu, a główny
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nacisk kładzie się na spowiedź. Zw alczana jeszcze w  IX  w ieku na różnych 
synodach jako nowość, w  X  w ieku odbywa spowiedź pryw atna swój tr iu m 
falny pochód. Początkowo jest jeszcze dobrowolna, ale później w  różnych 
biskupstw ach nakłada się ją  na w iernych jako obowiązek do w ypełnienia 
2—3 razy w  roku. O bow iązującą dla całego Kościoła sta ła się dopiero po 
ogłoszeniu przez papieża Innocentego I I I  na IV soborze la terańsk im  w  1215 
roku, tak że każdy w ierny  m usi przynajm niej raz w roku wyznać w szyst
kie swoje grzechy w łasnem u kapłanow i.

Scholastyka uzasadniła teologicznie obowiązkowy ch a rak te r spowiedzi 
p ryw atnej, k tó ra  w  XI w ieku osiągnęła swoją postać Ostateczną i w tedy 
również po raz pierw szy w  sposób historycznie udowodniony została naz
w ana „sakram entem ” (P iotr D am iani, zna. 1072). P rzede wszystkim  Tomasz 
z .A kw inu  (zm. 1274) był tym , k tó ry  ostatecznie połączył w pojęciu sa k ra 
m entu  rozbieżne dotąd elem enty insty tucji pokuty, tłum acząc, że ak ty  p e
n iten ta  (skrucha, spowiedź i zadośćuczynienie) tw orzą „m aterię p ierw szą’’ 
sakram entu , natom iast rozgrzeszenie przez kap łana — jego form ę. Sobór 
trydencki (1551) ostatecznie usankcjonow ał tę doktrynę, określając akty 
pen iten ta  jako „ąuasim ateria” sakram entu .

Teologowie starokatoliccy stanęli na stanow isku, że przepis IV soboru 
laterańskiego nie ma znaczenia wiążącego dogmatycznie, lecz jest zarządze
niem dyscyplinarnym , nie znanym  starem u Kościołowi. Dlatego bez w ięk
szych w ątpliw ości mogli polecić synodom starokatolickim  zniesienie obo
w iązku dorocznej spowiedzi usznej, k tóry  doprowadził już do tak  wielu 
występków. Z dogm atycznych tez soboru trydeńskiego (sesja XIV) został 
odrzucony przede wszystkim  pogląd, że ta jne  w yznanie grzechów przed 
kapłanem  „jest ‘konieczne w edług p raw a boskiego” jako w arunek  w stępny 
abso lucji,' a także iż rozgrzeszenie jest pewnego rodzaju czynnością sądow
niczą, „w której kapłan  jako sędzia w ydaje w yrok”. Odrzucono wreszcie 
tezę, że tylko rozgrzeszenie w  form ie orzekającej (ego te absolvo) ma moc 
uniew inniającą. Na K onferencji Bońskiej w  1874 roku  uzgodniono tezę: 
„Zgadzamy się, że p rak tyka w yznaw ania grzechów przed społecznością lub 
kapłanem , związana z w ykonyw aniem  władzy kluczy, p rzejęta od Kościoła 
pierw otnego, pow inna być utrzym ana, po oczyszczeniu jednak od nadużyć 
i przym usu”. W tym  oświadczeniu nie wypowiedziano się o . sak ram ental- 
ności pokuty (pod względem rozwoju historycznego), uczyniono to jednak 
w  katechizm ach starokatolickich. Podkreślono w  nich przede wszystkim, 
żc pokuta bez uszczerbku dla jej sakram entalnego charak teru , może wy
stępować w dwóch postaciach: przed społecznością w  form ie spowiedzi 
powszechnej lub  przed kapłanem  w  form ie dobrowolnej spowiedzi p ry 
w atnej. Do tej ostatn iej należy według postanow ienia synodu niemieckiego 
zobowiązać tych wszystkich, którzy m ają na sum ieniu szczególnie ciężki 
grzech, mogą jednak  praktykow ać ją  ci, którzy „potrzebują szczególnego 
pouczenia, napom nienia lub  uspokojenia” (Katechizm chrześcijańskokato-
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licki). Rozgrzeszenie w  form ie prośby, aby Bóg raczył przebaczyć grzesz
nikowi, należy trak tow ać jako ważne.

Na podstaw ie tych ustaleń i dotychczasowych badań starokatolicką 
doktrynę o sakram encie pokuty można obecnie przedstaw ić następująco:

3. Istota pokuty

a) Jest to raczej zasygnalizow anie trudności, gdy z b raku jednoznacznie 
przez C hrystusa ustanow ionego znaku widzialnego zasadniczo "wewnętrznie 
niewidzialne procesy żalu, spowiedzi i zadośćuczynienia określa się jako 
„ąuasim ateria” sakram entu  pokuty. Należałoby może zgodnie z 1 Tym. 
5,22 myśleć raczej o nakładaniu  rąk . Już w  judaizm ie było ono symbolem 
odpuszczenia grzechów i praktykow ano je  praw dopodobnie również w 
chrześcijańskiej gm inie pierw otnej. W Kościele wschodnim zachowało się 
ono do dziś. Z drugiej strony trzy wym ienione części (partes): żal, spo
wiedź, zadośćuczynienie nie są jedynie subiektyw nym i w arunkam i rozgrze
szenia, tak  jakby  tylko to ostatn ie było obiektyw no-sakram entalne, lecz 
współnaieżą one — o ile spraw cą ich jest Bóg — faktycznie do działania 
sakram entalnego. Ale należy je inaczej określać. Na podstaw ie Nowego 
Testam entu, należy w raz z H. Reuschem  (który w  te j kw estii zbliżył się 
do poglądu luterańskiego) powiedzieć, że zasadniczym i „partes” są wiara 
i skrucha. W historycznozbaw czym  kontekście pierw otnego naw rócenia 
i pokuty w iary  — w iarę należy tu  rozumieć jako pełną nadziei w iarę w 
odpuszczenie grzechów przez C hrystusa i w  Jego działanie w sakram encie 
pokuty. S kruchę nie należy tu  rozum ieć jako — jak  we chrzcie — p ie r
w otne nawrócenie, lecz jako ponowne odwrócenie się od grzechów popeł
nionych po chrzcie. W iarę i  skruchę rozpoznaje się po „petere poeniten- 
tiam ”, osobistym  pragnien iu  przyjęcia sakram entu  pokuty. Dlatego tak  
ważna jest dobrowolność pokuty  i 'konieczność odrzucenia powszechnego 
obowiązku spowiedzi. W iara i skrucha konkretyzu ją się, o ile są praw dzi
we, z jednej strony w  rachunku sum ienia i w  powszechnej lub szczegóło
wej .spowiedzi, przez k tó rą  pen iten t poddaje się łaskaw em u w yrokow i Bo
żego sądu, a z drugiej strony w  postanow ieniu popraw y i zadośćuczynieniu, 
k tóre jednak  nie m ają charak teru  kary  i satysfakcji, lecz dobrowolnego 
zobowiązania w ynikającego z posłuszeństwa, którego w ypełnienia w ym aga 
sama łaska odpuszczenia. Jako  „form ę” sakram entu  należy uważać form ułę 
absolucji, przez k tó rą  pokutujący zostaje uwolniony od grzechów. Tworzy 
ona też sakram entalny  charak ter pokuty. Może ona również — jak  w s ta 
rym  Kościele — w  form ie m odlitw y błagalnej (niech Bóg odpuści ci twoje 
grzechy) stać się znakiem  tego, że nie kapłan , lecz sam Bóg jest spraw cą 
zarówno sądu, jak  i łaski odpuszczania grzechów. Form a błagalna może 
być — zwłaszcza w  spowiedzi indyw idualnej — uzupełniona przez form ę 
orzekającą (twoje grzechy zostają odpuszczone), dla podkreślenia tego, że
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penitentow i zostają odpuszczone określone grzechy ,k tóre w ynazł on przed 
kapłanem  i Bogiem i za k tóre żałuje. N ie należy jednak  używać obciążonej 
historycznie form uły: „Ja cię uw alniam " („Ego te absolvo”).

Tak rozum iana absolucja, dokonana nad w ierzącym  i żałującym  peni
tentem , m a znaczenie skutecznego symbolu. Jest on  wprawdzie, jeżeli nie 
następuje przez nałożenie rąk , tylko symbolem słownym, ale w  tym  przy
padku  nie tylko form alnym , lecz sakram entalno-spraw czym .

b) F ak t zbawczy związany z sakram entem  pokuty jest tro jak i. Przede 
wszystkim  spraw ia odpuszczenie grzechów u ochrzczonego, k tóry  wierzy 
i żałuje. N astępnie chroni poszczególnego grzesznika przez naw oływ anie 
do odwrócenia się od ciężkiego grzechu, a przez zapew nienie odpuszcze
nia — od popadnięcia w jeszcze cięższe grzechy, w  pozbawione w iary  zw ąt
pienie i p rzy jm uje go znów do w spólnoty w ierzących. I wreszcie daje mu 
pewność ostatecznego pojednania z Bogiem. Ale obietnica wszystko prze
baczającej łask i dana je st w ierzącym  tylko pod równoczesnym zagroże
niem  karzącym  sądem bożym: k to  nie w ierzy a inie żałuje, tem u będą za
trzym ane grzechy, ten  nie może należeć do Kościoła jako „pełny członek”, 
ten będzie w ydany na sąd ostateczny. Kościół ma również pełnom ocnic
tw o — chociaż tylko w  ostatecznym  przypadku — do wykonywania- tej 
groźby przez wykluczenie ze wspólnoty eucharystycznej. Pokutaa jest jednak 
tylko w tedy całkowita, jeżeli stosuje się ją równocześnie jako środek dys
cyplinarny do ukaran ia  grzesznika, k tóry  jednak ma służyć ostatecznem u 
u ratow aniu  go. S tary  Kościół, mimo swej rygorystycznej przesady i swych 
kazuistycznych rozróżnień, rozum iał to na ogół lepiej niż Kościół dzisiejszy.

W nas2ej sytuacji Kościołów narodowych strona dyscyplinarna sak ra
m entu  pokuty zanikła zupełnie (z niem ałą szkodą dla Kościoła). Tym  pil
niejszą dlatego jest spraw ą, by w zgodzie ze starym  Kościołem trzym ać 
się tego, że pokuta, taka jak  ją  ustanow ił C hrystus i jak była p rak tyko 
w ana przez Apostołów w gm inie p ierw otnej, ma pełnić podw ójną funkcję
— sakram entu  i środka dyscyplinarnego.

Dodatek

W Kościele w schodnim  pokutę praktykow ano od początku, ale również 
od średniow iecza uważa się ją  za sakram ent. Bardziej niż na Zachodzie 
podkreśla się tam  jej znaczenie terapeutyczno-duszpasterskie. W 39 A rty 
kułach Kościoła anglikańskiego nie w spom ina się o pokucie, ale w P rayer 
Book z 1662 noku zna jdu ją  się przepisy obrzędu zakładające sak ram ental- 
ność pokuty. W lu terańskich  tekstach dogmatycznych w ym ienia się jako 
sakram enty  ty lko chrzest i Eucharystię. Jednak  w  W yznaniu A ugsburskim  
z 1530 roku mówi się, że rów nież absolucję można „słusznie nazywać sa
kram entem  pokuty".
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NAMASZCZENIE CHORYCH

1. Pochodzenie namaszczenia chorych

a) Główną podstaw ą nam aszczenia chorych jest obietnica odpuszczenia 
grzechów, o ile obejm uje ono też uzdrow ienie ciała. Tą obietnicą zaw ierają 
w szystkie m iejsca Nowego Testam entu, gdzie cudowne uzdrowienie ciała 
nas tępu je  w skutek  słów C hrystusa (np. Mt. 9,2). Tylko w dalszym  sensie 
■może to odnosić się do Mk. 6,23, gdzie m ow a  o uczniach posłanych przez 
Jezusa: „W ielu czartów  wypędzili, a w ielu chorych nam aścili olejem  i uz
drow ili ich”. N ie można jednak  powiedzieć, że Jezus posyłając uczniów, 
co było tu  przejściowe, „insynuow ał” już ustanow ienie nam aszczenia ole
jem  (jak to  określa sobór trydencki).

b) U stanow ienie tego .sakram entu nastąp iło  za spraw ą Apostoła Jakuba 
słowami: „C horuje kto między wam i? Niech wezwie kapłanów  Kościoła 
i niechaj się nad nim modlą, nam aszczając go olejem  w  im ię Pańskie. 
A m odlitwa płynąca z w iary  uzdrowi chorego i podniesie go Pan, a jeśli
by był w  grzechach, zostaną rnu odpuszczone” (Jak. 5,14—15). Form uła 
w prow adzająca w skazuje, że Jakub  m yśli nie o poszczególnym przypadku, 
lecz o czynności powszechnie prak tykow anej. M ają ją  w ykonyw ać kapłani, 
m o d ląc 's ię  w „imię P ańsk ie” , to znaczy n ie  mocą swojego ustanow ienia, 
lecz mocą i w  obecności P ana. I ta  m odlitw a w iary  uzdrowi choTego, a 
P an  go podniesie. P rzy  tym  zakłada się, że choroba je^t boskim  naw iedze
niem człowieka w grzechu i  że uzdrow ienie nie następuje mechanicznie 
przez nam aszczenie chorego, lecz zależy całkowicie od Pana.

2. Świadectwo tradycji

W pierw szych czterech wiekach nie w spom ina się o nam aszczeniu cho
rych jako o odrębnej czynności kościelnej. Dopiero Innocenty  I  (zm. 417) 
m&wi o nam aszczeniu chorych jako „pewnego rodzaju  sakram encie”. We 
wczesnym średniow ieczu (celem zwalczania zabobonnych środków  magicz
nych) synody i b iskupi zalecali usiln ie przyjm ow anie nam aszczenia cho
rych. Z czasem jednak  schodzi ono n a  dalszy p lan  i np . w okresie Re
form acji w Niemczech było praw ie zupełnie nieznane. SobÓT trydencki u- 
sankcjonow ai ostatecznie naukę scholastyków  o nam aszczeniu chorych. P rzy 
tym  określono (niezgodnie z sensem słów  apostolskiego ustanow ienia te 
go sakram entu) nam aszczenie chorych jako „ostatnie nam aszczenie”, k tó
rego należy udzielać um ierającym , aby „koniec życia był broniony przed 
złym w rogiem  przez silny środek ochronny”. Sobór w atykańsk i II zastąpił 
określenie „ostatnie nam aszczenie” przez „namaszczenie chorych", bez zre
widowania pozostałych postanow ień soboru trydenckiego. Podobnie przez 
niewłaściw ą in te rp re tac ję  w yrażenia „nam aszczenie ducha”, k tó re  w  P iś
mie Św iętym  należy zawsze rozum ieć w  przenośni, obrazowo, bo nie o
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znacza ono tam  nigdy sakram entalnego nam aszczenia, wyciągnięto wniosek, 
że przez nam aszczenie chory o trzym uje „laiskę Ducha Świętego”. T aka in 
te rp retac ja  jest niezgodna z Nowym Testam entem  i obca rów nież Rzym 
skiem u Rytuałow i.

3. Istota

a) Działanie sakram entalne (signum) ma swoją m aterię  w  o leju  pośw ię
conym przez b iskupa, a sw oją form ę w  słowach towarzyszących nam aszcze
niu: „Przez to św ięte nam aszczenie i  swoje łaskaw e m iłosierdzie niech 
ci Bóg przebaczy grzechy”. Szafarzem  jest kapłan.

b) Zw iązany z działaniem  sakram entalnym  fak t zbawczy polega n a  od 
puszczeniu grzechów i cielesnym  pow rocie do zdrow ia, jeżeli jest on zgod
ny z wolą Bożą. Namaszczanie chorych jest, podobnie jak  p(Skuta, głównie 
sakram entem  odpuszczenia grzechów popełnionych po chrzcie. Jego sku t
kiem jest wzm ocnienie w iary  chorego w  odpuszczenie grzechów  i w  cie
lesne wyzdrowienie, a wreszcie opieczętow anie do cielesnego zm artw ych
w stania. Należy go udzielić nie ty lko  um ierającym , ale w  ogóle ciężko 
chorym, o ile życzą go sobie (nieprzytom nym  tylko w tedy, gdy m ożna p rzy
puszczać, że życzyliby sobie go przyjąć). Nie jest on konieczny do zbaw ie
nia.

Dodatek

W Kościele w schodnim  nam aszczenie olejam i (Euchelaion) jest wysoko 
cenione i uw aża się je  przede w szystkim  jako sak ram en t cielesnego o- 
zdrow ienia. L u te r dopuścił go jako obyczaj przekazany przez ojców. Kościół 
ang likańsk i m iał jeszcze w  swym P ra y e r Book z 1549 roku form ularz n a 
maszczenia chorych, k tóry  został usunięty  w  w ydaniu z 1662 roku, co P u- 
sey określił jako stra tę  dla nauki i  p rak ty k i Kościoła.

KAPŁAŃSTWO

Święcenia kapłańskie, k tó re  należy rozpatryw ać tylko w  całości z sa
k rą  biskupią i św ięceniam i diakonatu, >są sakram entem  upow ażnienia do 
głoszenia słowa i szafowania sakram entów . W stosunku do innych sa k ra 
m entów  zajm uje on o tyile specjalną pozycję, że jest w arunk iem  ich w aż
nego i skutecznego udzielania. Jako  sakram ent przekazujący to pełnom oc
nictw o jest on w pełni zrozum iały ty lko łącznie z nauką o urzędzie koś
cielnym. T u ta j weźm iem y pod uw agę tylko jej charak ter sakram entalny.

1. Pochodzenie

a) Główną podstaw ą święceń kap łańsk ich  jest szczegółowe zadanie po
słannictw a, k tó re  zm artw ychw stały  P an  przekazał swoim uczniom (a przez
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nich społeczności) i  do jego w ypełnienia w yposażył ich w  „łaską urzędu” 
przez tchnienie D ucha Świętego (Jn. 20,21)). Polecenie i  zesłanie Ducha 
Świętego przez zm artw ychw stałego P ana nastąpiło za pośrednictw em  A
postołów  raz na zawsze dla całego Kościoła „od góry do dołu”. Je st to  akt 
pionowy, k tóry  w  Apostołach m a trw ałe znaczenie dla Kościoła i jego 
funkcjonariuszy, podobnie jak  rzeczywiście Duch Św ięty jest ciągle da
w any Kościołowi dla w ypełnienia jego posłannictw a w  świecie.

b) Duch Święty, k tóry  według św iadectw a P ism a Świętego dany jest 
w szystkim  członkom społeczności, stworzył w gm inie p ierw otnej oprócz 
aposto latu  jeszcze inne „w olne” urzędy i stanow iska, jak  proroków , nauczy
cieli, ewangelistów, pasterzy  oraz posługiwanie charyzm atyczne. Z drugiej 
strony Pismo Święte poświadcza, że Apostołowie przekazane im przez Du
cha Świętego posłannictw o i pełnom ocnictwo przekazali innym  średnim  
mężom (Dz. Ap. 6,1 us.), Tymoteuszowi i  Tytusowi. N astąpiło to przez n a 
łożenie rąk. Dla kontynuow ania polecenia misyjnego, upełnomocnienie, k tó 
re  nastąpiło pionowo raz na zawsze, pow inno być przez nakładanie rąk  
przekazyw ane równocześnie poziomo „z rąk  do rą k ”. To przekazyw anie 
pełnom ocnictw a przez nałożenie rąk  m iało już w  gm inie pierw otnej zna
czenie nie tylko znaku lub  błogosław ieństw a, ale sym bolu działającego. 
Miało ono ch a rak te r sakram entalny  (Harnack). Przez inie bądź to Aposto
łowie (Dz. Ap. 6 ,6 ; z Tym. 1,6), bądź następcy Apostołów (Tyt. 1,5), bądź 
kap łan i (Tym. 4,14) przekazyw ali otrzym ującym  „dar łaski Bożej” (1 Tym. 
1,6) dla w ypełniania poruczanego im  stanow iska. Oczywiście, Apostołowie 
nie przekazują samego apostolstw a, k tó re  jest niepow tarzalne, lecz dane 
przez Apostołów Kościołowi i  dlatego nazyw ane apostolskim  — zlecenie 
i pełnom ocnictwo. W zasadne było to upow ażnienie do głoszenia Ewangelii 
i nauki chrześcijańskiej, do udzielania sakram entów  i w ykonyw ania urzędu 
pasterskiego. Było ono (w późniejszym nazew nictw ie Kościoła) obrazowym 
przedstaw ieniem  potrójnego urzędu Chrystusa, Jego urzędu prorockiego, 
kapłańskiego i królewskiego, w ładzy nauczania, w ładzy święceń i władzy 
pastersk ie j, bez uw zględniania dokonanego w  poszczególnych rodzajach 
w ładzy i urzędów  rozróżniania i ograniczania kom petencji.

W czasach poapostolskich, Ido roku  m niej w ięcej 200, były w  Kościele 
zarówno urzędy, k tórych tw órcą był bezpośrednio Duch Święty (prorocy, 
nauczyciele itp.), jak  i posługiw ania charyzm atyczne. W krótce jednak  na 
pierw sze miejsce w ysunęły się „zależne” urzędy biskupów, kapłanów  i dia
konów jako w łaściw e urzędy gminy. Uważano je  w szczególnym znaczeniu 
za apostolskie, a to ze względu na to, że według św iadectw a Nowego Te
stam entu  tylko one jedynie zostały przekazane przez nak ładan ie rąk  przez 
Apostołów lub ich następców. Jednakże w e wczesnym Kościele nie pow ie
dziano nic bliższego o sposobie przekazyw ania ich przez nakładanie rąk. 
Dopiero Hipolit (zm. 235) dał szczegółowy opis dokonywanego w  Rzymie 
obrzędu święceń. W edług tego opisu kapłanom  i biskupom  w ybranym  przez
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gm inę nakładano ręce, m odląc się równocześnie do Ducha Świętego. W 
ten  sposób, stworzono podstaw owe elem enty w łaściw ych sakram entalnych 
święceń kapłańskich.

2. Istota święceń kapłańskich

a) Za m aterię  działania sakram entalnego należy uważać nałożenie rąk, 
a nie pow stałe dopiero w  IX  w ieku przekazanie „instrum entów ” — kie
licha i pateny  (jest to jeszcze teza dekre tu  dla O rm ian, k tórą jeidruak sko
rygow ał PSus XII). Je st ono — podobnie jak  inne obrzędy liturgiczne — 
tylko pełną  treśc i cerem onią tow arzyszącą inałożeniu rąk, jednak  bez cha
ra k te ru  sakram entalnego. Nie ma go zupełnie w  Kościele wschodnim, k tó
ry zna tylko nałożenie rąk. Za form ę uważa się (związaną z pierwszym  
nałożeniem  rąk) m odlitw ę do Ducha Świętego o pełn ię Jego darów. Sza
farzem  jest biskup łącznie z kapłanam i (w starym  Kościele św ięcenia k a
płańskie by ły  czasem udzielane ty lko przez kapłana). O trzym ać je  może 
tylko ochrzczony i bierzm ow any chrześcijanin płci m ęskiej. K obiety są 
wykluczone. P rzyczyną tego nie jest jednak  n a tu ra  kobieca, lecz pozy
tyw ny nakaz Apostołów.

b) F ak t zbawczy zw iązany z czynnością sakram entalną polega n a  udzie
leniu pełnom ocnictw a urzęldu kapłańskiego. Należy je rozumieć na podsta
wie tekstu  z Ew angelii Jan a  20,21 jako „m andatum ” i „munuts", jako po
lecenie i pełne łaski pełnom ocnictwo, udzielone przez samego P ana za po
średnictw em  Ducha Świętego, obejm ujące w ładzę nauczania, święceń i p a 
sterską, służące do w ykonyw ania przekazanego Kościołowi pełnom ocnic
tw a. Polecenie i dar są niepow tarzalne i niezniszczalne. W yw ierają one 
na duszy przyjm ującego święcenia „charak ter indelebilis” (znaczenie nie
zatarte), którego nie usuw ają  ani niegodne obyczaje, ani herezja. Skutek  
święceń kapłańskich  jest tro jak i. Po pierw sze, p rzy jm ujący  je  zostaje po
staw iony w  służbę społeczności, wobec k tórej ma w ypełniać swoje polece
nie i pełnomocnictwo. Nie zostaje on  postaw iony nad społecznością, ale na 
jej ozele. Pio drugie, p rzez św ięcenia otrzym ujący je przedstawiła ii uobec
nia po tró jny  urzą)d przekazany w kapłaństw ie przez Chrystusa Apostołom, 
a mianowicie urząd prorocki, kap łańsk i i królew ski (władzę nauczania, 
święceń i pasterską). Wreszcie, po trzecie, kap łan  o trzym uje dar łaski sku- 
teczinego dla społeczności w ykonyw ania swego urzędu mimo wszelkich po
kus i u trapień .

c) Obrzędy święceń kapłańskich

O obrzędach święceń kapłańskich powiem y jedynie to, że poprzedzają je 
(tylko na Zachodzie) cztery tzw. niższe św ięcenia (sługa ołtarza, egzor
cysta, lektor, oddżwierny), jako stopnie wstępne, oraz święcenia suboliako- 
natu  (jako stanowisko pomocnicze ido diakonatu). W szystkie one nie m ają 
charak te ru  sakram entalnego. S akram entem  są tylko święcenia diakonatu,
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kapłańskie i  salkra biskupia, udzielane przez nak ładanie rąk  i  w ezwanie D u
cha Świętego. K ażde z nich nie stanow i oddzielnego sakram entu , lecz „per 
modum unionis” tw orzą one jeden sakram ent. O bstaw anie przy  tym  o sta t
nim tw ierdzeniu jest o ty le  ważne, że dzięki niem u uniem ożliw ia się wszel
ką praw no-h ierarch iczną nadrzędność jednego urzędu nad innym i i zostaje 
zachowany służebny charak te r w szystkich urzędów  tworzących razem  je 
den urząd.

Dodatek

W Kościele w schodnim  św ięcenia uw ażane są również za sak ram ent 
obejm ujący, podobnie jak  na Zachodzie, trzy  stopnie — diakonat, prezb i- 
te ra t i episkopat. Również Kościół anglikański uznaje po tró jny urząd i za
licza św ięcenia do sakram entów  w  szerszym znaczeniu. W yznanie A ugsbur
skie (1530) ■określa „ordo” o ty le jako sakram ent, o ile ustanow iony został 
przez miłosierdzie Boże — „m i'serioardia Dei m andatum ’’. Reform ow ane 
W yznanie H elw eckie II (1566) 'dopuszcza św ięcenie ty lko jako „insty tu tum  
utile Dei” (pożyteczne ustanow ienie Boże).

MAŁŻEŃSTWO 

1. Pochodzenie małżeństwa

a) Główną podstaw ę m ałżeństw a 'stanowi Boski ład stw orzenia (1 Mojż.
I i 2). Bóg stw orzył mężczyznę i kobietę w  odmienności płciowej i połączył 
ich w  jednożeństw ie, k tó re  jako tak ie jest n ierozerw alne. Ten tw órczy ład 
Boży został zniszczony przez grzech, jak  to w idać w yraźnie w  S tarym  
Testam encie w  poligam icznych zdrożnościach. Jezus C hrystus przez swoje 
posłanie znów  przyw rócił pierw otny ład twórczy (Mt. 19,1; Mk. 10,1) i u - 
święcii m ałżeństw o przez swoje dzieło zbaw ienia (Ef. 5,22 ns.).

bi Jako św iadectwo ustanowienia sakram entu  m ałżeństw a podaje się 
zw ykle fragm ent z Ef. 5,22—30. Jest to jednak  tylko częściowo słuszne. 
Paw eł mówi tam , że związek m ałżeński między mężczyzną a kobietą  ma 
być obrazem  związku między Chrystusem  a Kościołem i określa on ten  
stosunek jako „w ielką ta jem nicę”, jako „sacram entum  m agnum ”, jak  to  
tłum aczy W ulgata. Nie znaczy to  jednak, że małżeństwo jest „sakram entem ” 
w dzisiejszym pojęciu, lecz słowo to odnosi się w  pierw szym  rzędzie do 
Kościoła, którego związek z C hrystusem  jest w ielką tajem nicą, m isterium , 
a m ałżeństw o ma być obrazem  tego związku. N ie jest to jednak  ustano
w ienie sak ram en tu  m ałżeństw a, lecz w yjaśn ien ie w łączające m ałżeństw o do 
ładu ii zbaw ienia. W ażniejszy jest fragm ent 1 Kor. 7,39, gdzie P aw eł w  kon
tekście p rak tycznej kw estii chrześcijańskiego stanu  małżeńskiego żąda, aby 
wdowa jako w olna mogła znów w yjść za mąż, ale powinno to  nastąpić 
„tylko w  P an u ”. M ałżeństwo przeto n ie  powinno i nie może pozostać rzeczą
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św iecką (Luter), lecz pow inno ono — ja k  w szystko w  życiu chrześcijanina
— być podporządkow ane m ocnem u ładow i zbaw ienia i dlatego należy je 
zaw ierać tylko w  P anu, w  Jego imię i  w  Jego obecności (arcybiskup Rin- 
kel).

W tradycji kościelnej w spom ina się niekiedy o m ałżeństw ie względnie 
zaślubinach, ale dopiero w  III  w ieku (w 254 roku na synodzie w K arta 
ginie) zostało ono form alnie zalecone jako a k t kościelny. Zgodnie ze św ia
dectwem  starego Kościoła m ałżeństwo sta je  się „sakram entem ” (tak po raz 
pierw szy nazw ał św ięty A ugustyn m ałżeństw o w  sensie „zaślubin”) przez 
kościelne błogosławieństwo, „benądictio”, a nie przez kon trak t małżeński, 
k tóry  w  Cesarstw ie Rzym skim  był spraw ą państw a. Gdy jednak  w  średnio
wieczu kap łan  niejednokrotnie m usiał asystow ać przy zaw ieraniu  kon
trak tu  małżeńskiego, staw ał się „urzędnikiem  stanu cywilnego”, stopniowo 
upowszedniał się pogląd, że sakram entalność m ałżeństw a zaw arta jest w  
samej umowie, a nie w pobłogosławieniu nowożeńców, k tó re  w końcu za
liczano już tylko do „sakram entaliów ” . Spór o to, czy sakram entalność 
m ałżeństw a leży w  mowie (słowie „tak” nowożeńców) czy w błogosławień
stw ie kapłańskim , był jeszcze o tw arty  na soborze trydenckim . Dopiero 
stosunkowo późno Kościół rzym skokatolicki orzekł, że „umowy .nie można 
oddzielić od sakram entu”, a to  dlatego, aby „Kościołowi oiddano całe u- 
staw odaw stw o m ałżeńskie” (Leon X III). Dzisiaj Kościół rzym skokatolicki 
uczy jednom yślnie, że sakram entalność m ałżeństw a tkw i w  mowie, a więc 
nowożeńcy udziela ją  sobie sam i sak ram en tu  słowem „tak”, a kap łan  tylko 
„asystu je”, p rzy  czym słowo „ tak ” jest form ą sakram entu , a spełnienie 
m ałżeństw a — jego m aterią . P rzeciw  te j opinii w ystępowali, powołując 
się na sta re  tradycje  w  Kościele zachodnim, znam ienici teologowie, między 
innym i M elchior Canus (zm. 1560), k tóry  'kontrakt ślubny określa jako m a
terię, a „benedictio” jako form ę. Również gallikanie i józefiniści byli zda
nia, że k o n trak t jest spraw ą państw a, a ido Kościoła należy tylko „bene- 
dactdo”. Tej doktrynie pozostał w ierny  do dziś Kościół utrechcki oraz Ko
ściół wschodni.

2. Istota sakramentu małżeństwa

a) Po tym  co powyżej powiedzieliśm y jest rzeczą oczywistą nauczać 
w raz ze starym  Kościołem, pow ołując się na Kor. 7,32, że sakram entalność 
m ałżeństw a tk w i w „benedictio” i stanow i ono form ę sakram entu . Bło
gosław ieństw a można jednak udzielić tylko n a  podstaw ie słowa „tak” , k tó
re  nowożeńcy wypowiedzieli w urzędzie stanu cywilnego i k tó re  pow ta
rza ją  prze\d ołtarzem . Można je  więc uważać za m aterię  sakram entu  m ał
żeństw a. Reusch form ułuje to następująco: M ałżeństwo je st um ową obda
rzaną sakram entalnym  błogosławieństwem .

b) F ak t zbawczy, związany z czynnością sak ram entu  błogosławieństwa 
m ałżeństw a polega na udzieleniu wszelkich łask, k tóre tak  uksz ta łtu ją
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współżycie męża i żony, że ich m ałżeństwo stanie się „w ielką ta jem nicą” 
w Chrystusie i w  Jego Kościele. Pow oduje on ukazanie m ałżeństw a jako o- 
b razu  owej tajem nicy, tw orzy w  mężu i żonie przez w ym ianę ich w rodzo
nych zdolności specyficzne podobieństwo do C hrystusa i daje im silę za
chowania go we w zajem nej miłości, w ierności i poszanowaniu.

O obrzędzie m ałżeństw a można powiedzieć, że jest ono nierozerw alne. 
Rozwiedzionym n ie  należy więc udzielać pow tórnie ślubu  kościelnego. S ta
rokatolicki Kościół H olandii ściśle trzym a się te j zasady, natom iast później 
pow stałe Kościoły starokatolickie dopuszczają ślub rozwiedzionych nie z ich 
winy. Należy więc dążyć do jednolitego rozwiązania.

C) O sakramentach w  ogólności 

1. Ilość siedmiu sakramentów

W znaczeniu używ anym  dzisiaj w e w szystkich Kościołach słowo „sa
k ram ent” n ie  w ystępu je w  Nowym Testam encie. „M ysterion” (sacram en- 
tum ) oznacza w  pism ach Nowego T estam entu  tajem nicę zbaw ienia lub 
boską decyzję zbawienia. W tym  pierw otnym  znaczeniu używ ali tego sło
wa (sacram eritum  — m ysterion) Ojcowie Kościoła, a n aw e t było tak  jesż- 
cze w  średniowieczu. P rzede w szystkim  za m ysteria (sacram enta) uważano 
wcielenie C hrystusa, ofiarę Jego śm ierci i Jego zm artw ychw stanie. Oprócz 
iego jednak  już od czasów T ertu liana (zm. 222) nazyw ano sakram entam i 
różnego rodzaju ak ty  ku ltu  kościelnego. Ale nie nazywano w  starym  K oś
ciele sakram entam i ani chrztu, an i Eucharystii, an i innych dzisiejszych 
sakram entów , lecz w szelkie często symboliczne czynności kultow e, błogo
sławieństwo, a naw et przedm ioty k u ltu  (np. um yw anie nóg w  W ielki 
Czwartek, wodę święconą, konsekrację dzwonów i  kościołów, śluby zakon
ne, pogrzeb kościelny). Język potoczny był jeszcze bardziej ogólnikowy
1 nieprecyzyjny.

W lite ra tu rze  teologicznej I  w ieku nie m a żadnego tekstu , w  którym  
wyliczanoby razem  dzisiejsze siedem  sakram entów  lub twierdzono, że is t
nieją tylko te. O ilości siedm iu sakram entów  mówią po raz pierw szy teolo
gow ie pierw szej połow y X II w ieku i  czynią to w  sensie pew nej redukcji 
znanych wówczas pod nazwą sakram entu  czynności kościelnych. N ajw aż
niejszym  tego św iadkiem  jest P io tr  L om bard {zm. 1160), k tóry  — po raz 
pierw szy w ylicza siedem  sakram entów  w  przy ję tej dzisiaj kolejności. N a- 
sieoujący po nim  scholastycy uzasadniają ilość siedm iu sakram entów  nie
2  P ism a Świętego i T radycji, lecz spekulatyw nie: albo z siedm iu darów  
IXicńa Świętego, albo z siedmiu cnót głównych lub naw et z siedm iu grze
chów głównych. Na soborze unijnym  w  Lyonie (1274) złożono Grekom  o- 
św isdczenie, że istn ieje siedem sakram entów  i kw estia ta nie powodowała 
różnicy zidań na soborze unijnym  we F lorencji (1439). W D ekrecie dla O r-
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m ian  (1439) mówi się szczegółowo, ale w znacznym  stopniu na pew no błęd
nie, o siedmiu sakram entach. O pierając się na tym  D ekrecie sobór try d en 
cki (sesja VII, 1547) oświadczył, że istn ieje siedem — ani m niej ani więcej
— sakram entów  i w szystkie zostały ustanow ione („institu ta”) przez C hry
stusa. Pogląd przeciw ny został zagrożony klątw ą.

M iarodajny dla Kościoła wschodniego dogm atyk J a n  Dam asceński (zm. 
750) w spom ina tylko o dwóch sakram entach — chrzcie i Eucharystii. Jed 
nak  irani greccy Ojcowie sporadycznie nazyw ają w yrazem  „m ysterion" 
również pozostałe czynności kościelne. Dopiero w  X II w ieku, praw dopo
dobnie pod w pływem  Zachodu, p rzy ję li teologowie greccy ilość siedm iu sa
kram entów . Ilość tę jednak  dopiero w  XVII w ieku doprowadzano do o- 
fiejalnych określeń doktrynalnych, jak  np. do „confessio orthodoxa” z 1643 
roku.

Kościół lu te rańsk i w W yznaniu A ugsburskim  (1530) i Apologii (1597) u- 
zmaje za sak ram ent chrzest i Eucharystię, ale idopuszcza rów nie uznaw anie 
za sakram ent absolucji (pokuty). Jednakże aż do X IX  w ieku można takż '3 
było spotkać teologów lu terańskich , którzy byli gotowi oprócz pokuty  
uznać sakram entalny  charak te r kap łaństw a i m ałżeństw a.

Kościói reform ow any (confessio H elvetica II) uznaje za sakram enty  
tylko chrzest i Eucharystię, a pokutę, kapłaństw o i m ałżeństw o za „poży
teczne in sty tucje” boskie, zaś bierzm ow anie i osta tn ie nam aszczenie odrzu
ca jako „ludzkie w ynalazki".

Kościół anglikański uznaje w  25 artyku le  religijnym  za powszechnie 
ustanow ione przez C hrystusa sakram enty  rów nież tylko chrzest i Eucha
rystię i dodaje, że inne ta k  zwane sakram enty  nie są m m i w  równym  
stopntSiL-Obrzędy przepisane przez „P rayer Book” dla pokuty,llłbierzm o- 
wa-mgoWw£ęceń kapłańskich i m ałżeństw a dopuszczają je d n a k ^ lu m a c z e -  
nieiJlieW jako aktów  sakram entalnych. P róbuje się także prgyuft^cić na 
nowwrtam aszczenie chorych.

Na pierw szej bońskiej konferencji zjednoczeniowej teologowie angli
kańscy i starokatoliccy uzgodnili następującą tezę (8): a) U znajem y, że 
ilość sakram entów  ustalono na sieidem dopiero w X II w ieku i przy ję to  ją 
następnie do powszechnej nauki Kościoła, i to  nie jako tradycję pochodzącą 
od Apostołów lub z najdaw niejszych czasów, lecz jako wynik spekulacji 
teologicznej, b) Teologowie katoliccy np. B ellarm in uznają, a my w raz z 
nimi, że chrzest i Eucharystia są głównym i sakram entam i — „principa- 
lia, precipua, eximia salutis nostrae sacram enta”.

Stąd wniosek, w ynikający z tych przede wszystkim czysto h istorycz
nych ustaleń , że spór o to, czy należy uznać dw a lub siedem sakram entów, 
można po traktow ać jako spraw ę węższego lub szerszego używ ania słowa 
„sakram ent”. Tylko na podstaw ie Nowego T estam entu  nie można roz
strzygnąć tej kw estii, gdyż — jak  wiem y — nie zna on w ogóle pojęcia 
sakram entu  jako ogólnego ofcreślenia czynności kultow ej. Dlatego jest
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m ylne i nie prow adzi do żadnego w niosku przeciw staw ianie jeko rnormy 
ilości dwóch i siedmiu na podstaw ie dopiero zmacanie później powstałego 
pojęcia sakram entu . Pew ne zbliżenie obu stanow isk (protestanckiego i k a 
tolickiego) będzie możliwe tylko w tedy, gdy ustalone dogmatycznie dopiero 
w  średniowieczu pojęcie sakram entu  p o trak tu je  się w  oderw aniu ad No
wego T estam entu i w  oparciu nie o ogólne pojęcie sakram entu , lecz o kon
kretne, jak  chrztu i Eucharystii, poświadczone w  Nowym Testam encie 
i p rzy ję te  przez wszystkie Kościoły, podejm ie próbę ustalenia, czy i w  ja 
kim  sensie również inne czynności kultow e, k tó re  zostały uznane przez 
tradycję za „sakram enty”, a więc bierzm ow anie, pokuta, nam aszczanie cho
rych, kap łaństw o i m ałżeństw o — m ożna uważać, aczkolwiek za drugorzęd
ne, to jednak  „prawdziw e i w łaściw e” sakram enty . Ale to można roz
strzygnąć tylko na podstaw ie w ew nętrznej s tru k tu ry  sakram entów.

2. Wewnętrzna struktura sakramentów

Ze chrztu i E ucharystii można o tyle odczytać co to jest sakram ent, 
że są one „widzialnym i, ustanow ionym i przez C hrystusa znakam i, z k tó 
rym i jest związana; niewj(dzialna Jaska”. K onstytu tyw ne dla sakram entu  
są więc trzy  m om enty: „ustanow ienie przez Boga (przez C hrystusa iub 
Apostołów), w idzialny znak .i n iew idzialna łaska” (Katechizm chrześcijań- 2 
skokatolicki). Jak  ewięc przedstaw iają się pod tym  względem .wymienionąiri 
sakram enty? U stanowienie przez C hrystusa jest poświadczone tylko w  od
niesieniu do chrztu, Eucharystii i pokuty. Namaszczenie chorych w yw ofei 
się z ustanow ienia apostolskiego, bierzm ow anie i święcenia kapłańskiog?-  
z autory tatyw nej p rak ty k i Apostołów, małżeństwo — z apostolskiej 
pretacji. Lecz podobnie jak  trzy  ustanow ione przez sam ego C h r ^ ^ u s a ^  
(verbum  prom issionis) — udzielają niewidzialnej łaski; Kościół
i obowiązek przy jąć je  i udzielać ich w iernym , chociaż nie są_,onelf,feUkQ_
m m p UCa lii X ) ^

cnrzest, a ściśle tylko on) ogolnie 'konieczne do zbawienia. 
momentem jest dana przez C hrystusa obietnica n iew idzia lneir' ^ k f ;~rgd;j j 
naw et — jak  przy  pokucie i m ałżeństw ie — b rak  P ° ś w ia d c ^ g e |ę L jp ^ ^ - sg 
znacznie znaku widzialnego. Dlatego sakram enty  te  nie s3 ~ r ^ R e ł j^ 0aa i w 
:ylko pożytecznym i insty tucjam i, lecz praw dziw ym i s a k r a m ^ ^ a ^ ^ S ^ , , ^ ^  

(jako sakram enty  (drugorzędne) dlatego, że wszystkie m ają  sw oją sa
kram entalną (nie historyczno-zbawczą) podstaw ę w  -■‘'[pfótricf- a S o ■ 
strony w szystkie są zorientow ane na Eucharystię. „Per m odum  unionis”
vr drodze połączenia), odtw arzanego przez Kościół

TTOtny”. sakramenty te m ają udział w powodowanyfea 1 Wśi3 '&ę\Pu 
sakramenty potrójnym uobecnieniu zbawczego mBfei-ti?#1 Ohrl^tnSfef?11̂ 0^ 
Tym sensie bierzmowanie powoduje udoskonalenie- 18 2 t>R

wrócenie, podobnie nam aszczenie choryełf1̂  6 £ &&§ćj^ffi??i9 v£a5& Prn 
joięjnjjissij;. stanu choroby, a m ałżeństw o jesW’io 2WM5̂ i&ft$I 
t t  ^oStjisJsaph^łmiądzy mężem i żoną. Lużniej^Sysif& ts^SJfi& fi T t r j § § l i f S - 03



nych sakram entów  do Eucharystii, ale z tego powodu nie wolno go nie 
dostrzegać. Tak więc bierzm ow anie można zawsze również trak tow ać jako 
dopuszczenie do pierwszego przyjęcia K om unii Świętej, pokutę jako (do
browolne) przygotow anie do niej, podobnie nam aszczenie chorych, kap łań
stw o jako upełnom ocnienie do spraw ow ania ofiary eucharystycznej, m ał
żeństw o jako realizow any przez męża i żonę obraz poświęcenia się C hry
stu sa  dla swego Kościoła, k tóre uobecnia się w  Eucharystii. Wreszcie, jeśli 
naw et inaczej niż tu  pow iedziano rozum ie się Nowy T estam ent i T radycje, 
to żaden — nie w yłączając n aw et chrztu  i  Eucharystii — z sakram entów  
nie jest rów ny drugiem u ze w zględu na swój charak te r sakram entalny. 
"Nie można ich więc bez reszty  podciągnąć pod ogólne pojęcie sakram entu . 
Żadnego z nich (mimo ich zorientow ania na chrzest i Eucharystię) nie 
można w yprow adzić z drugiego. W szystkie one dzięki słowom obietnicy, 
ustanow ione lub  autoryzow ane przez C hrystusa lub Apostołów, są in stru - 
m entalno-sym boliczną rep rezen tacją jednego zbawczego dzieła Chrystusa
i w łaśnie dlatego są praw dziw ym i i w łaściw ym i sakram entam i.

3. Klasyfikacja sakramentów w  aspekcie historii zbawienia

W aspekcie h isto rii zbawienia sak ram enty  należy uszeregować z jednej 
strony ze w zględu na w iarę, a z drugiej strony ze względu na ciągłość 
h isto rii zbawienia, na k tó rą  uk ierunkow ana jest w iara.

a) Wiara

S akram enty  są skuteczne nie tylko w  w ierze (subiektywnie), ale również 
bez w iary (obiektywnie), lecz istn ieją  one dla w iary. W iara pow inna przy
jąć sak ram enty  udzielane przez Kościół jako symboliczną, ale realizującą 
się rzeczywistość. O ty le  sakram enty  w yprzedzają skierow aną na nie w ia
rę  (fides sacram enti). Ale z (drugiej strony w iara, jako w iara zbawcza 
(fides salutis), poprzedza przyjm ow anie sakram entów . W iarę sakram entalną
i w iarę  zbawczą sp raw ia  Duch Święty, obiecany Kościołowi i jego po
szczególnym członkom. Dopiero przez niego Kościół i jego członki wchodzą 
w  proces h isto rii zbawienia, w którym  m ożna poznać sakram enty  w  ich 
pełnym  znaczeniu.

b) Proces historii zbawienia

H istoria zbaw ienia, jak  widzieliśmy, jest przez instrum entalną, sym bo
liczną rzeczywistość sakram entów  tak  uobecniona wierzącym , że tu  i teraz 
dokonuje się w  nich zbawienie. To uobecnienie obejm uje trzy  w ym iary: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. U obecniając tę  przeszłość sak ra 
m enty  w prow adzają ją  zarazem  w  życie i spraw iają w  w ierzących u sp ra
w iedliw ienie i uświęcenie. Tym samym jednak głoszą one i poręczają to, 
co nastąp i — naszą przyszłą chwałę. Innym i słowy: sakram enty  pow odują
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w  nas łączność z P anem  i Zbawicielem, k tóry  przyszedł, k tó ry  przychodzi 
obecnie i ktÓTy przyjdzie. Ale jedność trzech  w ym iarów  — i to jest w łaś
ciwie działający i decydujący m om ent sakram entalnego uobecnienia — tkw i 
w  w ym iarze przyszłości. Sakram enty  są w istocie daram i eschatologiczny
mi, odnoszącymi się do czasów ostatecznych. W iodą nas one, w oparciu
o istnienie -wcielonego C hrystusa, w  przeszłość poprzez C hrystusa uw iel
bionego, przychodzącego ido nas obecnie w  sposób ukryty , naprzeciw  C hry
stusowi, k tó ry  przyjdzie z mocą i chwałą. Czyniąc to sakram enty  pow odują 
w  nas nie tylko indyw idualne zbawienie duszy, lecz w ciągają nas z naszą 
osobową egzystencją w  obejm ujące ca łą  ludzkość i cały wszechśw iat dzia
łanie boskiej h isto rii zbawienia, k tóre ukaże się kiedyś w  pełni w  objaw ie
niu Jego chwały. Z obiecanego nam  objaw ienia boskiej chwały sakram enty  
otrzym ują swoją efektyw ną, aczkolwiek dopiero uprzedzającą moc ob ja
wioną. Moc tę  jednak może jednostka, dla k tó rej zgodnie z ich natu rą  
przeznaczone są sakram enty , tylko tak  przyjm ow ać w  egzystencjalno-per- 
sonalnej decyzji w iary  i nadziei na ostateczne objaw ienie chwały, aby przez 
nie móc być w łączoną do Kościoła, k tó ry  jako w ybrany lud boży czasów 
ostatecznych otrzym ał obietnicę wejścia do przyszłego królestw a.

CZĘSC t r z e c ia

PROBLEM Y KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO 

Kościół, jego urząd i ekumenizm

Na podstaw ie przedstaw ionej powyżej h istorii i doktryny Kościoła s ta 
rokatolickiego można już zorientować się, co jest specyficznym zagadnie- 
- e m  tego Kościoła; a mianowicie Kościół, jego urząd i ekum enizm. Nie 
w ystarczy jednak  widzieć w  pow stan iu  Kościoła starokatolickiego tylko 
_=arodowo^kościelny ruch reform y”, k tóry  przeprow adził sam odzielnie 
reform y w  dziedzinie 'kultu i dyscypliny, reform y, których dzisiaj żąda 
wielu katolików  rzym skich (zrealizował je częściowo .sobór w atykańsk i II). 
N ie chodzi też Kościołowi starokatolickiem u o to, aby przez dostosowanie 
się do współczesnych prądów  o charak terze św iatopoglądowym  i politycz- 
c y 3  — jak  to często miało m iejsce w  jego zaraniu — być przede w szyst
kim  „postępowym". W pływy liberałno-ośw ieceniowe, narodowe, m odern i- 
s~.~cz.ne i neoprotestanckie, k tórym  ulegało niem ało jego wyznawców p ierw - 
j=sgo i drugiego pokolenia, m iały C harakter przejściowy i cde mogły się 
utrzym ać. Kościół starokatolicki nie chce też być „Koś-cioiem-pomostem” 
«r tym  sensie, że p róbu je  on jako sam odzielne „trzecie w yznanie” połączyć 
eklektycznie w  syntezę przeciw staw ne sobie „k ierunki”, jak katolicki i pro

37



testancki lub  ort odoksyjnrj-pozytywny i liberalny. Jego Istotny problem  
jest głębszy, obszerniejszy i trw alszy. Chodziło mu i  chodzi o bycie Koś
ciołem opartym  na Biblii i starokościelnej Tradycji. Oczywiście nie wszyscy 
•starokatolicy zdawali sobie od początku jasno spraw ę z tego, że ich walka, 
k tó rą  rozpoczęli p ro testem  przeciw  idogmatom papieskim , była w  końcu 
w alką o sam Kościół. W dziejach Kościoła zawsze tak  było, że praw da
0 Kościele była nieskończenie bardziej tajem nicza i rozległa niż mogli to 
sobie w yobrazić jego przedstaw iciele. W tym  sensie nie wszyscy wszystko 
rozum ieli i my również m am y sporo na sum ieniu. Mimo to zasadniczy 
problem  starokatolickiego ruchu kościelnego jest i pozostanie wyraźny
1 oiezbyw alny. Je s t to problem  Kościoła, a 'zwłaszcza „w alka o samą istotę 
Kościoła” (E. Gaugler).

Owo „bycie Kościołem”, o k tóre walczyli starokatolicy, nie byto dla 
n ich  jednak  możliwością do zrealizow ania dopiero w  przyszłości, lecz rze
czywistością daną im w historii, k tó rą  należało odnowić i rozwinąć. Rzeczy
wistość ta była im dana w starym , przetdwatykańskim Kościele katolickim  
Zachodu, w praw osław nych Kościołach Wschodu, w  anglikańskiej wspól
nocie kościelnej i w  Kościołach reform owanych, o ile zachowały one 
ciągłość ze s ta rym  Kościołem. To, że starokatolicka mniejszość dążyła od 
początku do ponownego zjednoczenia z tym i Kościołami, nie tylko w yni
kało  z przejściowej potrzeby opierania się na kim ś; było i jest n ieodpar
tym  św iadectw em  tego, iż problem  eklezjologiczny Kościoła starokatolic
kiego z sam ej swej istoty był jednocześnie zagadnieniem  -ekumenicznym, 
obejm ujący cały Kościół, Jego pragnienie własnego by tu  kościelnego było 
równocześnie jego pragnieniem  kościelnego połączenia i jedności. Ekum e
nizm nigtdy nie był dla starokatolików  tylko „zajęciem drugorzędnym ” 
(E. Gaugler) ani też program em  realizow anym  poza ich życiem kościelnym. 
Przez samą sw oją kościelną egzystencję starokatolicy byli „ekum enistam i 
w  pełnym  tego słowa znaczeniu” (Visser't Hooft}. Dia obu zagadnień, koś
cielnego i ekum enicznego, m iarodajne dla starokatolików  były te same 
zasady: konsekw entnie chrystologiczne ujęcie oraz w ierność dla ustro ju  
starego ,.n ie  podzielonego Kościoła.

Z tej pozycji wyjściowej w ynika dzisiaj dla Kościoła starokatolickiego 
szczególne zadanie, we współpracy z Kościołam i anglikańskim  i p raw osław 
nym , lecz także i z „postępowym i” teologam i rzym skokatolickim i i p ro
testanckim i, przede wszystkim  jednak  w  ram ach ruchu ekumenicznego: 
wnieść swój w kład ido możliwie obszernego i pogłębionego w yjaśnienia 
pojęć Kościoła i ekum enizm u. Po-niżej chcemy pokazać, jak  można tego 
dokonać, posługując się rodzajem  tez, objaśnianych na podstawie lite ra 
tu ry  starokatolickiej i  p rac  konferencji. W pierw szym  rozdziale przedsta
w im y naukę o Kościele i jego urzędzie, a w drugim  rozdziale sta rokato 
lickie stanowisko wobec współczesnego ruchu ekumenicznego oraz wobec 
poszczególnych Kościołów.
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ROZDZIAŁ I

Kościół i Urząd

Kościół i urząd stanow ią nierozdzielną jqdność w  Chrystusie. Jedność 
ta  znajduje uzasadnienie w posłannictw ie, k tóre o trzym ały one od Pana 
przez Apostołów, gdy upoważnił ich i polecił, aby kontynuow ali Jego dzieło 
na ziemi. Poniew aż to posłannictw o jest im wspólne, nie można mówić
o urzędzie kościelnym, o ile nie dąży się równocześnie do jasnego ujęcia 
istoty Kościoła i nie można również rzeczowo rozpraw iać o Kościele, o ile 
z ;e  weźmie się pod uwagę urzędu jako -już qd początku istotnego dla Koś
cioła. Różnicę między nim i stanow i w  zasadzie „porządek” ustanow iony 
przez Boga, w k tórym  m ają one w ypełniać swoje w spólne posłannictwo 
■wobec św iata.

A) KOŚCIÓŁ

W iek X X  nazwano już „wiekiem Kościoła”. Jest to  słuszne w tym  sen
sie. że jeszcze żadna epoka nie zajm ow ała się tak  intensyw nie badaniem  
problem ów  Kościoła i nie dążyła z ta k ą  pow agą do uzyskania powszechnie 
obowiązującego rozstrzygnięcia tej kwestii. Jest to utrudnione, lecz pod 
pew nym  względem również ułatw ione przez to, że w ażne historycznie wy
znaniow e postanow ienia idoktrynalne są z reguły bardzo elem entarne i w ska
zu ją znaczenie tylko wspólnych aspektów  Kościoła. Odnosi się to szcze
gólnie do dokum entów  wyznaniowych XVI i XVII wieku, inspirow anych 
sprzecznością kato licko-protestancką. W prawdzie Kościoły reform ow ane za
chowały ważne elem enty podstaw owe pojęcia Kościoła, ale w swoim bojo- 

stanow isku wobec praw no-hierarchicznego pojęcia Kościoła w śred 
niowieczu podkreślały  one w  sposób, obecnie już na ogół przezwyciężony, 
~&widzialność Kościoła, podczas gdy ich przeciw nik w  podobnie jedno
stronny sposób usiłował na plan pierw szy w ysunąć widzialność Kościoła 
' 2 k i pogląd głosił np. BeHarmin, zm. 1621). Teologia pro testancka obecnie 
~=Tszia już w praw dzie daleko poza ówczesne pozycje, ale do dziś nie może 
z g o d n ie  jednolitego określenia pojęcia Kościoła, tak  że jeden z jej n a j
bardziej reprezentatyw nych teologów przyznaje: „K w estia Kościoła jest 
dzustaj niezałatw ioną kw estią teologii p ro testanck iej” (E. Brunner). Z dru- 
Sde; strony Kościół rzym skokatolicki, k tó ry  tyl'ko pobieżnie zają ł się tym  
problem em  na soborze trydenckim  (1545—3563), p rzy jm ując oba w atykań 
skie dogmaty papieskie podjął w ybiegającą naprzód decyzję co do Kościoła, 
i t ć r ć  mimo ostatnich prób jej osłabienia pozostaje trudnym  problem em  
dla wszystkich innych Kościołów. Trzeba jednak  przyznać, że w encyklice 
P iz is  X II „M ystici corporis” i K onstytucji dogm atycznej „o K ościele” so- 
bcru  w atykańskiego II zostały w ypow iedziane sądy zasługujące na jak  n a j-
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większą uwagą. Również teologowie praw osław ni w nieśli znaczny w kład 
do eklezjologii, ale podkreśla ją  oni z upodobaniem  ((Florensky i inni), że 
Kościół jest „życiem” i dlatego jego najgłębsza istota nie da się dogm a
tycznie zdefiniować.

Dlatego tym  większego znaczenia nab iera fak t, że ohecnie, wprawdzie 
nie w dogmatycznej, ale w  now otestam entow o-egzegetycznej pracy b a
dawczej wszystkich Kościołów, podstaw owe poglądy na istotę Kościoła 
(z wyłączeniem  kw estii papieża) w  zdum iew ającej m ierze zbliżyły się do 
siebie, P rzede w szystkim  uznano znaczenie m esjańskiej istoty względnie 
boskości Jezusa C hrystusa idla pow stania i istnienia Kościoła. Przełom owa 
pod tym  względem  była również działalność współczesnego ruchu ekume
nicznego. Już  na pierw szej św iatow ej konferencji „W iara i U stró j” w Lo
zannie (1927) wypowiedziano decydujące tw ierdzenie: „Kościół nie jest 
tw orem  ludzkim , lecz dziełem Bożym”. Po drugiej św iatow ej konferencji 
w  E dynburgu (1937) utworzono kom isję, k tóra przedłożyła trzeciej św ia
towej konferencji w  Lunid w  roku 1952 sprawozdanie, na podstaw ie którego 
przyjęto nadzwyczaj w ażny w niosek końcowy: „Czym jest Kościół można 
powiedzieć tytko ha podstaw ie tego, kim  jest C hrystus”. N auka o Kościele 
m usi być uzasadniona chrystologicznie (i tryn itarn ie). Pogląd ten  u trzy 
mano i pod pew nym  względem jeszcze pogłębiono na czw artej konferencji 
w  M ontrealu (1961),

Rozwój ten  ma niem ałe znaczenie dla w ytłum aczenia punk tu  w idzenia 
teologów starokatolickich, k tórzy z okazji K ongresu Kolońsfciego (1872) 
oświadczyli: ,p o d sta w ą  przyszłego zjednoczenia Kościołów musi być teza
0 boskości C hrystusa i — zależna qd tej — teza, że Kościół założył Chrys
tus, odwieczny Syn”. Tym  sam ym  powiedziano, że nauka o Kościele może 
w  swej pełnej treści rozw ijać się dopiero w tedy, gdy w  swych wypowie
dziach — co dotyczy rów nież w szystkich problem ów  realizacji zbaw ienia — 
będzie konsekw entnie trzym ać się podstawowych orzeczeń chrystologicz
nych starego Kościoła, a m ianowicie tezy o boskości (325) oraz o bóstwie
1 człowieczeństwie C hrystusa (451). P rohlem  istoty Kościoła (i jego urzędu) 
jest, zarówno na gruncie egzegetycznym, jak  i dogmatycznym, kw estią 
wiecznej boskości człowieka Jezusa Chrystusa (i Jego potrójnego urzędu). 
Jeśli ta teza zostaje przyjęta, tym  sam ym  zapaida podstaw owa decyzja, 
z k tórej dla zrozum ienia Kościoła należy tylko wyciągnąć właściwe koń
cowe wnioski. Ta podstaw ow a decyzja oznacza — ażeby to już an ty
cypować — że Kościół — który sam  w  sobie jest w ielkością stworzoną, 
przez to, że założył go C hrystus, Duch Święty ożywia, a Bóg Ojciec w y
biera — należy swoim bytem  i działaniem  do Boskiego działania zbawczego. 
Co więcej, on sam  jest fak tem  zbawczym i objawionym  (E. Gaugler). Nie 
znaczy to oczywiście, że jest on takim  w swoim kształcie ziem sko-histo- 
rycznym. Może on być tym  tylko w  tajem nicy w iary, k tórą według św ia
dectw a Biblii należy ciągle na nowo zdobywać, w iary w  Ojca, Syna i Du
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cha Świętego. „W ierzę w  św ięty Kościół powszechny, św iętych obcowanie” 
(Skład Apostolski).

To bosko-tryn ita rne pochodzenie Kościoła stanow i w łaściwie kerygm a- 
lyczną treść b iblijnych wypowiedzi o Kościele. I to należy przede w szystkim  
z nich wydobywać. Przy tym  jednak może chodzić nie tylko o to, aby 
możliwie dokładnie pod względem historycznym  skopiować i brać za wzór 
naszych obecnych stosunków  niekom pletny pod n iektórym i względami i u- 
w arunkow any dziejowo obraz gmimy pierw otnej, jak i przekazuje nam  
Nowy Testam ent. Nie możemy bowiem i nie pow inniśm y po prostu  naśla
dować Kościoła pierwotnego, takiego, jak i nam  się ukazuje w  p erspek ty 
wie historycznej. M iarodajny dla nas nie jest historyczny kształt Kościoła 
pierwotnego, lecz posłannictw o, k tó re  Kościół p ierw otny głosił. Dlatego py 
tanie o pochodzenie Kościoła — na to należy zwrócić szczególną uw agę — 
jest nie tylko py taniem  o jego początek w  czasie, lecz o jego transcenden
talne pochodzenie od Boga w  Trójcy Jedynego. To jego pochodzenie rea li
zuje się w  czasie, a m ianowicie w czasowym początku, jak i w czaso
wym rozwoju Kościoła pierw otnego,, o czym św iadectw o pokazali nam  
Ewangeliści i Apostołowie. I  w łaśnie to św iadectwo o początku i rozwoju 
w czasie Kościoła pierw otnego należy przyjąć i rozw ijać jako świadectwo
o jego pochodzeniu odwiecznym.

I. POCHODZENIE KOŚCIOŁA 

a) Pochodzenie chrystologiczne

O dpowiadając na py tan ie czy i kiedy Jezus C hrystus założył Kościół, 
m usim y w ystrzegać się wszelkich pytań  fałszywych. Nie należy wychodzić 
od dawnego lub  nowego pojęcia Kościoła zorganizowanego ani też od do
wodzenia istn ienia odpowiedniego organizacyjnego „aktu  założenia” przez 
Jezusa. P unk tem  w yjścia musi być raczej pierw otna intencja, leżąca u pod
staw  całego zbawczego działania Chrystusa. Zaw iera się ono w przepo
w iadaniu m ającego nadejść K rólestw a Bożego, k tóre jest już obecne w  nim 
samym i z którego reprezentan tów  „czyni” On „m ałą trzodę”, w spólnotę 
swoich uczniów. Kościół jest więc nie ty le założony, co stworzony przez 
C hrystusa (gdy nas tępu je  to w  czasie, może być też nazw ane „fundacją”). 
Jako  takie dzieło lub  fundacja jest „Kościół Boży”, o którym  mówi Nowy 
Testam ent, w  zasadzie nowym ludem  bożym, k tóry  Mesjasz zbiera wokół 
siebie i k tórem u obiecuje przyszłe K rólestw o Boże. Innym i słowy, Kościół 
w  Nowym Testam encie jest tym , czym jest dzięki powołaniu go przez 
M esjasza do królestw a czasów ostatecznych, w  którym  ma on swoją rację
i swój cel. Ale dlatego jest on w  zasadzie uwolniony od czasu tego św iata
i ma swoją egzystencję w tym  świecie tylko jako wielkość „w zględna”,
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to znaczy jako wielkość, k tó ra  swój początek i swój cel ma w  Pana, który 
zstąpił na ziemię i przyjidzie kiedyś pow tórnie. Odnosi się to zarówno do 
początku w czasie Kościoła, jak  i jego rozwoju w  czasie.

I. CHRYSTOLOGICZNE POCHODZENIA KOŚCIOŁA 
W POCZĄTKACH

a) Jezus w swojej ziemskiej działalności świadomie dążył do zgromadzę- 
nia swojej wspólnoty.

To, że ziemski Jezus jako  M esjasz od początku swojej ziem skiej dzia
łalności zbiera wokół siebie swoją wspólnotę, można -dowieść na podstaw ie 
pow ołania ucaniów, w yboru i rozesłania 'dw unastu Apostołów oraz skie- 
rowiainyeh 'do P io tra  słów  o założeniu Kościoła.

Powołanie uczniów, od którego Jezus rozpoczyna swoją publiczną dzia
łalność, w edług zgodnego św iadectw a w szystkich czterech Ewangelistów  
(Mk. 1,16; Mt. 4,18; Łk. 5,1; Jn . 1,35), następuje nie w form ie zaproszenia, 
lecz rozkazu do naśladow ania Go w życiu, co uczniowie mieli realizować 
w  nowej, spowodowanej przez objaw ienie Jezusa sytuacji m esjańskiej. 
Przez pow alanie dał On im nie tylko zadanie, lecz „uczynił" ich (Mk. 1,17) 
rybakam i ludzi, którzy  na podstaw ie swego pełnom ocnictwa m ają pozy
skiwać ludzi idla K rólestw a niebieskiego. W tych słowach po raz pierwszy 
ukazała się rzeczywistość Kościoła (E. Gaugler).

Przez wybór Dwunastu (Mk. 3,13; Łk. 6,2) m anifestu je Jezus swoje 
praw a do wszystkich dw unastu pokoleń Izraela. C harak teryzuje on w ten 
sposób swoją przyszłą w spólnotę jako nowy, praw dziw y Izrael, k tórem u 
obiecane jest Królestwo niebieskie. Jako  jego przedstaw icieli w ybrał Pan 
D w unastu, aby słowem i czynem (cudami) głosili Izraelow i radosną no
winę. Na sądzie O statecznym  będą oni sprawować sąd nad dw unastom a 
pokoleniam i Izraela (Mt. 19,28). Ich w ybór, którego Jezus dokonał „na 
górze”, jest m esjańsko-królew skim  aktem  władzy, k tórym  czyni tych Dwu
nastu  swoimi pełnom ocnym i przedstaw icielam i, swoimi „Apostołam i" (Łk. 
6,13). Jako Jego pełnomocnicy tworzą oni wśród pozostałych uczniów węż
szy krąg  zaufanych, pozostających stale w  Jego dyspozycji przy głoszeniu 
kró lestw a bożego i którym  tylko pow ierza tajem nice swego posłannictw a 
m esjańskiego i przyszłego królestw a.

Przez rozesłanie Dwunastu (Mk. 6,7; Mt. 10,1) udzielił P an  Apostołom 
zlecenia i pełnom ocnictwa, aby swoim zbawczym słowem i zbawczymi czy
nam i (wypędzanie demonów, uzdraw ianie chorych) zw iastow ali m ające 
w kró tce nadejść K rólestw o i zbierali lud wokół M esjasza. Uczynił to, w łą
czając ich w dynam iczne uobecnienie królestw a bożego, które nastąp i przez 
niego samego. Wszystko, co oni na Jego polecenie mówią i czynią, jest po
w iedziane i w ykonane tak, jak  gidyby to sam Pan powiedział i uczynił. 
D ziałają oni zam iast Niego jako Jego m andatariusze i pełnomocnicy. Są
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Dni przedłużonym  ram ieniem  Jego m esjańskiej działalności (E. Gaugler). 
Jezus przekazał im  więc nie tylko charyzm aty i nie tylko zadania, ale 
posyłając ich pozwolił im dla w ypełnienia ich m isji na uczestniczenie 
w  swej m esjańskiej w ładzy rozstrzygania, k tó rą  im .przekazał.

D w unastu nie stanow i więc insty tucji z kom petencjam i kościelno-praw - 
nym i ani też inie są oni, aczkolwiek w krótce po Zielonych Św iątkach scho
dzą na dalszy plan, postaciam i symbolicznymi lub pro to typam i przyszłej 
wspólnoty, lecz jako uczniowie i w spółtow arzysze M esjasza są oni już człon
kam i w spólnoty m esjańskiej. Są oni „ecclesia designata” i  zarazem  jako 
specjalnie przez Pana posłani i upełnom ocnieni są pierw szym i desygnowa
nymi „funkcjonariuszam i” wspólnoty. Od rezesłania dw unastu  Apostołów 
należy odróżnić rozesłanie siedem dziesięciu uczniów (Łk. 10,1—20). Ci nie 
działali — jak  dw unastu  Apostołów — zam iast Posyłającego, lecz zostali 
posłani przez Niego, aby w  narodzie żydowskim  przygotow ać g ru n t na 
głoszenie królestw a bożego, które nastąp i przez samego m esjasza. Ich m isja 
była ograniczona w  czasie i przestrzeni.

Powołanie uczniów, w ybór i rozesłanie D w unastu w skazują, że Jezus 
w  swojej działalności m esjańskiej postępow ał nie w edług ogólnych zasad 
m isyjnych, lecz na zasadzie w yboru. Tajem nicę K rólestw a bożego i człon
kostw a w sw ojej przyszłej wspólnocie powierza On tylko tym, którzy są 
co tego w ybrani przez Boga. W tym  w łaśnie tkw i główny m om ent założe
nia Kościoła w Jego całej zbawczej działalności. Przy tym  w ybór odnosi 
się zarówno do D w unastu jako całości, jak  i do każdego z nich, nazwanych 
dlatego w yraźnie po imieniu. W śród nich n a  pierw szym  m iejscu stoi P iotr. 
W tym  kontekście należy zwrócić uwagę na to, że słowo „pełnom ocnictwo” 
odnosi się w  Nowym Testam encie tylko do wyposażenia Apostołów w moc 
do zbawczych czynów (namaszczanie chorych, w ypędzanie demonów), n a 
tom iast ich zbawcze słowo wywodzi się z „posłannictw a”, jakie otrzym ali 
oni od Pana. To, że otrzym ali oni swoje posłannictw o od Pana, k tó ry  sam 
w skazyw ał na swoje posłanie przez Ojca, czyni także ich słowa upow aż
nionym i. Po prostu  ich słowa nie są bez pokrycia. Z takiego punk tu  w i
dzenia jest uzasadnione system atyczne zestaw ianie odnośnych wypowiedzi 
z Nowego T estam entu tak, ażeby — jak  to czyniono w  tradycyjnych pod
ręcznikach dogmatycznych — pojęcie posłannictw a (missio) było użyte jako 
pojęcie nadrzędne, k tóre dzieli się na dwa pojęcia: polecenie (mandatum)
i  łaskaw e upoważnienie (munus), które razem  wzięte zawsze są poleceniem
i  upoważnieniem  do zbawczego słowa i do zbawczego czynu (mówiąc języ
kiem  kościelnym  do nauczania i do udzielania sakram entów).

W yraźnie o założeniu Kościoła mówią słowa Jezusa skierow ane do 
P io tra  (Mt. 16,16— 18). Gdy C hrystus postaw ił uczniom pytanie, za kogo Go 
uw ażają, P io tr jako ich rzecznik wyznał: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga 
żywego’’. Jest to pierw sze jednoznaczne uznanie Go za Mesjasza, w ypo- 
■sriedziaDe wobec Niego i przez Niego przyjęte, co potwierdzi! słowami:
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„Nie objaw iły ci tego ciało i krew , lecz Ojciec mój, k tó ry  jest w  niefaie- 
siech”, aby następnie osobiście do P io tra  skierow ać słowa: „Ty jesteś P iotr, 
a na tej opoce zbuduję Kościół mój i bram y piekielne nie zwyciężą go". 
Decydujące (na razie pom ijam y znaczenie tego tekstu  dla kw estii prym atu) 
je s t tu ta j to, że Jezus mówi po raz pierw szy i to w  chwili, gdy nazwano 
go M esjaszem i Synem  Bożym, o „swoim” Kościele, czyli o m esjańsko- 
-eschatologicznej społeczności jako o nowym ludzie bożym. W rzeczywis
tości oznacza to, że C hrystus buduje swój Kościół — i jedynie może bu 
dować — tam , gdzie znajdzie w yznanie swego Bożego Synostwa. Ale to, 
jak  dochodzi do tego wyznania, jest niepojętym  cudem, k tóry  zdziałać może 
tylko Bóg. Je s t to jednak  podstaw a Kościoła, jego „opoka” . Tak więc Koś
ciół zasadniczo jest tym, czym jest, m esjańską wspólnotą, dzięki spraw io
nem u przez samego Boga w yznaniu w iary w  M esjasza i Syna Bożego. 
W tym  znaczeniu można rzec, zgodnie z większością Ojców Kościoła, że 
przez „opokę” należy rozum ieć w iarę uczniów w  m esjańską godność C hry
stusa względnie w  Niego samego.

Ale słowo to nie odnosi się tylko do w iary P io tra  i pozostałych Apo
stołów w  M esjasza, lecz odnosi się ono jeszcze całkiem jednoznacznie w 
szczególny sposób do osoby P iotra. On został w ybrany na opokę i tylko 
on. To, że C hrystus w ybra ł w łaśnie P io tra, jest tajem nicą Jego boskiego 
w ybrania <do laski. Ta tajem nica predestynacji zostaje jednak  naruszona, 
kiedy słowo to ^rozszerza się n a  ew entualnych (następców P io tra  lub jed
nostronnie ogranicza się je  do w iary. P rzy  słowie tym  chodzi o boskie 
w ybranie osoby P io tra , a to znaczy, że Kościół, k tóry C hrystus zbuduje
i którego istnienie zależy całkowicie od boskiego działania w ybierającego, 
nie jest i nie może być bez w ybranej przez Niego, historycznie jednorazo
wej osoby P iotra. W niej Kościół, k tó ry  C hrystus zbudow ał jako historycz- 
no-ziem ską wielkość na podstaw ie w iary w  M esjasza jego członków, ma 
swoją opokę, to znaczy swoją niew ym ienialną, trw ałą  podstawę aż do 
sądu ostatecznego.

Kiedy Jezus zbuduje swój Kościół, kiedy zbierze ostatecznie wokół 
siebie sw oją m esjańską wspólnotę? Je st rzeczą niew ątpliw ą, jak  świadczą 
słowa o „bram ach piekielnych”, że chodziło o czasy ostateczne. Nie ozna
cza to jednak, że zbudowanie w spólnoty nastąp i dopiero z nadejściem  K ró
lestw a ostatecznego, lecz że nastąpi ono przez w ielkie zbawcze czyny Chry
stusa, przez k tóre została spowodowana w  najbliższej przyszłości rozstrzy
gająca się przem iana w ieków  i już poprzedzany przez nią koniec czasów; 
przez śm ierć C hrystusa na krzyżu, Jego zm artw ychw stanie i ostatecznie 
przez zesłanie Ducha Świętego w Zielone Święta. W ynika to z kazania 
Apostoła P io tra , wysłanego w  Zielone Świątki, k tóry  oświadcza tłum owi 
zebranem u w  św iątyni (Dz. Ap. 2,14 ns.): Ukrzyżowany przez Żydów Jezus 
został wskrzeszony przez Ojca i przez swoje zm artw ychw stanie objaw ił się 
ostatecznie jako „Mesjasz i  Pan", On także, po tym  jak  został wzięty do
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nieba przez Ojca, zesłał D ucha Świętego n a  w spólnotę zebraną w Zielone 
Św iątki. W łaśnie dzięki tem u, że dzieje się to wszystko w  Zielone Świątki, 
umożliwia to gm inie pełną w iarę w  Mesjasza, przez k tó rą  dopiero jako 
nowa m esjańska w spólnota zaczyna swoje historyczne istnienie. Dopiero 
w  św ietle zielonoświątecznego zesłania Ducha Świętego, przez k tó re  U krzy
żowanego „wszyscy razem ” poznali jako zwycięskiego Mesjasza, akty  za
łożenia Kościoła przez ziemskiego Jezusa s ta ją  się zrozum iałe jako  to, 
czym one były, a mianowicie jako ak ty  obietnicy przygotow ującej założe
nie Kościoła, k tóre ostatecznie nastąpiło przez śmierć krzyżową Chrystusa, 
Jego zm artw ychw stanie i zesłanie Ducha Świętego.

b) Jezus Chrystus ustanowił swój Kościół przez swoją śmierć krzyżową, 
zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego 

Przez swoją śmierć na krzyżu

To, co Jezus jako M esjasz zdziałał podczas swego ziemskiego życia, 
„spełnia się”, to znaczy nab iera  mocy i znaczenia przez Jego śm ierć na 
krzyżu. Uczniowie w praw dzie nie by li bezpośrednim i św iadkam i Jego śm ier
ci. P rzew idując ich ucieczkę, Jezus zebrał D w unastu  w przeddzień swej 
m ęki na wieczerzę, podczas k tórej zapowiada im swoją zbawczą śm ierć 
: wyprzedzająco pozw ala im już korzystać z jej błogosławionej mocy, roz
dzielając im dary  eucharystyczne. Nie tylko w prow adza ich zapow iadająco 
w  tajem nicę sw ej śm ierci przez słowa o „okupie” i „krw i przym ierza”, lecz 
daje im  już rów nież udział w przebaczeniu i w  now ym  życiu, k tóre miał 
spowodować przez sw oją śmierć. Przez to odchodzący Zbawiciel „powo
łu je” uczniów do swej w spólnoty eschatologicznej, k tó rą  ożywia Jego zbaw 
cza śmierć. W tym  sensie Eucharystia jest „podstawowym  aktem  założe
nia Kościoła przez Jezusa” (Kattenbusch). Słowam i ustanow ienia Eucha
rystii („To czyńcie na m oją pam iątkę”) odchodzący Zbawiciel przekazał 
uczniom polecenie spraw ow ania Eucharystii dla przypom inającego uobec
nienia Jego zbawczej śm ierci aż do pow tórnego przyjścia Jego samego. 
Przez to  nie uczynił ich tylko „prototypem  św iętu jącej w spólnoty” an i nie 
dał im tylko polecenia, lecz z obietnicą swojej ciągłej obecności w  E ucha
rystii przekazał i™ wyprzedzająco polecenie i upoważnienie dokonywania 
koltow ego uobecnienia Jego zbawczej śm ierci (w języku późniejszym Koś- 
rio łs: w ładzę „konsekrow ania”). T ak  więc przez O statn ią Wieczerzę ucz- 
rńcrwie s ta li się nie tylko członkami wspólnoty ożywianej przez zbawczą 
srzierć Chrystusa, ale zarazem  spraw ującym i tworzący W spólnotę urząd 
pojednania. W tym  aspekcie h istorii zbaw ienia (nie instytucjonalnym ) Koś- 
ż ń i  przez swoje założenie podczas O statniej W ieczerzy jest od początku 
Ł ś c io łe m  sakram entu  i urzędu. Poglądowi, że pow stanie Kościoła było 
^ ^ zam ierzonym przez historycznego Jezusa działaniem  Jego śm ierci krzy-
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żowej na wielbiących ją i zbierających się ku jej upam iętnieniu Jego ucz
niów, można przeciw staw ić to, że Jezus dobrowolnie przy ją t na siebie 
śm ierć jako sw oje dzieło (Jn. 33,1) i wyraźnie nakazał ciągłe jej uobec
nianie w Eucharystii. Kościół jest świadom ym  dziełem m esjańskiej zbaw 
czej woli Chrystusa, którą On przez swoją śm ierć „w ypełni’’ i przypieczę
tował przez ustanow ienie Eucharystii.

Przez swoje zmartwychwstanie

Eklezjologiczne znaczenie zm artw ychw stania C hrystusa polega na tym , 
że przez nie C hrystus objawił się ostatecznie swojej wspólnocie jako jej 
Mesjasz i P an  oraz że ciągle oddaje się jej caikowicie ze swoimi niebiań
skim i mocami zm artw ychw stania. Dopiero w Chrystusie uw ielbionym  zo
stało objawione, kim jest On sam i czym jest Jego wspólnota (E. Gaugler 
w związku z tekstem  Jn . 17,13), co więcej — dopiero przez Jego zm artw ych
w stanie Kościół stał się w ydarzeniem  jako „now a’ rzeczywistość pośród 
starego przeznaczonego na śm ierć św iata, stał się sferą, w której są już 
skuteczne moce przyszłego św iata zm artw ychw stania. Ale podobnie jak 
Chrystus zm artw ychw stał jako ukrzyżowany, tak  i moce zm artw ychw sta
nia działają tylko w tym  Kościele, k tó ry  ożywia zbawcza śm ierć Chrystusa. 
Tylko w jedności z Jego śm iercią na krzyżu nabiera zm artw ychw stanie 
C hrystusa mocy, która stw orzyła Kościół. I znowu nie wolno tego rozu
mieć w ten sposób, że pow stanie Kościoła było niezam ierzonym  przez sa
mego C hrystusa oddziaływ aniem  Jego zm artw ychw stania na uczniów, k tó 
rzy, pozostając pod miażdżącym w rażeniem  Jego śm ierci na krzyżu, do
piero przez ukazanie się Zm artw ychw stałego zostali spowodowani do zjed
noczenia się we wspólnocie. Podobnie jak  śmierć, tak  i zm artw ychw stanie 
było czynem Jego w łasnej, wolnej woli zbaw ienia (Jn. 10,17,18), w której 
zaw arta była też wola utw orzenia Kościoła. Kościół tworzy zm artw ych
w stały Chrystus, p rzy jm ując już teraz w ierzących do św iata zm artw ych
w stania i przem ieniając ich w  istoty niebieskie (Ef. 2,6). Jednak  Aposto
łom, których uczynił w szczególny sposób naocznym i św iadkam i swojego 
zm artw ychw stania, przekazał jako wywyższony — wskazując, że teraz po
siada już nieograniczoną władzę boską (Mt. 28,18 nss; Jn. 20,21 nss.) — 
polecenie i upoważnienie do głoszenia Ew angelii (w jęz^dstocptóniejszego 
Kościoła: ,,w ładzę przepow iadania”). rri lessriosią  .
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tego w  Zielone Św iątki. Raczej wywyższony C hrystus zesłał w  Zielone 
Św iątki Ducha Świętego na Kościół, którem u sam dał podstaw ę przez 
swoją ziem ską działalność i k tóry  stworzył przez swoją śm ierć i zm ar
tw ychw stanie. Szczególnym dziełem Ducha Świętego jest to, że daje On 
życie stworzonem u przez C hrystusa Kościołowi i pozwala mu objawić się 
św iatu  jako skończona całość. Duch Św ięty kończy to, co C hrystus przed
tem w praw ił w  ruch. Czyni to uobecniając i przysw ajając wspólnocie 
słowa i zbawcze dzieło Chrystusa. Dokonało się to w  Zielone Św iątki 
zasadniczo przez słowa i działanie Apostołów (przede w szystkim  Apostoła 
Piotra), k tórych Duch Święty pow ołał na stanowisko autory tatyw nych  
św iadków i na urząd k ierujący tworzącym  się Kościołem, O kazując się 
wspólnocie przez zesłanie Ducha Świętego jako obecny i przyszły Pan, 
przekazuje C hrystus Apostołom „władzę p asterską”. Z tego co powyżej 
powiedzieliśmy o Apostołach nie należy wnioskować, że ich „władza kon
sekrow ania, naucza-nia i pasterzow ania” — jak  to w yrażał późniejszy Koś
ciół — „wywodzi się” schem atycznie naw et w  szczegółach z trzech zbaw 
czych czynów względnie z potrójnego urzędu Chrystusa. W ten sposób nie
właściwie in te rp re tu je  się św iadectwo Nowego Testam entu. Na pewno 
jednak trzeba tu  uwzględnić kerygm atyczną treść odnośnych wypowiedzi 
biblijnych, że przez potrójne posłannictwo, polecenie i upow ażnienie w y
dane przez P ana Apostołom, a w nich wspólnocie, zostali oni jako Jego 
słudzy powołani do kontynuow ania w reprezentow aniu  potrójnego urzędu 
C hrystusa Jego zbawczego dzieła, do głoszenia Jego Ewangelii, do sp ra
wowania Jego sakram entów , do pełnienia Jego urzędu pasterskiego.

c) Główną podstawą Kościoła jest osoba Chrystusa, Syna Człowieczego, 
Mesjasza i Syna Bożego

O kreślając siebie jako Syna Człowieczego, stw ierdza Jezus od początku, 
że nie pojm uje przez to słowo siebie jako postać indyw idualną, lecz w  sen
sie proroctw a Daniela jako przedstaw iciela „ludu św iętych najwyższych 
miejsc, którego królestwo będzie królestw em  wiecznym, a wszystkie zw ierz
chności służyć m u będą i będą mu posłuszne” (Dan. 7,27). Odnosząc to 
proroctwo do siebie i w iążąc je z przepowiednią swojej męki i śmierci, 
objawia się On swoim uczniom w ukry ty  sposób jako Syn Człowieczy, 
który przez swoją mękę i śmierć, jak  i przez zapowiedziane wywyższenie 
w przyszłości, w ychow uje i tw orzy „swój lud św iętych”. Tworzy On sobie 
swój lud przez swoje istnienie jako Syn Człowieczy, jeśli naw et posiadanie 
tego istnienia nie jest dla Jezusa czymś niezm iennym  i skończonym. Synem 
Człowieczym, którym  jest od początku, sta je  się O n raczej przez postępu
jące zbawczo-historyczne działanie, które nie jest jeszcze zakończone (F. 
K attenbuseh). Toteż Syn Człowieczy zakłada Kościół również w postępu
jącym naprzód procesie „staw ania się”.
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Podobnie można mówić o godności Mesjasza, której Jezus unika mówiąc
0 sobie, ale k tórą przy jm uje  w  w yznaniu swoich uczniów (Mt. 16,16), a n a 
stępnie w  oskarżeniu arcykapłana (Mt. 26,64). Podobnie jak  do Syna Czło
wieczego, tak  i do M esjasza-K róla należy naród. Ale jako oczekiwany 
K ról-Zbaw iciel końca czasów daje się Jezus poznać tylko w  ten  sposób, 
że swój mesjanizm  podporządkow uje całkowicie posłuszeństw u wobec Bo
ga, które prowadzi Go na śm ierć, a tym  sam ym  kładzie kres wszelkim 
fałszyw ym  naejonalistyczno-żydow skim  oczekiwaniom na Mesjasza. Lecz 
właśnae przez tę śm ierć jedna On sobie swój lud, swoją wspólnotę, aby 
jako Zm artw ychw stały  i Wywyższony przyjąć ją w całości do swojego 
Królestw a.

U kazując się przez swoje posłuszeństwo jako praw dziw y M esjasz-Król 
swoim uczniom, równocześnie Jezus objawia się jako Syn Boży, Tytuł Syna 
Bożego jest poniekąd -dopełnieniem pod względem treści ty tu łu  M esjasza. 
W prawdzie od początku jest On Synem, „Synem Przedw iecznym ”, ale jako 
Przedw ieczny Syn, „z tego co w ycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A w y
trw aw szy do końca, dla w szystkich, którzy m u są posłuszni stał się p rzy
czyną zbaw ienia wiecznego” (Hebr. 5,8—9). To zaś znaczy, że przez posłu
szeństwo, którego Syn sam najp ierw  się uczy, sta je się zbawcą swoich 
braci, k tórzy „mu są posłuszni” i w ten sposób włącza ich do swojej w spól
noty.

Jeżeli mówi się dalej o Synu, że Słowo stało się Ciałem (Jn. 1,14), to 
nie można z tego wnioskować, iż C hrystus utw orzył Kościół już przez swoje 
wcielenie lub  naw et, że Kościół jest Jego kontynuacją. W cielenie jest r a 
czej tylko podstaw ą założenia Kościoła, podobnie jak  jest podstaw ą Jego 
zbawczego działania. Należy jednak  pam iętać, że tylko na podstaw ie wcie
lenia i Bożego Synostwa Jezusa C hrystusa sta je się w pełni zrozumiałe 
założenie przez Niego Kościoła, a mianowicie, że nie jest On tylko „zało
żony”, lecz jest dziełem Boga.

R easum ując można powiedzieć: C hrystus stw orzył Kościół jako swoją 
wspólnotę eschotologiczną jako Syn Człowieczy, M esjasz i Syn Boży, który 
jako Syn jest Słowem Bożym, k tó re  stało się ciałem. W tym  swoim jedy
nym , tajem niczym  istnieniu osobowym podczas swojego działania na ziemi 
założenie swego Kościoła przygotow ał O n przez powołanie uczniów, wybór
1 rozesłanie Apostołów oraz słowa skierow ane do P io tra, zrealizow ał je 
przez swoją śm ierć i zm artw ychw stanie i zakończył przez zesłanie Ducha 
Świętego. Sąd o tym , czy C hrystus założył Kościół, nie jest tylko p roble
mem „historycznym ”, lecz z zakresu dziejów  zbawienia. Odpowiedź C hry
stusa na to py tan ie znajdu je się i przychodzi z w iarą  w  Jego pełne i od
wieczne Boże Synostwo.
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2. CHRYSTOLOGICZNE POCHODZENIE KOŚCIOŁA 
W JEGO DALSZYM ROZW OJU

Boskie i chrystologiczne pochodzenie Kościoła w dalszym jego rozwoju 
potwierdzają Apostołowie i wspólnota pierwotna, gdy ze swej strony głoszą 
swoje słowo w Kościele. Ale to co mówią o Kościele jest ciągle tylko —
o czym nie wolno zapomnieć — opisem historycznego, konkretnego Koś
cioła ich czasów, ich „fenotypem”. Ale w tym ich „fenotypie” i poza nim 
ich słowo o Kościele jest posłaniem o Kościele, którego mamy słuchać 
w wierze. Posłanie to mówi:

a) Kościół jest Ciałem C hrystusa

Sformułowanie „Ciało Chrystusa” już u Pawła nie jest j&dnoznsczne. 
W jego Listach można w zasadzie rozróżnić trzy ujęcia. W 1 Kor. 12,10 
Paweł, zgodnie z rozpowszechnioną w świecie antycznym przenośnią, po
równuje wspólnotę pod względem jedności i wielorakości jej funkcji do 
organizmu ludzkiego ciała. Nie kładzie jednak specjalnego nacisku na to, 
że ten organizm je s t Ciałem Chrystusa. Paweł chce raczej powiedzieć, że 
łączność, jaką m ają wierzący między sobą w Chrystusie, da się przyrównać 
do organizmu ludzkiego i że to zobowiązuje ich do wzajemnego posłu
giwania w Chrystusie. W Rzym. 12,4 idzie Paweł o krok dalej, wyjaśnia
jąc, że ciało, jakie wierzący stanowią razem, ma w tym swoją jedność, 
iż wszyscy oni są w Chrystusie. Wspólnota jest ciałem, które przenika moc 
Chrystusa i dlatego właśnie jest „ciałem w Chrystusie”. Od tego przekazu 
wcześniejszych Listów Pawła należy odróżnić wypowiedzi w Listach do 
Efezjan i do Kolosan (Ef. 1,18; 2,15; 4,15; 5,22; Kol. 1,13; 12,15). Tam 
sformułowanie „Ciele” nie jest tylko przenośnią, ale Kościół jest rzeczy
wiście Ciałem Chrystusa. Paweł ma tu  na myśli nie tylko pojedynczą 
wspólnotę, ale Kościół jako całość. Należy on do Chrystusa jako ciało 
(właściwie tułów) do głowy. To, że Chrystus jest głową, a Kościół jest 
Jego ciałem, oznacza nie tylko, że jest On Zwierzchnikiem, Panem Koś
cioła, lecz także, iż Kościół został założony i utworzony w wywyższonym 
Panu, który jest równocześnie Władcą Stworzenia oraz że przez zbawcze 
moce od Niego wychodzące, stale się On wznosi. Z tego wynika idące dalej 
określenie Listu do Efezjan, że Kościół wyrasta z Chrystusa i w Chrystu
sie, w którym ma swego Stwórcę i Zbawiciela, tak że ostatecznie tworzą 
one jedność. Za pomocą pojęcia pełni (pleroma) charakteryzuje się Kościół 
jako ciało, mające pełny udział w boskim życiu Zbawiciela. Ciało dorasta
jące głowy Chrystusa osiąga Jego pełnię i tworzą one razem całość, całego 
Chrystusa („totus Christus caput et corpus” — powiedział Augustyn). Jed
ność ta jednak nie jest ontyczno-naturalna, lecz jest jednością sprawianą 
ciągle przez Zbawiciela, tak iż patrząc na tę jedność można powiedzieć:
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Chrystus jest Kościołem, ale nie można powiedzieć: Kościół jest Chrystu
sem.

Należy jeszcze dodać, że nie można identyfikować Kościoła jako Ciała 
Chrystusowego z Kościołem jako zorganizowaną społecznością, z Kościołem 
ukonstytuowanym. Ciało Chrystusa nie jest po prostu „societas perfecta”. 
Słuszne jest natomiast, że jak wykazuje Ef. 4,10—12, gdzie w związku 
z tekstem o pełni doskonałości wymienione zostały urzędy t ustanowione 
przez Ducha Świętego (apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nau
czycieli), Ciało Chrystusa jest od początku Kościołem urzędu. Tak samo 
Kościół jako ciało Chrystusa jest według Ef. 4,4—5 i 5,26, gdzie wspomina 
się o chrzcie, oraz I Kor. 10,17, gdzie wspomina się o Eucharystii — Koś
ciołem sakramentów, podobnie jak według Ef. 4,15 nss. jest Kościołem 
wyznania wiary. Nie można więc przeciwstawiać Kościoła jako Ciała Chry
stusa Kościołowi jako „instytucji” . Należy raczej przyjąć, że Kościół jako 
Ciało Chrystusa, w którym istnieje urząd, sakrament i wyznanie, jest od 
początku zarówno zbawczą wspólnotą, jak i zbawczą instytucją.

Określenie „mistyczny” dla Kościoła jako Ciała Chrystusa powstało sto
sunkowo późno. Występuje ono po raz pierwszy w IX wieku, ale utrwala 
się ostatecznie dopiero w  X II wieku i to dla odróżnienia od eucharystycz
nego Ciała Chrystusa, uważanego za „ciało prawdziwe” („corpus verum ’"). 
Pojęcie ..ciało mistyczne” jest uprawione i przydatne tylko o tyle, o ile 
wyrażamy przez nie tajemnicę transcendentalną chrystologicznego pocho
dzenia Kościoła w jego rozwoju. Nie można tego jednak rozumieć w ten 
sposób, że członkostwo w Ciele Chrystusa można osiągnąć tylko przez 
zjednoczenie mistyczne (unio mystica).

b) Kościół je s t oblubienicą C hrystusa

Gdy w Starym  Testamencie przedstawiono porównawczo stosunek Jahwe 
•do Ieraela jako związek małżeński (Oz. 1; Jer. 31,32; Ez. 16), to w Nowym 
Testamencie na miejscu Jahw e występuje Mesjasz, a zamiast Izraela — 
wspólnota mesjańska (Mt. 9,15; 25,1; Mk. 2,19; Łk. 5,34). Natomiast odpo
wiednio do eschatologicznej orientacji Nowego Testamentu Chrystus uka
zuje się jako Oblubieniec, na którego Jego wspólnota oczekuje jako Ob
lubienica, aż ją wprowadzi do domu. Na pierwszy plan wysuwa się tu mo
ment eschatologiczny, ale również i moment wybrania. Chrystus wybrał 
wspólnotę jako swoją oblubienicę. Może więc ona z pewnością liczyć na 
Jego przyjście, tak jak już należy do Niego przez swoją wierność i mi
łość. W końcu przenośnia ta mówi, że Kościół jako oblubienica odnosi się 
do oblubieńca jako samodzielna osoba. Jeszcze dobitniej wyraża to przed
stawiony w Ef. 5,21—33 obraz małżeństwa. W ten sposób została bardziej 
podkreślona myśl o ciągłym poświęcaniu się Chrystusa dla swojego Kościo
ła, ale 2arazem zachowana jego osobowa odrębność.
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c) Kościół czerpie swoją egzystencję z tego, że C hrystus pozostaje z nim 
w  stałym  współżyciu.

Zdanie to ma wyrażać prawdę, że jedność istniejąca między Chrystu
sem a Kościołem jest jako taka jednością działania. Nowy Testament przed
stawia to różnymi sposobami:

przez paralelę Adama z Chrystusem (Rzym. 5,12 ns.): Kościół jest no
wym rodzajem ludzkim, mającym swoją głowę i  pierwowzór w Chrystusie
— „przyszłym” Adamie;

przez posłanie o śmierci i zmartwychwstaniu z Chrystusem ochrzczo
nych (Rzym. 6,1—4): Kościół jest wspólnotą tych, którzy z Chrystusem u- 
marli, z Nim zmartwychwstali i żyją w Bogu. Bliskie pod względem treści 
są następujące wypowiedzi: Chrystus jest „pierworodnym między wielu 
braćmi”, „odbiciem Boga”, któremu wierzący mają się stać kiedyś podobni 
(Rzym 8,29). Chrystus zmartwychwstały jest „jako pierwociny tych, którzy 
posnęli” (1 Kor. 15,20). Kto jest w mim, jest „'nowym stworzeniem” (2 Kor. 
5,17; Gal. 6,15);

przez przypowieść o dobrym pasterzu (Jain 10,1—21): Dobry pasterz zna 
swoje owce i woła je do siebie. Oddaje za nie swoje życie, dlatego są one 
z Nim związane, jak Syn z Ojcem;

przez przypowieść o winnym- krzewie (Jan 15,1—-11): Chrystus jest krze
wem winnym, a wierzący Jego latoroślami. Przez to są oni z Nim ciągło 
w trwały sposób związani;

przez modlitwę arcykapłańską o jedność (Jan 17): Ta jedność między 
Chrystusem a wiernymi ma być tak doskonała, jak jedność między Ojcem 
a Synem. Jedność ta, która tu  na ziemi jest jednością działania w aspekcie 
eschatologicznym, będzie jednością chwały. Gdy Chrystus będzie uwiel
biony. to razem z Nim będą uwielbieni wierzący weń.

Wszystkie te wypowiedzi należy odnieść do Kościoła, chociaż ,,expressis 
vertis” nie ma w nich o nim mowy. Na Światowej Konferencji „Wiara 
i Ustrój” w Lund (1952) posłanie o jedność, w jakiej pozostaje Chrystus 
zs swoim Kościołem,- ujęto w następujące tezy, z powołaniem się na przy
toczone powyżej teksty Pisma Świętego: „Chrystus nigdy nie jest bez Koś
cioła. a Kościół nigdy bez Chrystusa. Należą oni niepodzielnie do siebie. 
To. co w jedyny w swoim rodzaju sposób zdarzyło się Chrystusowi, gdy raz 

zawsze umarł dla Kościoła na krzyżu i zmartwychwstał, to dzieje się 
taż z Kościołem jako Jegs Ciałem. Chrystus żyje w Kościele, a Kościół 
w Chrystusie”.

B) PNEUMATOLOGICZNE POCHODZENIE KOŚCIOŁA

1. Pochodzenie pneum atologiczne Kościoła w  jego początkach

Podobnie jak o pochodzeniu chrystologicznym, można też mówić od
dzielnie o pochodzeniu pneumatologicznym Kościoła. Jak prawdą jest, że
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Duch Święty jest inną osobą niż osoba Syna i Jego zstąpienie w Zielone 
Świątki było innym i nowym wydarzeniem w Objawieniu niż epifania 
Chrystusa, tak praw dą jest też, że działanie Ducha Świętego na Kościół 
jest inne i nowe, a mianowicie że przez zesłanie Ducha Świętego w Zielo
ne Świątki nastąpiło ożywienie Kościoła. Dzięki temu, że dopiero przez ze
słanie Ducha Świętego Kościół otrzymał życie, stał się wielkością „odno
szącą się” również do Ducha Świętego. Ale w tym swoim nowym sto
sunku pochodzeniowym pozostaje Kościół równocześnie w całkowitej jed
ności z Chrystusem, tak jak Duch Święty jako samodzielna osoba pozo
staje w jedności z Synem. Kościół Ducha Świętego nie jest Kościołem in
nym niż Kościół Jezusa Chrystusa. Oba te momenty — samodzielne po
chodzenie Kościoła od Ducha Świętego oraz jego jedność z Chrystusem — 
należy mieć na uwadze przy poniższych rozważaniach.

a) W Zielone Św iątki Syn zesłał D ucha Świętego na Kościół, aby powo
łać go do życia jako wspólnotę eschatologiczną

Jeżeli uwielbiony Chrystus zesłał w  Zielone Świątki na Kościół Ducha 
Świętego, którego otrzymał od Ojca, przyczyną umożliwiającą to był fakt, 
że Chrystus już w czasie swej ziemskiej wędrówki był po prostu reprezen
tantem  Ducha Świętego. Jako „zrodzony z Ducha” (Mk. 1,20; Łik. 1,35) Syn 
Boży już od urodzenia reprezentował Ducha Świętego. Jego Wcielenie by
ło już inspiracją Ducha Świętego w tym zasadniczym znaczeniu, że swoje 
życie jako Syna Bożego, który stał się człowiekiem, otrzymał całkowicie 
od Ducha Świętego i On ciągle Chrystusa przenikał i uświęcał. Przez 
chrzest w  Jordanie i związane z tym zesłanie Ducha Świętego, na począt
ku swojej publiczinej działalności (Mt. 3,13), Chrystus został nie tylko „pro
klamowany” jako noszący Ducha Świętego, lecz obdarzony również du
chem urzędu mesjańskiego ido wypełnienia swojego posłannictwa. Dzięki 
temu podstawowe obdarzenie Go Duchem Świętym we Wcieleniu doznało 
określonej konkretyzacji i ograniczenia, a mianowicie do Jego posłannic
twa mesjańskiego. Jako dopiero przyszły Mesjasz oczywiście jeszcze nie 
może bez ograniczeń przejawiać Ducha Świętego. Przede wszystkim nie 
może go udzielać innym. Dopiero gdy mocą danego mu Ducha Świętego 
wypełnił swoje zbawienie aż do śmierci na krzyżu, a Bóg Ojciec wskrze
sił Go i wywyższył, stał się dawcą Ducha Świętego. Jako Wywyższony 
zsyŁa On Ducha Świętego na swoją wspólnotę (Jn. 7,39), którego oczywiście 
oczekiwała dopiero w czasach ostatecznych (Dz. Ap. 2,17). Duch Święty nie 
występuje jednak zamiast królestwa eschatologicznego, lecz zstępuje On 
na wspólnotę, aby ją jako jej „Pan i Ożywicie!” (Credo) pobudzić już te
raz do życia wiecznego, które dopiero w królestwie eschatologicznym znaj
dzie swoje dokończenie. Przy tym ożywieniu chodzi nie tylko o to, że Duch 
Święty „ożywia” Kościół utworzony przez Chrystusa, jak według 1 Mojż. 2 
ukształtowanego z ziemi Adama Bóg ożywił przez tchnienie weń stwórczego
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tchnienia życia. Duch Święty jest nie tylko życiodajną siłą, lecz Panem, 
osobą boską, samodzielną hypostazą. Jego dziełem (jak i dziełem Syna) 
jest boski p raakt nowego stworzenia, który dla powstania Kościoła jest 
tak  samo podstawowy jak założenie Kościoła przez Syna. Duch Święty jest 
eschatologiczną rzeczywistością utworzonego przez Jezusa Chrystusa Koś
cioła i w tym sensie „kimś nowym w Kościele” (K. Barth). Ta nowość 
oznacza, że wspólnota oczekująca dotąd na przyszłego Mesjasza i króle- 
s:wo eschatologiczne staje się Kościołem, który w Duchu Świętym ma po
śród siebie wywyższonego i uprzedzająco również już przychodzącego po
wtórnie Chrystusa (a z Nim i Boga Ojca). Dzięki temu Kościół staje się 
sferą wyjętą z tego świata, w  której działają już niebieskie moce królestwa 
bożego. Podobnie jak sam Duch Święty, tak  i Kościół dzięki Niemu staje 
się antycypacją, enklawą królestwa eschatologicznego pośród tego przemi
jającego świata. Przez Ducha Świętego, przebywającego w Kościele, zosta
ła mu dopiero ostatecznie dana obietnica, a z drugiej strony nadzieja przy
szłego królestwa, mająca znaczenie tylko dla wspólnoty żyjącej obecnie 
już w Duchu Świętym,

b) Duch Św ięty oddał się raz na zawsze całem u Kościołowi do dyspo
zycji, jako jego P an  i Ożywiciel, aby go upełnomocnić do kon tynu
ow ania dzieła C brystusa

Zielone Świątki są niepowtarzalnym, przełomowym wydarzeniem w hi
storii zbawienia, wykluczającym wszelką myśl o powtórzeniu. To, co Bóg 
uczynił w Zielone Świątki, jest bezwzględnie jednorazowe. W transcen- 
ćentalno-zmysłowym, duchowym powiewie cudu Zielonych Świątek Bóg 
wyszedł ze swej głębi, aby stać się na stałe „czymś wewnętrznym” dla Koś
cioła w jego wymiarze transcendentalno-niewidzialnym, ale również i zmy
słowo dostrzegalnym. Zanim udzieli się poszczególnym wiernym, wstępuje 
On do Kościoła jako całości, aby — pozostając w pełni u siebie — oddać 
się całkowicie do jego dyspozycji. Jednak nie w tym sensie, że Kościół 
:sraz może sam Nim dysponować, lecz w tym, że wszystko, co w Jego imie
niu Kościół czyni, naucza i nakazuje, może już być uważane jako spowo
dowane również przez Ducha Świętego. Kościół nie jest Duchem Świętym, 
jak też nie „posiada” Go. Ale Duch Święty jest Kościołem. Zawsze otrzy
muje go w darze, każdy wytrwale prosi o niego i daje się mu w wierze 
bezustannie powodować i poruszać. Duch Święty pozostaje do dyspozycji 
Kościoła tylko w osobowej opozycji niezależnie działającego podmiotu. Ale 
~  tej opozycji jest On od czasu Zielonych Świątek bezustannie dawany 
Kościołowi.

Dzieło, którego dokonuje dany Kościołowi Duch Święty, jest — odpo
wiednio do jego natury zmysłowo-transcendentalnej — równocześnie zew
nętrzne i wewnętrzne. Działając na Kościół, odgranicza On go na zewnątrz 
jako społeczność, której nie można porównać z żadnym innym ludzkim
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ustrojem społecznym. Prototypowo dokonało się to w Zielone Świątki przez 
cud mowy; który — jako mówienie różnymi językami — nie był wydarze
niem wewnętrznym Wspólnoty, lecz był skierowany na zewnątrz, na znak 
tego, że Kościół wszedł do historii tego świata jako zamknięta całość. Jed
nakże w relacji zielonoświątkowej akcent spoczywa nie na cudzie mowy, lecz 
na tym, że Duch Święty dany jest wspólnocie jako tej całości w (proroczą) 
służbę świadczenia o Chrystusie i Jego Królestwie, Występujący po Zielo
nych Świątkach w Nowym Testamencie świadkowie (Jan, a przede wszys
tkim  Paweł) w swoim przepowiadaniu większy nacisk kładą na wydarze
nia zbawcze spowodowane przez Ducha Świętego wewnątrz Kościoła, któ
re  były podstawą, ale zarazem L celem tej służby świadczenia. To Duch 
Święty (subiektywnie) sprawia w członkach wspólnoty wiarę, miłość i na
dzieję, a jako ich (obiektywne) odpowiedniki — usprawiedliwienie, uświę
cenie i eschatologiczne powołanie (K. Barth). Są to zarazem powszechne 
dary Ducha Świętego, wśród których największą jest miłość. Kościół Du
cha Świętego jest w istocie Kościołem miłości, który jako taki przetrwa 
po wieczne czasy (1 Kor. 13,13). Lecz Duch Święty ciągle obdziela też po
szczególnych ludzi specjalnymi przemijającymi lub trw ałym i daram i (cha
ryzmatami) oraz przynosi im określone korzyści duchowe. W  swej oso
bliwości mają one wszystkie służyć całemu Kościołowi i być podporząd
kowane darowi miłości. Ostatecznie służą one uwielbianiu Boga i Jego 
królestwa i wszystkie mają w tym szerokim znaczeniu — dla zbawienia 
świata — charakter świadectwa. Przy takim ujęciu Kościół staje się przez 
Ducha Świętego, który upełnomocnia go do służby w charakterze świadka 
i sprawuje w nim jako jedyny, rzeczywisty „Vicarius Christi” (Tertulian) 
jego władzę na zewnątrz jak i wewnątrz, eschatologicznym poprzednikiem 
w tym świecie przyszłego królestwa bożego.

C) W pierw ej niż Kościołowi Duch Święty został w  szczególny sposób 
dany Apostołom dla w ypełnienia ich zadań

Jeśli, jak widzieliśmy powyżej, dopiero przez zstąpienie Ducha Świę
tego na wspólnotę w Zielone Świątki Apostołowie zostali powołani do 
podjęcia ich służby świadczenia i urzędu pasterskiego, to dokonało się 
to nie w sprzeczności, lecz w harmonii z tym, że zmartwychwstały Chry
stus już w Wielkanoc (Jn. 20,21 nss.) obdarzył uczniów Duchem Świętym. 
Tchnienie w Wielkanoc Ducha Świętego przez Zmartwychwstałego nie by
ło tylko częściową antycypacją Zesłania w Zielone Świątki, ani też tylko 
paTalelą do wydarzenia Zielonych Świątek, lecz spowodowało ono obdarze
nie Apostołów „mocą urzędu” wcześniej od wspólnoty, która jako taka 
pojawia się dopiero w Zielone Świątki. Jest to o tyle paralela do chrztu 
Duchem Świętym Jezusa w Jordanie, dzięki któremu Jezus otrzymał „moc 
urzędu” mesjańskiego. Tylko przekazanie mocy tu  i tam miało inną ko
lejność. Apostołowie otrzymali moc urzędu przed tym niż stali się noszą
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cymi Ducha Świętego podarowanego wspólnocie w całej Jego pełni. Na
tomiast Mesjasz otrzymał moc swego urzędu jako ten, który już od po
czątku był w posiadaniu pełni Ducha Świętego. A]e nawet Apostołowie 
otrzymali Ducha Świętego od Zmartwychwstałego w sensie konkretnego 
ograniczenia do ich zadania, które wykonali po raz pierwszy we wspólnocie 
zielonoświątkowej. Założycielską intencją ziemskiego, ukrzyżowanego i zmar
twychwstałego Chrystusa Apostołowie zostali postawieni na czele tworzą
cego się Kościoła i w podobny sposób postąpił z nimi Duch Święty w 
dzień Wielkiej Nocy. Dlatego ich cała służba świadczenia, którą podjęli 
w  Zielone Świątki, ich przepowia danie, ich nauczanie, udzielanie chrztu 
i nakładanie rąk, jak również ich inne nakazy i zarządzenia, nawet ich 
podróże misyjne pozostały całkowicie pod znakiem tego postawienia przez 
Ducha Świętego na czele wspólnoty, który rządził ich działaniem.

Odrębną kwestią, która tu nie może pozostać bez odpowiedzi, stanowi 
pytanie o to, jak daleko Kościół Apostołów, powołany przez Ducha Świę
tego do służby świadczenia, mógł, ewentualnie wolno mu było, wyjść poza 
kerygmat (posłanie) Chrystusa. Według Ja. l i ,26 odchodzący Zbawicie] da
je uczniom obietnicę: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec po
śle w imię moje, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko 
cokolwiek wam powiedziałem”. Jest.jasne , co znaczą słowa: „przypomni 
wam wszystko”. Uczniowie powinni mocą Ducha Świętego słowa Chrystusa 
tak uobecniać wspólnocie, aby ona uznała je za słowa Chrystusa i przy
swoiła sobie. Natomiast słowa: „wszystkiego nauczy” znaczą coś więcej. 
Uczniowie powinni i wolno im mocą Ducha Świętego mówić więcej od 
tego, co głosił im Jezus. Duch Święty nie staje się przez to drugim obok 
Chrystusa źródłem Objawienia. Ale chyba dopiero Duch Święty objawił 
najgłębszą i decydującą treść tego, co głosił i czynił Chrystus. I rzeczy
wiście, pozielonoświątkowi świadkowie Nowego Testamentu (zwłaszcza 
Cs.- i Pawe?) rozwinęli kerygmatycznie „wszystko", co działo się w Jezusie 
Chrystusie, znacznie ponad to, czego On sam nauczał według świadectwa 
trzech pierwszych Ewangelistów. Lecz to rozwinięte Objawienie kerygmatu 
Chrystusa przez świadków pozielonoświątkowych zakończyło się ostatecz
nie z okresem Objawienia apostolskiego i pozostało normatywnie dla 
-wszystkiego, czego uczy’’ następujący potem Kościół.

2. Pneum atologiczne pochodzenie Kościoła w jego dalszym rozwoju

a) Duch Święty działa dalej w Kościele w  ten sposób, że jednoczy go 
z Chrystusem

Podobnie jak na początku, tak i w  dalszym jego istnieniu Duch Święty 
^es: obecny w  Kościele jako jego Pan i Ożywiciel, jednocząc go z Chrystu
sa—. Zjednoczenie to jest możliwe dzięki temu, że Chrystus jest zarówno 
p;r.ktem  wyjścia (podmiotem), jak i drogą (spójnikiem) oraz celem (przed
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miotem) zesłania Ducha Świętego. To On zsyła Ducha Świętego, podobnie 
jak w Zielone Świątki, tak i przez całe wieki trwania Kościoła, jako jego 
Król w Niebiosach. Następnie jest On tym, przez którego, a mianowicie 
przez Jego przemienione człowieczeństwo, w którym uniósł do nieba swoje 
zbawcze dzieło, Duch Święty miał dostęp do Kościoła. I wreszcie Chrystus 
jest celem zesłania Ducha Świętego w tym, że Duch Święty dokonuje 
swego dzieła w obrębie odkupionej przez Chrystusa ludzkości w Kościele, 
który jest Jego ciałem.

Jako dzieło Ducha Świętego Kościół jest w swojej jedności z Chry
stusem sferą zamkniętą w sobie czasowo i przestrzennie. Pod względem 
czasowym oznacza to, że Kościół Ducha Świętego je^t współczesny Kościo
łowi Chrystusa i nie następuje po nim dopiero w późniejszym okresie. 
Należy to stwierdzić wbrew opinii doktrynalnej, że po epoce Ojca (Starego 
Testamentu) i epoce Syna (Nowego Testamentu) następuje dopiero epoka 
Kościoła jako epoka Ducha Świętego (tak twierdził Sabellius około roku 
200) lub wbrew podobnej nauce, że po obecnej epoce Kościoła Chrystuso
wego nastąpi w przyszłości przyszły Kościół Ducha Świętego (tak twierdził 
Joachim z Fiore, zm. 1202). Takie lub podobne spekulacje nie znajdują 
żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Praw dą jest jedynie, że wspólnota 
Chrystusowa, jako enklawa Ducha Świętego, którą jest już teraz, jest za
powiedzią przyszłego Królestwa eschatologicznego, w którym dopiero Duch 
Święty objawi się w  całej pełni.

Podobnie błędną jest też hipoteza, że Duch Święty działa również nie
zależnie od Chrystusa, poza Jego wspólnotą: w pogaństwie lub w ogólnej 
twórczości kulturalnej ludzkości. Oczywiście Duch Święty może zawsze 
przełamać szranki ziemsko-historycznego Kościoła. Nie jest On do niego 
przywiązany. Ale to nie 2naczy, że Duch Święty, który zawsze jest Du
chem Syna, działa samodzielnie poza zasięgiem odkupionej przez Chry
stusa ludzkości. Duch działający poza tą sferą jest Duchem Bożym w 
szerszym znaczeniu, jest Bogiem w Jego Objawieniu pierwotnym, przez 
które wyraził On swoją „moc i bóstwo” (Rzym. 1,20 nss.) w dziełach stwo
rzenia i sumieniach ludzi (Rzym. 2,12 nss.), aby ich doprowadzić do wiel
bienia i przestrzegania swojej woli. „Duch” oznacza w tym przypadku 
nic innego jak  Boski rozum „Logos”, który już przed Chrystusem (Jn. 1,3) 
oraz poza chrześcijaństwem i Kościołem oświeca ludzi swoim światłem, 
Oczywiście o świetle powiedział Jan, że ciemność go nie ogarnie (1,5), jak 
również Paweł, że ludzie tłumią prawdę bożą objawioną w stworzeniu.

b) Ducha Świętego tylko w  ograniczonym sensie można nazwać duszą 
Ciała Chrystusa, Kościoła

Już Ojcowie Kościoła, a później również teologowie scholastyczni z u- 
podobaniem nazywali Ducha Świętego „sercem” lub „duszą” Ciała Chry
stusa. „Czym jest dusza dla ciała ludzkiego, tym jest Duch Święty dla
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Ciała Chrystusa, Kościoła” (Augustyn). Porównanie to znalazło się również 
w jednej z ostatnich encyklik papieskich („Mistici corporis” Piusa XII): 
..Jak Chrystus jest głową Kościoła, tak  Duch Święty jest jego duszą”. Prze
nośnia ta jest obca Nowemu Testamentowi, ale ma o tyle pewne uzasad
nienie, jako świadectwo dalszego działania Ducha Świętego w Kościele, 
że zawarte są w  niej zasadniczo następujące prawdy:/

1. Duch Święty jest trwale związany z Kościołem;
2. Duch Święty stwarza i podtrzymuje w nim życie;
3. Duch Święty jednoczy Kościół w jeden zamknięty na zewnątrz or

ganizm.

Nie można jednak pominąć' milczeniem niebezpieczeństwa, jakie kryje 
w sobie ta przenośnia dla zrozumienia Kościoła Ducha Świętego. Należy 
:u przede wszystkim uwzględnić dwa z nich. Po pierwsze, jeżeli Ducha 
Świętego określa się w sposób formalny jako duszę Ciała Chrystusowego, 
~ożna 2byt łatwo pominąć fakt, że Ciało Chrystusa nie jest tylko organiz
mem, przede wszystkim zaś nie jest organizmem naturalnym, lecz jest 
" o  jako takie zawsze również sferą decyzji osobistych, które jego człon
kowie jako osoby muszą podejmować przez przeciwstawianie do osoby 
Ducha Świętego. Przez używanie tej alegorii zbyt łatwo zapomina się o o- 
s:bowej niezależności inspirowanego przez Ducha Świętego ducha ludzko- 
-stworzonego, o „duchowo-intencjonalnej rzeczywistości Kościoła” (Sem-
— rlroth) i na to miejsce wstawia Ducha Świętego. W ten sposób toruje 
=ie drogę pneumatologicznemu „monofizytyzmowi”, nie wykazującemu zro- 
r i —ienia dla faktu, że Duch Święty oddziałuje na Kościół jedynie „median
ie anima” (za pośrednictwem ludzkiej duszy lub ducha), a mianowicie za 
r:~ .ocą osobistej decyzji jego członków. Drugie niebezpieczeństwo idzie 
~  przeciwnym kierunku i polega na tym, że w duchu pneumatologicznego 
-zestorianizmu” pojmuje się to, co się dzieje w Kościele wyłącznie po ludz
i k  jako wyraz duchowego i umysłowego życia jego członków, które Duch 
Święty tylko inicjuje lub zapładnia, podczas gdy działanie Ducha Świętego
— powołując się na zdanie: „Duch tchnie, gdzie chce” (Jn. 3,8) — traktuje

jako wyjątkowy przypadek, zdarzający się poza Kościołem „instytucjo
nalnym”. W tym przypadku wprawdzie uznaje się duchowo-intencjonalną 
~ i : z 7 wistość Kościoła, ale oddzieloną w niedopuszczalny sposób od Du-

Świętego i jego swobodnego działania. Faktycznie to żaden z. tych oby- 
sposobów interpretacji nie ujm uje bezstronnie tajemnicy działania Du- 

ths Świętego w Kościele.
Dlatego należy tej przenośni używać oszczędnie, albo nie używać jej

— :gOle, jeśli nie chce się zaciemniać przekonania, że Duch Święty działa 
“  Kościele tylko za pośrednictwem inspirowanego przezeń ducha ludzkiego,.

jednoczy się z nim w swobodnej decyzji do jednego życia.
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To, że wspólnota Boża jest „siedzibą”, „domem”, „świątynią” Boga, na
leżało już do podstawowego repertuaru eschatologicznych nadziei Starego 
Testamentu 'i późnego judaizmu (Joz. 28,16 tnss., Hen. 91,13). Od Zielonych 
Świątek wspólnota chrześcijańska widzi tę obietnicą eschatologiczną urze
czywistnioną w sobie. Jak  świątynia jerozolimska była miejscem, w którym 
Bóg objawiał się w  swojej „Szekina", w blasku świateł, który w  tajem ni
czy sposób oznajmiał Jego osobistą obecność, tak teraz w chrześcijańskiej 
wspólnocie — niczym w „szekina” — Duch Święty zamieszkuje na stale. 
Wspólnota wie, że jest świątynią Boga przenikniętą na wskroś obecnością 
łaski Ducha Świętego (1 Kor. 3,16 nss.). To, że w 1 Kor. 6,17 ciało (=  cały 
człowiek) zbawionego nazwane zostało świątynią Ducha Świętego, nie jest 
sprzeczne z powyższym, lecz jest następstwem jego przebywania we wspól
nocie (ale nie odwrotnie). Należy przy tym podkreślić, że Duch Święty 
ciągle buduje wspólnotę w jej członkach, o ile oni podporządkowują Mu 
się w osobistym posłuszeństwie. Wspólnota jest w swoich członkach 
wspólnotą ciągle żywą, ponieważ jest znajdującą się ciągle w budowie 
świątynią Boga. Jeśli to dzieło budowy zostanie przez nieposłuszeństwo 
zbawionych utrudnione lub naruszone, to Bóg zniszczy ich jako profanu
jących świątynię. „Albowiem świątynia boża jest święta i wy nią jesteś
cie”. Dlatego wspólnota, aby istnieć jako żywa świątynia Ducha Świętego, 
potrzebuje ciągle napominania, walki i modlitwy wszystkich. A że oprócz 
tego Duch Święty nie jest w swoich darach i działaniach jednoznaczny, 
więc wymagają one ciągle sprawdzania i oczyszczania (1 Jn. 4,1). Muszą się 
one wykazać jako dary Ducha Świętego przede wszystkim przez to, że 
służą zespoleniu wspólnoty w miłości (Ef. 4,3 nss.).

c) Kościół jest żywą św iątynią Ducha Świętego

C) TEOLOGICZNE POCHODZENIE KOŚCIOŁA

1. Teologiczne pochodzenie Kościoła w  jego początkach

a) Kościół jest w ybranym , św iętym  ludem  bożym

Przez teologiczne pochodzenie Kościoła rozumiemy jego uzasadnienie 
w Bogu-Ojcu. W tym uzasadnieniu w Bogu Ojcu objawia się Kościół jako 
lud boży. Pojęcie to jest dla Kościoła podstawowe i ma pierwszeństwo przed 
obu pozostałymi formułami — „Ciało Chrystusowe” i „żywa świątynia 
Ducha Świętego”, jako że prawdą jest, iż Bóg Ojciec jako posyłający jest 
nadrzędny wobec posłanych przez Niego: Syna i Ducha Świętego (przy 
całkowitej równości Ich istoty). To pierwszeństwo formuły Boga Ojca utrzy
muje się w starym Kościele, u Ojców Kościoła (Augustyn, zm. 430), w 
Rzymskim Katechizmie (1566) oraz przede wszystkim w  liturgii katolickiej
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(potwierdził je na nowo sobór watykański II). Ale w rzymskokatolickiej 
literaturze ostatnich dziesięcioleci formuła Ciała Chrystusowego spychała 
na drugi plan pojęcie „ludu bożego”, a w nowszym protestantyzmie pojęcie 
to zostało częściowo pozbawione swej pierwotnej treści znaczeniowej (lud 
boży rozumiano często tylko jako „zjednoczenie ludzi o podobnych poglą
dach”). Według teologicznego pełnego znaczenia tej formuły Kościół jest 
ludem bożym, bo Bóg Ojciec, przez Syna i Ducha Świętego, wybranych 
przez siebie łączy w całość („totalność religijną”) wyjętą ze świata jako 
Jego „wybrany rodzaj”, Jego „królewskie kapłaństwo”, Jego „naród świę
ty”, Jego „lud nabyty” (1 Pt. 2,9). Jako ten Jego lud Kościół znajduje się 
„pod zmiłowaniem” Ojca, podczas gdy ci, którzy pozostają na zewnątrz 
lako „nie należący do ludu”, są „bez zmiłowania” Boga. Tak więc Kościół 
jako lud boży jest wielkością mającą również „odniesienie” do Boga Ojca, 
jak  ma je do Syna i Ducha Świętego.

Pojęcie „lud boży” jest pojęciem zbiorowym, które ma różne źródła 
w  Nowym Testamencie. Najważniejsze z nich to pojęcie „quahal”, które 
w Starym Testamencie pierwotnie oznaczało zwołanie drużyny (na naradę 
lub wyprawę wojenną), a w połączeniu z Boskim imieniem Jahw e oznacza 
powołany przez Boga i zobowiązany wobec Niego lud. Decydujące przy
porządkowanie sobie obu tych wielkości nastąpiło przez zawarcie przymie
rza na górze Synaj. Dzięki niemu Izrael stał się ludem bożym, który Bóg 
sobie wybrał, oddał się mu na własność i za pomomcą którego chce zrea
lizować swój plan zbawienia. W tym znaczeniu przejął to pojęcie Nowy 
Testament na określenie bożej wspólnoty, gromadzącej się wokół Mesjasza 

Syna Bożego. Przez swoją zbawczą śmierć oddaje się On wspólnocie na 
wiasność w ten sposób, że Bóg nie jest już tylko „przyporządkowany” jej
— jak w Starym Testamencie — lecz wchodzi z nią w trwały związek ży
ciowy. W tym sensie wspólnota Nowego Testamentu jest „Kościołem Bo
żym". Bliskie pojęciu „ąuahal Jahw e” (zgromadzenie Boga) jest pojęcie 
przym ierza („berith”). Charakterystyczna dla niego jest myśl, że Bóg przez 
rzroie Wybierające działanie tworzy autorytatywny porządek, do którego 
zachowania zobowiązuje lud, a za pomocą określonych organów przymie- 
—a przeprowadza swoją łaskawą i sprawiedliwą wolę. W odniesieniu do 
-■spóinoty Nowego Przymierza oznacza to, że jest ona jak lud bozy pod
porządkowana określonym boskim zarządzeniom.

Następnym pierwotnym pojęciem jest „laos” (naród). W Starym Testa-
— s^cie jest to naród Izraela, należący do Boga w przeciwieństwie do po- 
jań-ldch ludów. Przy tym kładzie się nacisk na to, że naród ten jest 
jędrnym  ludem bożym. W Nowym Przymierzu dochodzą do niego poganie, 
aby razem z Izraelem utworzyć nowy lud, „trzeci rodzaj”. Te trzy po-

razem wzięte służą posłaniu, że Bóg w swoim historyczno-zbawczym 
— aiariu  związał się na stałe z „powołanym” przez siebie ludem, wypo
saża jego wędrówkę poprzez wieki w określone zasady, do których
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zachowania jest on zobowiązany, oraz daje mu zapewnienie rozszerzenia 
do ludu eschatologicznego, który obejmuje również pogan. Wszystko to 
będzie się działo dla spełnienia słów: „Będę wam za Boga, a wy mnie bę
dziecie za lud” (3 Mojż. 26,12; Apok. 21,3). Bóg, który w ten sposób oddaje 
się na własność swemu ludowi, stoi na początku i na końcu drogi, którą 
Kościół tu  na ziemi ma przebyć poprzez wieki.

b) Kościół jako spadkobierca ludu bożego Starego T estam entu 
jest p ierw otnym  ludem  bożym

Po tym co zostało powyżej powiedziane nie można chyba mówić, jak 
to się często zdarza, o „Kościele Starego Testamentu”. Ale Kościół Chry
stusowy ma swój prototyp w wydarzeniach Starego Testamentu. Prototyp 
ten stanowiły nie tyle same kolejno zawierane w Starym Testamencie 
przymierza, ile starotestamentowa zbawcza wspólnota, która była ludem 
bożym, Ojcowie Kościoła widzą początek tej starotestamentowej wspól
noty albo w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Adamem, Ablem i Noem (jako 
przedstawicielami ludzkości) lub z Abrahamem (jako ojcem Izraela) czy 
z Mojżeszem (jako twórcą i prawodawcą narodu żydowskiego). Lecz właś
nie ta różnorodność starotestamfrntowych przymierzy wskazuje, że wpraw- 
idizie każde z indch było decydujące dla swojego miejsca i czasu, ale żadne 
z nich nie było właściwym i ostatecznym przymierzem z Bogiem. To przy
mierze mógł zawrzeć tylko przyszły Mesjasz. Tak więc wszystkie przy
mierza Starego Testamentu w ich wielości i ukrytej jedności, jaką mają 
one w wybierającym działaniu Boga, wskazują ostatecznie na nowe przy
mierze, które zawrze dopiero Jezus Chrystus. Wskazują one na nie wy
raźniej zawsze wtedy, gdy Izrael jako całość narusza przymierze. Gdy zaś 
Izrael odpadł, Bóg nie cofnął swej obietnicy, lecz zezwolił, aby przeszła 
ona na „resztę Jakuba”, a gdy ta również zawiodła, na obiecane przez 
Boga postacie zbawcze, „Sługę Jahw y”, „Syna człowieczego”, „Mesjasza”. 
Według świadectwa Nowego Testamentu te zbawcze postacie ucieleśniły 
się ostatecznie i definitywnie w postaci jednej i jedynej — w Jezusie 
Chrystusie. W Nim, Żydzie Jezusie z Nazaretu, Synu Marii, przez którego
— jak wykazują genealogie u Mateusza (1,1—17) i Łukasza (3,23—38) — 
została zachowana historyczno-zbawcza ciągłość z izraelskim ludem pier
wotnym, założona przez Niego wspólnota okazała się i stała prawdziwym 
ludem bożym.

c) Kościół, dopełniając pierw otny lud  boży Starego Testam entu, 
je s t ostatecznym  Indem  bożym, k tó ry  obejm uje w szystkie narody

W swojej ziemskiej działalności Jezus uważał, na początku, że został 
posłany tylko do zagubionych owiec Izraela, nie wykluczając jednak w za
sadzie misji wśród pogan. Przeciwnie, Jego działalność mesjańską w Izrae
lu przenika myśl, że również świat pogański, chociaż dopiero po Jego po
wtórnym przyjściu, powinien być wprowadzony do przyszłego królestwa.
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Gdy jednak Izrael nie przyjął posłania Jezusa i przybił Go do krzyża, 
zmartwychwstały Jezus zwrócił się do uczniów z wezwaniem: „Idźcie do 
wszystkich narodów”. Wprowadzenie pogan powinno się więc dokonać 
jeszcze przed Jego powtórnym przyjściem. Przez to jednak nie zostało po
rzucone pierwotne oczekiwanie, że zbawienie wyjdzie z Izraela. Przyszłe 
zbawienie pozostaje nadal związane z ludem żydowskim, jeśli nawet od
rzucił on Jezusa. „Bo z Żydów jest zbawienie” (Jn. 4,22). Paweł podejmuje 
:en wątek i głosi posłanie (Rzym. 9—11): Gdy Ewangelia przejdzie do po
gan i „pełna liczba” pogan (nie znaczy to, że w ogóle wszyscy poganie, 
lecz określona przez Boga liczba spośród ludów pogańskich) wejdzie do 
królestwa, to wtedy Bóg przywróci również do łaski Izraela. Dla Kościoła 
~ a  to takie znaczenie, że eschatologicznym ludem bożym nie stanie się 
on bez Izraela, ale z nim. Kościół nie wchodzi na miejsce Izraela (takie 
mniemanie to już początek antysemityzmu). Przeciwnie, Izrael jako pier- 
wo:ny lud boży należy do Kościoła jako ostatecznego ludu bożego. Bóg, 
k:óry w swoim planie zbawienia postanowił zbawić świat przez Izraela, po
dąża jego drogą — a tylko jakby drogą okrężną wśród pogan — do zwy
cięskiego końca. Kościół końca czasów będzie Kościołem złożonym z ży- 
ców i pogan i właśnie dlatego będzie to Jego lud ostateczny.

d) Jako pierw otny i ostateczny lud boży, Kościół jest ludem  w ybranym  
przez Niego

Z tego, że Kościół jako lud boży zawdzięcza swoje istnienie wybierają
cemu działaniu Boga, nie należy wyciągać nasuwającego się wniosku, że 
Kościół składa się ze znanej tylko Bogu ogólnej liczby osób przeznaczonych 
ć r  zbawienia i dlatego jako taki jest niewidzialny. Myśl ta ciągle na nowo 
“ stępowała w rozwoju doktryny kościelnej i reprezentowali ją np. — 
*=5ii nawet w szczegółach odmiennie — we wczesnym Kościele Augustyn, 
-R- średniowieczu Gottschalk, Jan Szkot, a później Wyclif i Kalwin. Szkocko- 
-r-form owane wyznanie wiary mówi wprost: „Ten (prawdziwy) Kościół 
;m : niewidzialny, znany tylko Bogu, który zna tych wszystkich, których 
-s-ybrał”. W tych i podobnych definicjach raczej nie chodzi o to, że Kościół 
;ako  całość niewidzialna i widzialna zawdzięcza swoje pochodzenie i swoją 
egzystencję wybierającemu działaniu Boga, lecz o to, że w istniejącym 
fuź- konkretnym, historycznym Kościele jest pewna określona liczba (nu- 
:=ŁrJLS clausus) wybranych, znanych tylko Bogu, tworzących prawdziwy, 
zżawidzialny Kościół. Ale to, co chce wyrazić Biblia, sięga dalej i głębiej: 
Kościół, który nawet jako pierwotny i ostateczny lud boży nie przestał 
podlegać zagrożeniu odrzucającym sądom Boga, nie może istnieć, jeżeli 
i^s-e na nowo nie będzie przez Niego wybierany drogą łaski. Kościół jest 
■sybierany — we wszystkich swoich członkach, którzy zawsze są grzeszni
ka :n: — do zastępczej służby dla zbawienia świata. Nawet w swoim wy- 
fcraniu Kościół jest w ręku Boga ułomnym narzędziem, które w każdej
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chwili może być odrzucone. Jednak, ze wzglądu na wierność swojej obiet
nicy powszechnego zbawienia, Bóg nie czyni tego, aby Kościół mógł wy
pełnić zleconemu mu posłannictwo w świecie. Na tym właśnie polega ta 
jemnica Jego wybrania.

2. TEOLOGICZNE POCHODZENIE KOŚCIOŁA 
W DALSZYM JEGO ROZW OJU

W jaki sposób Kościół jako lud boży zachowuje swoje pochodzenie, 
które ma w wybierającym działaniu Boga Ojca, wykazuje przede wszyst
kim miejsce, jakie według świadectwa Pisma Świętego zajmuje on w sto
sunku do stworzenia i przyszłego królestwa niebieskiego, które są przede 
wszystkim dziełem Ojca.

a) Kościół a  dzieło stw orzenia

Aby w miarę zrozumiale przedstawić miejsce Kościoła w stosunku do 
dzieła stworzenia, należałoby rozważyć cały stosunek względem siebie po
rządku stworzenia i zbawienia. Tego nie możemy jednak tu dokonać. Mo
żemy tylko zwięźle wymienić skutki wynikające z tego stosunku dla Koś
cioła.

W Chrystusie Kościół istn iał wcześniej niż nastąpił ak t stworzenia

Podobnie ja k  Chrystus jako Syn, który ma stać się człowiekiem, w 
wiecznym boskim planie zbawienia istniał od wieków, tak i Kościół ist
niał w wybranych już „przed założeniem świata”, już przed stworzeniem 
(Ef. 1,4). Zanim Kościół pojawił się na ziemi, był już „w niebiosach” (Ef.
1,3). Jest on — bez ujmy dla jego naturalnego pochodzenia — tworem nie
biańskim. Jako taka wielkość, istniejąca od wieków i niebieska. Kościół 
już tu na ziemi pozostaje w Chrystusie w łączności z zastępami niebies
kimi, z którymi kiedyś połączy swoje hymny pochwalne, jak to już tęraz 
może czynić w swoich ziemskich nabożeństwach, jako odbiciu nabożeństw 
niebiańskich (Obj. 4,8; 15,1,2).

W C hrystusie Kościół jest nadrzędny wobec starego stworzenia

Wśród pozostałych, podobnych jeszcze śmierci i grzechowi dzieł stwo
rzenia, Kościół jest -nowym stworzeniem Chrystusa. Ja'ko takie jest on 
oddzielony od pozostałego stworzenia i wywyższony ponad nie jako ciało 
Chrystusa. To wywyższenie zawdzięcza Kościół tylko Jezusowi Chrystusowi, 
którego najwyższe miejsce, jakie zajmował już jako głowa stworzenia 
widzialnego i niewidzialnego (duchów i mocy), mogło być podwyższone 
przez to, że został podniesiony do godności głowy najwyższego tworu
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zbawczej łaski Boga — Kościoła (Ef. 2,1—10). „Kościół me jest tylko przed
miotem boskiego działania zbawczego, lecz jego powiernikiem, w tajem ni
czonym” (E. Gaugler). Przez władzę odpuszczania grzechów Kościół otrzy
ma! dar „mądrości i poznania”, dzięki któremu uzyskał możliwość wgląa- 
zienia w tajemnicę boskiego działania zbawczego. Przez to otrzymał on 
również aktywny udział w samym boskim działaniu i z nim przeciwstawia 
się działaniu świata (Ef. 1,4—16). Dlatego zostało mu przyznane prawo do 
spadku w czasach ostatecznych w tym sensie, żę w  odnowionym świecie 
przyszłości zajmuje on szczególne miejsce. Jako społeczność już doskona
łych („świętych”) zstąpi on razem z powtórnie przychodzącym Chrystusem 
i aniołami na stworzenia prowadzące jeszcze walkę, aby razem z Nim do
prowadzić je do ostatecznego zbawienia (1 Tess. 4,17 nss.; 2 Tess. 1,7 nss.; 
Obj. 17.14 nss.; 19,14 nss.; 21,9 ,nss.).

b) Kościół a przyszłe królestwo niebieskie

Kościół służy objawieniu chwały Boga i Jego królestw a

Mimo najwyższego miejsca, jakie zajmuje Kościół w Chrystusie, nie 
:±s: on ostatecznym celem myśli Bożej. Bóg przez niego nie chce jeszcze 
doprowadzić do końca realizacji zbawienia, Jako Kościół wybrania przez 
Boga jest on tylko narzędziem w Jego ręku. Jest on ostatnią historyczną 
instytucją Jego objawienia w -tym sensie, że Bóg chce w nim pokazać, co 
przez Chrystusa i Ducha Świętego spotka kiedyś wszystkich. Jest on wiel
kim ..zaimkiem wskazującym” (Gaugler), z którego wiara może odczytać, 
;=k Bóg chce do końca przeprowadzić swój plan zbawienia, a mianowicie — 
przez bogactwo swojej łaski. To, co dokonuje się za pośrednictwem Koś
c i ą .  nie może więc służyć jemu samemu. Nie jest on celem sam dla 
siebie. To. co Kościół czyni i czym jest, służy — jak podkreśla Paweł — 
“ kazaniu „obfitego bogactwa jego łaski” (Efez. 2,7), „wielbieniu jego 
triwały” (Efez. 1,14).

Jako  insty tucja pow ołana do objaw ienia chwały Bożej jest Kościół na
tym  świecie przyczółkiem i przednią strażą przyszłego królestw a bożego

Jako instytucja powołana do objawienia chwały Bożej, Kościół nie 
~ :ż e  pozostawać w przeciwieństwie do królestwa ani też nie może być 
li-gz namiastką (Loisy) lub „negatywnym odpowiednikiem”. Ale nie jest 
on '.eż identyczny z królestwem ani pośrednio, jak uazynił Augustyn, który 
~  przeciwieństwie do „civitas terrena” (państwa) widział w Kościele wcie- 
l : r e  ..ciriias Dei” (państwo boże), ani też bezpośrednio, jak to od czasów 
Grzegorza Wielkiego mniej lub bardziej wyraźnie przyjmowała teologia 
średniowieczna. Stosunek między Kościołem a królestwem jest bardziej 
ts jen riczy . Nie jest on statyczny, lecz dynamiczny. Jeżeli mianowicie kró

63



lestwa bożego nie pojmuje się jako „królestwa” ograniczonego czasowp 
i przestrzennie, lecz jako królewsko-władcze działanie samego Boga, które 
wzięło swój początek w Jezusie Chrysusie, to stworzony przez Niego Koś
ciół nie jest niczym mniej, ale również i niczym więcej, jak przygotowa
nym przez Niego samego podłożem królestwa, ziemskim „przyczółkiem”, 
z którego ma wziąć początek przyszłe panowanie Boga na tym świecie. 
A członkowie Kościoła, którzy w Chrystusie stoją już na gruncie królestwa 
i na których przez Ducha. Świętego działają już — chociaż „ukryte w Chry
stusie” — siły przyszłego królestwa, tworzą pośród tego świata przednią 
straż królestwa. Jako ten przyczółek i jako ta straż przednia, Kościół nie 
zaniknie po prostu jako coś „tymczasowego”, kiedy nadejdzie królestwo 
boże, ale również -nie zostanie przyjęty do niego wprost jako triumfujący. 
Odbędzie się nad nim sąd boży, jeszcze ostrzejszy nawet niż nad światem. 
„Bo nadszedł czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego” (1 P tr. 4,17). 
Przez ten sąd zostanie on przyjęty przez miłosiernego Boga do Jego kró
lestwa. To zaś znaczy, że Kościół nie zaginie w przyszłym królestwie, lecz 
wejdzie (poprzez sąd) do królestwa Ojca.

Tak więc Kościół, będąc w swoim pochodzeniu ludem wybranym przez 
Boga Ojca, wspólnotą końca czasów stworzoną przez Syna Bożego, świą
tynia przeniknięta Duchem Świętym — jest dziełem Trójjedynego Boga. 
To zaś, że dziełem tym pozostaje ciągle w kołowrocie czasu, stanowi tajem 
nicę jego istoty.

II. ISTOTA KOŚCIOŁA

a) Isto ta  Kościoła

Nie możemy tu  pozwolić sobie na przedstawienie istoty Kościoła w usy
stematyzowanej całości. Musimy się raczej zadowolić nakreśleniem głów
nych rysów nauki o istocie Kościoła, szczególnie ważnych dla problemów 
starokatolickich.

1. Isto tę  Kościoła stanow i jego pozostawanie, względnie obowiązek po
zostaw ania przy  źródle, k tó re  m a w  T ró j jedynym  Bogu

Przez istotę Kościoła nie rozumiemy tutaj jakiejś istoty transcendental- 
no-metafizycznej, od której należałoby odróżnić Kościół historyczno-kon- 
kretny jako jej zjawisko. Istota Kościoła dla nas to po prostu kwintesencja 
tego, co — po zakończeniu okresu Objawienia — jest konieczne dla jego 
istnienia i wypełnienia jego misji w świecie. To zaś znaczy, że istotę Koś
cioła może stanowić tylko to, że pozostaje on przy swoim źródle (W. Elert). 
Jednak Kościół poświadczony w Nowym Testamencie jest oddzielony od 
Kościoła okresu poapostolskiego przez głęboki „hiatus”, oznaczający gra-



slcę okresu Objawienia i ma znaczenie posiania, przez które sam Pan mówi 
jakim chce mieć tutaj swój Kościół. Tylko przez ciągle wsłuchiwanie 

»ię a.a nowo w posianie Pana o Kościele może Kościół poapostolski pozo- 
izs.6 przy swoim źródle, Kościół Chrystusowy może pozostać Kościołem 
3cgs w Trójcy Jedynego. Dlatego jego pozostawanie przy źródle jest obo- 
■s-Uzkiem pozostawania. Istota Kościoła ma więc charakter obowiązku.

2. W swoim pozostaw aniu i obowiązku pozostaw ania przy źródle Kościół 
jest „corpus tr iu m ”, w  którym  dane m u życie urzeczyw istnia się 
osobowo

Jeżeli Kościół pod wzglądem swego pochodzenia jest dziełem Boga w 
Trójcy Jedynego, to musi on również pozostać w swojej 'istocie „corpus 
rrnin:’’, ciałem trzech Boskich Osób (Tertullian, zm. 223). Jako to „corpus 

jest Kościół sferą, w której Ttrójjedyny Bóg działa na ludzi powoła
nych do połączenia .swego działania z działaniem Boga. To oddziaływanie 
Boga na ludzi, powołanych przez Niego do współdziałania z Nim, może być 
poć względem swej treści opisane — jak to czynią teologowie Kościoła 
■wschodniego — za pomocą pojęcia życia w  Ewangelii Jana. Kościół jest 
i s t n i e  życiem, a mianowicie spowodowanym przez Tirójjedynego Boga 
i przeżywanym przez wierzących w osobistej samodzielności. Kościół jest 
Xf-r;kim  naczyniem trynitannego życia Boga od .strony objawienia Go lu- 

którzy przez to życie nawiązują trwiałe więzy z Bogiem d między sobą.
Aby uniknąć w  tym miejscu szczególnie możliwych nieporozumień, 

zsleży podkreślić, że właściwy Kościół nie jest po prostu „Kościołem ży- 
sz y rc ” w potocznym znaczeniu, wspólnotą, która (może nawet w imieniu 
Trćjjeaynego Boga) rozwija szczególnie intensywne życie. Życie, o którym
— ż-kż Ewangelia Jana, oznacza nie tylko intensyfikację, wzmożenie lub 
p:gie.bienie ziemskiego życia „religijno-duchowego” człowieka, lecz z grun
ty rowe, nieskończone życie wieczne, wobec którego całe życie stworzenia 
;e n  ;edynie śmiercią. To nowe życie dane jest przeznaczonemu na śmierć 
m a rz e n iu  przez podstawowy cud przemiany, cud zmartwychwstania Chry- 
rr^ a -  Jest to więc w istocie żyoie zmartwychwstania. Jest ono już „teraz” 
ró=c=e w wierzących dzięki łasce Bożej, ale narazie pozostaje ukryte w 
ś=isr*-e’ności ich ziemskiego bytowania. Jest to życie zupełnie niedostępne 
rs ia iu , które dać może tylko Syn (Jan. 5,20), a otrzymał je od Ojca: dać 
fis —3że tym, którzy wierzą, a otrzymują je przez Ducha Świętego Ożywi- 

którego posyła Ojciec. To zaś oznacza, że trynitarne życie nie zostaje 
S u d o ło w i „wlane” jako rodzaj wzmacniającego fluidu, lecz dane mu jest 

TT osobistym spotkaniu jego członków z Bogiem w Trójcy Jedynym. 
Ł ś ~ ó ł, jako nosiciel i naczynie życia jest w istocie społecznością osób, 
*■ których to życie się urzeczywistnia.
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3. Kościół je s t zorganizowaną w edług stopni (podzieloną hierarchicznie) 
społecznością osób Boskich i  ludzkich, które łączą się we wspólnym 
życiu. Je st on ta k ą  społecznością osób jako ecclesia de trin ita te  oraz 
jako  ecclesia de hom inibus

Ecclesia de tr in ita te  (Kościół pochodzący od Świętej Trójcy). Najgłębsza, 
grożąca ciągle rozmaitymi błędami tajemnica Kościoła, właściwa mu jako 
Corpus trium, polega na tym, że Pan Bóg, który w niedostępnej transcen
dencji swej Trójosobowości zawsze przeciwstawia się Kościołowi, zarazem 
przebywa w nim, działając w nim bez przerwy. Bóg Ojciec włączył się już 
na stałe do starotestamentowej wspólnoty zbawczej jako do swego ludu 
wybranego. Ten stosunek włączenia się, który był ostatnim słowem dla 
Starego Testamentu, stał się w Nowym Testamencie, przez zesłanie przed
wiecznego Syna i Ducha Świętego, stosunkiem jedności. Innymi słowy: 
w Mesjaszu i Synu Bożym, który przez swoją śmierć na krzyżu i zmar
twychwstanie stworzył swoją wspólnotę i jako swoje ciało zjednoczył ją 
ze sobą, jalto z głową, oraz w Duchu Świętym, przez którego zesłanie Bóg 
wystąpił ze swej głębi, aby połączyć się z wybawionymi w jednym życiu — 
w Kościele jest obecny i działa w nim sam Bóg Ojciec. Trójjedyny Bóg 
jest obecny w Kościele według właściwego sobie trynitarnego uporządko
wania, a mianowicie jako Ojciec, który posyła (jako pierwsza osoba Trójcy 
Świętej), w posłanym przez niego Synu i Duchu Świętym (jako drugiej 
i trzeciej Osobie Trójcy świętej). Przebywa On i działa w Kościele jako 
odgórna hierarchia osobowa, nawiązuje przez swoje zstępujące oddawanie 
się trw ałe więzi osobowe z Kościołem, podczas gdy ten zobowiązany jest 
w osobowej opozycji do stałego służenia Bogu w wierze i posłuszeństwie. 
Kto nie potrafi dostrzec tej odgórnej hierarchii i uznaje w Kościele tylko 
społeczność wierzących ludzi, ten nie ocenia należycie jego najgłębszej 
istoty i wydaje go na łup zeświecczenia.

Ecclesia de hom inibus (Kościół pochodzący od ludzi). Kościół jest także 
społecznością ludzi, ale jest nią w zasadzie tylko w swoim pionowym pod
porządkowaniu Trójjedynemu Bogu. Dopiero przez to podporządkowanie, 
a ode przez .socjologiczną przynależność, staje się człowiek rzeczywiście 
członkiem Kościoła. Opierając się na samym sobie, człowiek jako „indywi
duum nie potrafi wyjść poza możliwości traktowania siebie samego, swego 
własnego „ja — pan” jako ośrodka wszystkich zdarzeń, wszelkich społecz
ności, jak i całego otaczającego go świata. Z kręgu tej swojej tożsamości 
człowiek nie może się wyrwać, jeżeli nie pomoże mu Ten, który swoje 
własne „Ja — Pan" przez swoje posłuszeństwo poświęcił śmierci, a przez 
swoje zmartwychwstanie wydobył na światło dzienne nowego człowieka, 
nowe Ja — Jezus Chrystus. Kto podda się w wierze temu Jednemu Ukrzy
żowanemu i Zmartwychwstałemu, ten będzie oswobodzony od swego ja — 
pan i znajdzie w Nim nowe życie, Chrystusa — Pana, w którym i dla 
którego odtąd żyje (Gal. 2,20). Przez Chrystusa człowiek nie tylko staje
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»:ę ..nowym stworzeniem” ((2 Kor. 5,17), ale wstępuje do przedtem nie 
znanej mu całkiem nowej społeczności ludzi, do społeczności zbawionych, 
do Kościoła, jak również do zupełnie odnowionego świata, świata Chrystu
sowego. W tym świecie Chrystusowym panuje „nowe” prawo miłości, po
bory i całkowitego poświęcenia, które można wypełniać tylko mocą Ducha 
Świętego, zsyłanego przez Ojca. W Kościele, mającym swoje istnienie tego 
rodzaju w działaniu Trójjedynego Boga, istnieje także hierarchia dla jego 
członków, ale hierarchia oddolna, w której Pierwszym jest ten, który naj
pokorniej poddaje się Panu i staje się sługą wszystkich. Ta oddolna hie
rarchia, ta „hierodiakonia” obejmuje wszystkich wierzących, w pierwszym 
rzędzie jednak piastujących urzędy, którzy w swoim wyniesieniu, w jakim 
pozostają wobec wspólnoty jako pełnomocnicy i mandatariusze Pana, są 
wybranymi sługami wspólnoty (Grzegorz Wielki). Kto nie dostrzega w Koś
ciele tej oddolnej hierarchii i lekceważy jego charakterystyczne prawo mi
łości oraz pokornego służenia, ten nie ocenia -właściwie jego istoty i po
pada w teorie „klerykalizacji” i „mocarstwowości” Kościoła.

4. Kościół realizu je  dane m u życie jako com munio sanctorum , jako 
społeczność św iętych i w  świętości

Formuła „communio sanctorum”, z którą spotykamy się już w najstar
szych ujęciach apostolskiego wyznania wiary jako z bliższym określeniem 
Kościoła, ma podwójne znaczenie. Z jednej strony oznacza to, że Kościół 
jest społecznością „sanctorum”, świętych, czyli społecznością osób, które 
istnieją i działają siłą życia, którym obdarza je Trójjedyny Bóg. Pod tym 
względem Kościół jest w zasadzie osobową społecznością zbawienia. To ży
cie jest jednak darowane tym ś-więtym jako takim, którzy mają udział 
w tych samych „sancta”, świętych rzeczach, a mianowicie w podstawowych 
urządzeniach Kościoła, ustanowionych przez Chrystusa w Apostołach. Jako 
wspólnota w świętości, w tych samych świętych rzeczach, Kościół jest 
w zasadzie osobową instytucją zbawienia. „Społeczność zbawcza” i „insty
tucja zbawcza” to są dwie „istotne postacie” jednego Kościoła, w którym 
-urzeczywistnia się życie. Obie one — jak już widzieliśmy (por. wyżej 
chrystologiczne pochodzenie Kościoła w jego dalszym rozwoju) — dane są 
Kościołowi już u jego źródła, przy którym powinien on pozostawać.

Jako społeczność św iętych Kościół jest sferą, w  której życie je s t oso
biście w ierzącym  darow ane i osobiście je  oni przeżyw ają

Jako społeczność świętych Kościół jest życiem przeżywanym we wza- 
jemnym stosunku osobowym. Zasadnicze jest przy tym to, że święci jako 
osoby nie są niczym innym i nie czynią nic innego, jak tylko przez Osoby 
Trójjedynego Boga i w związku z nimi. Przez Osobę Chrystusa, który 
usprawiedliwia grzeszników, „sancti” rodzą się po raz wtóry jako nowi
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ludzie, a osobowość swoją mają całkowicie w Nim i z Niego. Chrystus 
jest „ogólną osobą" społeczności, k tó re j, święci jako osoby znajdują się 
zawsze na początku i zawsze na końcu. Przez Ducha Świętego, który za
mieszkuje w Kościele jako Osoba ze swymi darami, święci, jako na nowo 
narodzeni do życia, zachowują świętość i sprawiedliwość. W ciągle nowym 
spotkaniu z Osobą Ducha Świętego dokonuje się w nich dzieło zbawienia. 
Przez Boga Ojca, który działa w nich przez Syna i Ducha Świętego, święci 
zostają uznani za dzieci (dzieci adoptowane) i domowników Boga i powołani 
do niebieskiej doskonałości (1 Jn. 3,2—3). Patrząc na proces zbawienia 
można udzielanie życia świętym opisać również inaczej niż za pomocą po
jęcia usprawiedliwienia, uświęcenia i powołania. To zaś znaczy, że Kościół 
należy traktować nie tylko jako społeczność usprawiedliwionych, uświęco
nych i powołanych, lecz także jako społeczność nowo narodzonych, ochrz
czonych i wierzących czyli wybranych.

Jako w spólnota w  rzeczach św iętych Kościół jest insty tucją  zbawczą,
k tó ra  rep rezen tu je  i rozdziela to samo życie
W Kościele jako wspólnocie w rzeczach świętych przejawia się to samo 

życie, tylko w  inny sposób, a mianowicie tak, że osobom mającym je otrzy
mać zostaje ono przedstawione i przekazane przez święte rzeczy, przez 
święte instytucje. Same święte rzeczy zostały dane w trzech podstawo
wych instytucjach, sięgających ustanowienia ich przez Chrystusa i funkcjo
nujących po raz pierwszy w Apostołach, a mianowicie — w przepowiada
niu i wyznaniu wiary w Chrystusa, w sprawowaniu sakram entów,-w  za
chowaniu zgodnej z założycielską wolą Chrystusa struktury urzędu. In 
stytucje te funkcjonują za pośrednictwem opierającego się na Chrystusie 
po-trójnego urzędu oraz przekazanej w Apostołach Kościołowi władzy nau
czania, konsekrowania i duszpasterzowania. Ta władza i urzędy Kościoła 
muszą jednak być sprawowane przez osoby i do osób skierowane. Jako 
zamknięte w sobie „instytucje” nie m ają one żadnego znaczenia, którego 
nabierają dopiero w działaniu, co jednak nie znaczy, że sprowadzają się 
one do funkcji jako takiej. Mają one swoje „istnienie” w Chrystusie jako 
twórcy, podobnie jak  w Duchu Świętym mają swoje „stawanie się”. Ale 
ich istnienie i stawanie się staje się egzystencjalne dopiero w wykonywa
niu ich przez osoby, którym zostały one powierzone do udzielania i przyj
mowania. Jak  w Kościele jako zbawczej społeczności, tak również i w Koś
ciele jako zbawczej instytucji życie przejawia się tylko we wzajemnych 
stosunkach osobowych.

Kościół jest ten sam jako zbawcza społeczność i jako insty tucja  zbawcza

Jako dwie różne zasadnicze postacie tego samego Kościoła zbawcza 
społeczność i instytucja zbawcza przez swoje wspólne stosunki nam oso
bowe są sobie równorzędne i wzajemnie się uzupełniają. Żadnej z tych
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zasadniczych postaci nie można wyprowadzić z drugiej, żadna też nie ma 
pierwszeństwa przed drugą. Swoją jedność mają one jedynie w Trójjedy- 
nym Bogu i w darowanym przez Niego życiu. Aby Kościół był całkowicie 
Jego własnością, a on pozostał jego Panem, chce On oddzielenia go i chce 
:ego w ten sposób, aby Kościół nie mógł istnieć jako zbawcza instytucja 
bez Kościoła jako zbawczej społeczności i na odwrót — jako zbawcza 
społeczność bez zbawczej instytucji. Przez te obie zasadnicze postacie Koś
ciół ukonstytuował się w  swej zależności od Chrystusa jako tak zwany 
..sakrament pierwotny”. W Kościele jako pierwotnym sakramencie społecz
ność zbawcza i zbawcza instytucja mają się do siebie (przez analogię do 
:ego, cośmy mówili powyżej o sakramencie) jak symboliczne przedstawianie 
(sacramentum tantum) do przedstawionej i przekazywanej rzeczy {sacra
mentum et res), podczas gdy sama eklezjologiczna rzeczywistość zbawcza 
ires tantum) stanie się faktem  dopiero w Kościele urzeczywistnionym. Za
sadnicza różnica w stosunku do pojedynczego sakram entu polega na tym* 
że obie Istotne postacie Kościoła nie pozostają do siebie w stosunku dzia
łania, powołanym do życia i określonym przez założycielskie słowa Chry- 
i:usa, lecz raczej Chrystus w zupełnie swobodny, nieprzenikniony dla Niego 
sposób sprawia to samo życie przez obie postacie w ich wzajemnym od
dzieleniu i powiązaniu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten stan rzeczy, to 
według innego sposobu wyrażania samego Chrystusa można określić jako 
-sakram ent pierwotny”, a Kościół jako po prostu sakrament.

b) Isto tne cechy Kościoła 

Zasadniczy Kościół je s t jeden, św ięty, katolicki i apostolski

Bezpośrednio z pochodzenia Kościoła wynikają, podobnie jak istota, 
również jego cechy istotne, cztery tzw. „notae” Kościoła: jego jedność, 
świętość, katolickość i apostolskość. Podobnie jak istota Kościoła, są one 
poznawalne tylko przez wiarę: „Wierzę w jeden, święty, katolicki i apo
stolski Kościół” (Credo). Dlatego nie można ich odczytać aini właściwie opi
sać na podstawie historycznie konkretnej postaci jednego pojedynczego- 
Kościoła. Mogą one być tylko poświadczone przez wiarę jako znaki i obja
wy życia, którym  Trójjedyny Bóg obdarza Kościół, ale które pozostają 
nkryte w jego konkretnym, jednostkowym przejawie. Zarazem jednak, od
powiednio. do koniecznościowego charakteru zasadniczego Kościoła, mają 
cne znaczenie normatywne dla Kościoła historycznie konkretnego. Innymi 
S£dwy; Kościół nie tylko jest, ale powinien być jeden, święty, katolicki 
: apostolski, I to zarówno Kościół jako zbawcza społeczność, jak i jako 
lóswcza instytucja. Ten jego charakter konieczności i świadectwa myśl teo - 
I--giczna tylko wtedy może właściwie ocenić, kiedy cztery „notae” będzie 
pojmować jako zewnętrzne cechy wewnętrznego życia danego Kościoła, 
;sko  wielkości jakościowe, a nie ilościowe.
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1. KOŚCIÓŁ JEST JEDEN

Kościół jest jeden, bo jeden jest Trójjedyny Bóg, w którym ma on swoje 
źródło, podobnie jak i jedno jest życie, którym go ciągle On obdarza. Ale 
jak Trójjedyny Bóg jest jeden (unus) jako jedyny i niezłożony (unicus et 
simplex), tak i Kościół jest w swoim życiu jeden, jako jedyny i niezłożony. 
Jego jedność polega na wyborze, którym Bóg w Jezusie Chrystusie gro
madzi Kościół wokół siebie jako swój lud i daje mu życie. Jego niezłożo- 
ność polega na niepodzielności tego życia, które przy całej różnorodności 
swoich przejawów jest zawsze i wszędzie jedno. Jedyność i nieztożoność 
Kościoła łączą się w jego jedności (unitas), która nie jest „unio” lecz „com- 
munio”, społecznością, udziałem w jednym życiu Boga. Tak rozumiana jed
ność Kościoła jest realizującą sdę w 'każdym miejscu i czasae samotożsa- 
mością boskiego życia łaski z samym sobą.

Jeżeli jednak dane Kościołowi życie jest ukrytą w nim, niewidzialną 
i dostępną tylko wierze wielkością chrystologiczno-pneumatyczną (Jn. 17,21; 
Efez. 4,4), oznacza to, że jedność w obu istotnych postaciach Kościoła prze
jawia się nie jako jednakowość istoty, lecz jako podobieństwo istoty (Buł- 
gakow). W Kościele jako zbawczej społeczności przejawia się to w ten 
sposób, że realizacja zbawienia, pomimo różnych nauk o zbawieniu, a zara
zem przez nie określona, dokonuje się wszędzie tylko w sposób analogicz
ny. Sam Bóg czyni swoje dzieło zbawienia we wszytkich ludziach w sposób 
identyczny, ale Jego dzieło zbawienia konkretyzuje się w ludziach według 
miary ich własnej decyzji wiary oraz stopnia ich pojmowania wiary, zaw
sze tylko w sposób analogiczny. Natomiast to samo życie realizuje się w 
Kościele jako instytucji zbawczej zawsze tylko w sposób analogiczny. Od
powiednio do trzech apostolskich podstawowych instytucji w Kościele, jego 
jedność jest trojaka: Jest to, ewentualnie powinna być, jedność w prze
powiadaniu i w wierze (unitas fidei), jedność w sprawowaniu sakramentów 
(unitas sacramentorum) oraz jedność w sprawowaniu urzędu (unitas regi- 
minis). Jeśli jednak ta jedność we wszystkich trzech instytucjach może 
przejawiać się tylko jako podobieństwo istoty, to znaczy to dla jedności 
wiary (unitas fidei), że wprawdzie jest to to samo słowo Chrystusa i to 
samo wyznanie wiary w Chrystusa, które się przepowiada, jednakże to 
przepowiadanie zawsze może nastąpić tylko w podobieństwie istoty swojego 
faktycznie różnego wykładu. Podobnie dla jedności sakramentalnej (unitas 
sacramentorum) znaczy to, że wprawdzie są to te same dary laski powie
rzone Kościołowi do sprawowania, ale są one przyjmowane zawsze tylko 
w podobieństwie istoty poszczególnych różnych interpretacji podawanych 
w liturgii i doktrynie. Wreszcie jedność sprawowania urzędu (unitas re- 
giminis) została dana z tą samą ustanowioną razem z Kościołem instytucją 
urzędów, ale można ją oczekiwać tylko w swobodnym wzajemnym współ
działaniu podobnych postaci tej samej instytucji urzędów. (Ale me przez
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podporządkowanie całej instytucji urzędów jedynej „władzy jurysdykcyj
nej'’. która rości niesłuszne pretensje do identyczności istoty rządów 
kościelnych). Oczywiście istnieje dolna granica podobieństwa istoty, której 
nie wolno przekroczyć pod sankcją zagrożenia lub zniszczenia jedności 
Kościoła. Szczegółowe ustalenie tej granicy jest zadaniem każdego poje
dynczego Kościoła, jak i całego Kościoła ekumenizmu.

W poglądzie na to zadanie, jak i na cały problem jedności Kościoła, 
należy  pamiętać, że jedność Kościoła (przez dane mu to samo życie) zawsze 
:er: już faktem, chociaż tylko w postaci podobieństwa istoty, które jako 
:akie nigdy nie da się zaprzeczyć. Jedność ta jest nie tylko dana Kościoło- 

lecz ciągle także zwiększana i oczekuje jeszcze dopełnienia. Jedność 
;es: zasadniczo darem eschatologicznym, którego jednak Kościół może być 
;-5iraym  tylko przez wiarę w jedność daną mu już teraz w różnorakim 
ukryciu i o którą ciągle musi błagać i dążyć do niej. Ten stan rzeczy, 
■s-ynikający z samej istoty Kościoła, należy przede wszystkim uwzględnić 
■z- obecnych ekumenicznych stosunkach o jedność Kościoła. Podobnie jak 
*-ak rwana jedność „wewnętrzna”, jednocząca Kościół jako zbawczą spo
łeczność, tak i jedność „zewnętrzna”, przysługująca Kościołowi jako zbaw- 

instytucji, może również być zawsze tylko jednością podobieństwa 
i5iorr. a to nazywa się — jednością w różnorodności.

2. KOŚCIÓŁ JEST ŚWIĘTY

Świętość Kościoła jest tą z czterech cech, którą wyraźnie przypisuje się 
kościołowi jako atrybut już w Nowym Testamencie (Efez. 5,27) i która już 
•=• najstarszych formach Składu Apostolskiego jest sformułowaniem już 
zwalonym. Kościół jest święty, bo Trójjedyny Bóg, w którym ma on swoje 
™ ćio , jest święty oraz dlatego, że Bóg jako jedynie Święty, obdarzając 
z-z życiem, sam siebie nie uświęca. Świętość Kościoła jest świętością życia 
ńanego mu od Boga w Chrystusie przez Ducha Świętego. Jest ona wiel
kością chrystologiczno-pneumatologiczną. Oznacza ona z jednej strony, 
żs  Kościół jest wyjęty ze świata, jest „odświecczonym światem”, i należy 
ńr boskiej sfery, a z drugiej strony, że przez darowane mu życie jest on 
-naładowany” boską siłą i mocą za pomocą których ma działać w świecie. 
Tako społeczność zbawcza Kościół jest święty w osobach, które wierząc, 
k ^h a jąc , mając nadzieję dają się uświęcać przez laskę Bożą. Świętość 
Kcś-cioła jest uświęcaniem jego członków. Dlatego jest ono zasadniczym 
nmeesem kościelnym (por. wyżej: Usprawiedliwienie i uświęcenie). Szcze- 

przejawy świętości Kościoła (charyzmaty, cuda, proroctwa itd.) są 
faram i nie przysługującymi w sposób konieczny Kościołowi zasadniczemu, 
s i t  prawdopodobnie przysługującymi Kościołowi urzeczywistnionemu (por. 
niże;: Natura Kościoła). Jako zbawcza instytucja Kościół jest (aktywnie)
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święty w posłusznym zachowaniu ustanowień i wykonywaniu pełnomoc
nictw, przez które służy on uświęceniu swoich członków oraz (pasywnie) 
w poświęconych przez niego obrzędowych miejscach, przedmiotach itp., 
pozostających w służbie kościelnego przepowiadania. Świętość, jaka przy
sługuje Kościołowi jako zbawczej instytucji, jest w p r a w d z ie  realna, ale 
„niewłaściwa”. Właściwe uświęcenie przysługuje tylko osobom.

Chociaż świętość jest już teraz dana Kościołowi, to jednak w pełni 
będzie ona darowana dopiero przez Chrystusa przychodzącego po raz wtóry 
jako Ten, który jest „jedynie święty” i który otoczony orszakiem wcześniej 
zmarłych świętych „uświęci” wtedy sobą wszystkich, którzy na Niego 
czekali.

3. KOŚCIÓŁ JEST KATOLICKI

Katolicki, to nie znaczy po prostu — jak to się często tłumaczy — 
„ogólny, ogólnochrześcdjański, rozpowszechniony na całej ziemi, uniwer
salny”, lecz — „zgodny z całością”. Katolickim nie jest Kościół, który jest 
wszędzie rozpowszechniony, lecz Kościół, który — tam gdzie jest roz
powszechniony — żyje zgodnie z całością. Wynika to wyraźnie z obu naj
starszych świadectw patrystycznych, jakie posiadamy o katolickości Koś
cioła. W swoim liście do gminy chrześcijańskiej w Smyrnie pisze Ignacy 
Autiocheński (zm. 1X7): „Tam, gdzie widzimy biskupa, tam jest zgroma
dzona gmina, tak jak tylko tam, gdzie jest Jezus Chrystus, jest Kościół 
katolicki. To znaczy, że jak tam, gdzie jest biskup, powinna gromadzić się 
wokół niego jego gmina, ustawiać się za nim, tak wszędzie tam, gdzie 
jest Chrystus, jest zawsze także należący do Niego Kościół jeden i jedyny 
(„una sola” — tak twierdzi F. Kattenbusch), obok którego nie ma żadnego 
innego, Kościół, któremu nic nie brakuje i któremu nie dodano nic obcego, 
wrogiego Chrystusowi — Kościół w swojej jedności, całości i pełni. Koś
ciół jest w pełni wszędzie tam, gdzie jest Chrystus. Tak należy również 
rozumieć zwrot tytułowy innego wczesnochrześcijańskiego pisma okólnego 
(tak zwane M artyrium sancti Polycarpi zm. 155): „Do wszystkich gmin 
świętego i katolickiego Kościoła we wszystkich miejscach”. Chodzi tu także
o Kościół Boży, który „we wszystkich miejscach”, to znaczy w swoim roz
powszechnieniu po całej ziemi jest Kościołem jednym, całym i świętym. 
Przy takim rozumieniu, pochodzące z tradycji wczesnego Kościoła pojęcie 
„katolicki’ nie mówi nic nowego ani innego w stosunku do obydwu pierw
szych, biblijnych zasadniczych cech Kościoła, lecz tylko w aspekcie roz
powszechnienia Kościoła „we wszystkich miejscach” rozwija to, co rozu
miano przez jego jedność i świętość. Katolickość Kościoła oznacza jego 
pozostanie w zgodzie z sobą samym, samoidentyczność darowanego mu 
przez Boga życia w jego wymiarze przestrzenno-geograficznym. Katolickość 
Kościoła jest przede wszystkim wewnętrzna, jakościowa, a dopiero potem
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zewnętrzna, ilościowa. Jest ona pełnią Chrystusa „we wszytkich miejscach” 
Tego tłumaczenia kafcolickośai jaiko 'Czegoś wewnętrznego, jako pełni Chry
stusa bronili już energicznie Ojcowie starokatoliccy. Tak np. I. Dbllinger, 
powołując się na Efez. 1,29; 4,13, twierdził: „Kościół katolicki jest Kościo
łem wychodzącym ciągle naprzeciw temu światu, w którym wszystko we 
wszystkim napełniający Chrystus udziela się mu z całym bogactwem swej 
Istoty i swoich darów, napełnia go niczym naczynie z wyłączeniem wszelkiej 
innej treści”. Biskup J. H. Reinkens, powołując się na J. A. Móhlera, w po
dobny sposób zwracał uwagę, na to, że każda pojedyncza gmina (przez jej 
udział w tym samym boskim życiu) jest wszędzie jednym i całym Kościo
łem, „jak iskra i kropla wody są w swej istocie tym samym co płomień lub 
masa wodna”.

Ta katolickość Kościoła, rozumiana jako jedność, całość i pełnia, jest 
cechą Kościoła w obu jego zasadniczych postaciach, jakie ma on jako 
społeczność świętych oraz jako wspólnota w świętych rzeczach. Jako spo
łeczność uświęconych osób Kościół jest katolicki przez bezpośrednią jed- 
r.ość, całość i pełnię życia, które jest dane jego członkom zasadniczo „we 
wszystkich miejscach” w ten sam analogiczny sposób. Jako wspólnota w 
świętych rzeczach Kościół jest katolicki dzięki swemu wiernemu zacho
wywaniu tych samych wywodzących się od Chrystusa i Apostołów ustano
wień w wyznaniu wiary, ustroju i kulcie. Zależnie od tego, co się pod
kreśla w  wymienionych podstawowych ustanowieniach, katolickość Koś
cioła przysługująca mu jako zbawczej instytucji można rozumieć bardziej 
jŁio katolickość doktryny (katolicki jest wtedy równoznaczny z prawo
wiernym, ortodoksyjnym — taki jest pogląd Kościoła wschodniego) lub 
csrdziej jako katolickość systemu urzędów (za takim poglądem opowiedział 
się np. św. Cyprian, zm. 258, który w urzędzie biskupa, w którym wszyscy 
•^"estniczą. widział węzeł jedności Kościoła) albo wreszcie bardziej jako 
ksiolickość kultu (tak np. katolicyzm XIX wieku). Gdziekolwiek jednak 
ils lz iem y akcent, ważne jest to, aby katolickość właściwą Kościołowi 

zbawczej społeczności (katolickość „.wewnętrzną”) oraz katolickość 
—Isiciwą mu jako zbawczej instytucji (katolickość „zewnętrzną”) widzieć
— ich jedności. Obie razem tworzą one tzw. „katolickość ograniczoną”, 
— i;ępującą po raz pierwszy w pojęciu Kościoła u Augustyna. Przez tę ka- 
"Zickoić ograniczoną należy rozumieć to, że Kościół musi być 'katolicki, to 
= 2 2 7  jednolity i niepodzielny w swoich instytucjach (wyznaniu wiary, 
s t ro ju .  kulcie), ażeby wierni mogli przez nie otrzymywać nie uszczuplony 

w całej pełni życia, którym Chrystus obdarzył Kościół właśnie 
zrz&z :e instytucje, Do katolickości także odnosi się to, że jako pełnia jed- 

i całego życia jest ona dana Kościołowi już teraz, chociaż w różno- 
rsk rn  ukryciu można ją poznać tylko przez wiarę, ale ostatecznie i w 

pe-mej postaci będzie ona darowana Kościołowi dopiero w przysz- 
kiedy wzrośnie ona do pełni dojrzałości Chrystusowej (Efez. 4,13).

73



4. KOŚCIÓŁ JEST APOSTOLSKI

Orzecznik „apostolski” został stosunkowo późno — ostatecznie dopiero 
na drugim soborze ekumenicznym w 381 roku — powszechnie przyjęty do 
określenia Kościoła. Przyczyną tego było to, źe ta cecha stała się dla Koś
cioła ważna dopiero wtedy, gdy bardzo już zwiększył się odstęp czasowy 
od okresu apostolskiego i okazało się konieczne uznanie za istotne zało
żenie Kościoła „na fundamencie Apostołów i Proroków, którego kamieniem 
węgielnym jest Jezus Chrystus” (Efez. 2,20). Ta czwarta cecha istotna, apo- 
stolskość, nie jest jednak wobec trzech pierwszych jakąś nowością, lecz ich 
zastosowaniem do wymiaru czasu. Jak jedność, świętość i katolickość ozna
czają samoidentyczność boskiego życia łaski z samym sobą (to ostatnie 
oznacza samoidentyczność w przestrzennym wymiarze Kościoła), tak apo- 
stolskość Kościoła oznacza samoidentyczność jego życia w porządku cza
sowym. Kościół jest apostolski jako ten, który w ciągu swojej historii 
przyjmuje wciąż życie i gotów jest je przyjmować podporządkowując się 
słowom i woli Apostołów, przez których przemawia do Kościoła sam Pan. 
Odpowiednio do obu zasadniczych postaci Kościoła, jego apostolskość jest 
„wewnętrzna” i „zewnętrzna”. Jako zbawcza społeczność Kościół jest apo
stolski „wewnętrznie”, przez wierzące i posłuszne podporządkowanie jego 
członków słowom i woli apostołów, poświadczonym przez utwory Nowego 
Testarmentu. Oczywiście niie chodzi tylko o podporządkowanie słowu gło
szonemu, lecz również woli i zarządzeniu Apostołów, które oni wydali 
mocą swej bosko-apostolskiej władzy. Wierność i posłuszeństwo wobec 
depozytu apostolskiego są nie tylko prawem, jakie wspólnota ma wypeł
niać, lecz także działaniem Ducha Świętego we wspólnocie, przez które 
otrzymuje ona udział w tym samym życiu. Apostolskość Kościoła, tak jak 
i trzy pierwsze cechy, jest wielkością chrystologiczno-pneumatologiczną. 
Jest ona danym mu życiem duchowym, które w czasowym przebiegu po
zostaje identyczne z samym sobą. To jest najszersze znaczenie „sukcesji 
apostolskiej”. Jednak jako proces duchowy apostolskość również przy
sługuje Kościołowi o ile jest on zbawczą instytucją. Jako zbawcza insty
tucja Kościół jest apostolski w konstytutywnych dla niego podstawowych 
ustanowieniach. To trwanie oznacza, że Kościół kierowany przez Ducha 
Swiątego, mocą otrzymaną od Chrystusa i Apostołów głosi słowo, rozdaje 
sakramenty, sprawuje urząd w tym sensie, jaki nadał im Chrystus i Apo
stołowie. Kościół jest apostolski w tym, że w przemijaniu czasu intencjo
nalnie czy.ni zasadniczo to, co Chrystus i Apostołowie chcieli, aby uczynił.

S

Jeśli apostolskość Kościoła rozumie się w tym sensie, to musi być oczy
wiste, że nie jest ona dana mu jako trwała własność, o którą nie musi 
się już starać. Została ona powierzona mu w apostołach jako fundamen
cie Kościoła, których słowa i intencje ciągle na nowo rozważa i czyni je 
obowiązującymi, na przekór wszelkim pokusom i prądom czasu. Kościół
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iesi apostolski będąc zawsze wiernym apostolskiemu depozytowi wiary. 
Hównież i apostolskość w swej doskonałości jest dobrem przyszłości, która 
objawi się, kiedy apostołowie będą z przychodzącym powtórnie Chrystu
sem sprawować swój urząd sędziów.

Apostolska sukcesja urzędu

W związku z apostolskością Kościoła należy jeszcze osobno omówić 
jedea problem, stanowiący obecnie przedmiot rozszerzających się dyskusji, 
a mianowicie problem apostolskiej sukcesji urzędu przez (biskupie) nało
żenie rąk. Jest ono niezbędną częścią składową apostolskiej sukcesji Koś- 
tćoła w szerszym znaczeniu, która pełni funkcję szczególną — z zastrze
żeniem urzeczywistnienia eschatologicznego — łączy w jedną wewnętrzną 
i zewnętrzną apostolskość. Wprawdzie należy przyznać, że funkcji tej już 
bardzo wcześnie raczej nie rozumiano i dlatego doszło do fałszywych roz- 
■aiązań, które wymagają dzisiaj korektury. Nie wypowiadając bynajmniej 
jeszcze ostatniego słowa, spróbujmy jedynie określić miejsce, jakie przy
sługuje apostolskiej sukcesji urzędu (apostolicitas successtionis) w ogólnym 
kontekście apostolskości Kościoła. Najlepiej będzie, jeśli wyjdziemy z na
stępującego założenia: Gmina (wspólnota), która żyje w pneumatyczno-apo- 
sraissiej sukcesji wiary i nauki i zobowiązana tak żyć, musi mieć gwa
rancję, że również piastujący w niej urzędy (katoliccy — biskupi, księża, 
iżaśoni) pozostaną w tej duchowej sukcesji i będą się trzymać trzech bo- 
sko-apostolskich podstawowych instytucji Kościoła przy wykonywaniu swo
jego posłannictwa. (Te podstawowe instytucje mamy na myśli, kiedy mó- 
■=imy dalej skrótowo o „apostolskim depozycie w iary” lub krótko o „nauce 
spostolskiej”). Z drugiej strony piastujący urzędy muszą wiedzieć, że stoją 
na czele wspólnoty, która ze swej strony chce respektować ten apostolski 
śepozyt wiary. Jedno i drugie można zagwarantować tylko w ten sposób, 
±e nowo wybrani piastujący urzędy będą zaprzysiężeni przed zebraną 
-=-=ęólnotą na wspólny wszystkim depozyt wiary. Składają oni to zaprzy
siężenie już przez akceptację ich przez wspólnotę wyboru (synod), następ
nie przez złożenie przed święceniami tzw. egzaminu wiary wobec całej 
nsćranej wspólnoty i wreszcie przez gotowość przyjęcia święceń z rąk 
rjISro takich piastujących urząd, którzy sami zostali zaprzysiężeni przed 
»3pólno:ą na apostolski depozyt wiary. Jest to więc ciągłość nauczania, 
iućra powinna być zagwarantowana przez następstwo urzędu apostołów. 
I  rzeczywiście, jak wykazały najnowsze badania, w starym Kościele pierw
szą : podstawową sukcesją była sukcesja nauczania (apostolicitas doctri- 
nae~. Xosiła ona zwykle skromną formę zobowiązania dalszego przepowia
dania na wakującej stolicy biskupiej dotychczas nauczanej na niej wiary 
3jcs:o lik ie j zgodnie z innymi biskupami, a przede wszystkim z wielkimi 
ś=srńbami patriarchatów, które wywodziły się od założenia przez aposto- 
i r s - apostolicitas originis). Zobowiązanie to było pieczętowane przyjęciem
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samych święceń, jako że przez nie razem z „władzą urzędu" nakładano 
na wybranych obowiązek stałego wypełniania w sprawowaniu urzędu przy
sięgi złożonej na apostolski depozyt. Taki był pierwotny sens sukcesji 
apostolskiej w węższym znaczeniu, sukcesji apostolskiego urzędu (apo- 
stolicitas successionis).

Początkowo obca była Kościołowi myśl, że same święcenia sakramen- 
talne stanowią lub gwarantują sukcesję urzędu apostolskiego (apostolskość 
nauczania). Wprawdzie myśl ta  pojawiła się j-uż wcześniej. Dlatego jednak 
wprowadzono błędne rozwiązania, przeciw którym zasadniczo skierowane 
są następujące stwierdzenia. Święcenia jako sakram ent opierają się za
sadniczo na innej podstawie niż związane z nimi jako „warunek dopusz
czenia” zaprzysiężenie na doktrynę apostolską. Jako sakrament święcenia 
przekazują łaskę urzędu, której na modlitwę wspólnoty tylko w wymiarze 
pionowym może przydzielić wybranemu Chrystus i Duch Święty. Łaska 
ta jest całkowicie darem z góry, którą nałożenie rąk tylko symbolizuje. 
Jako ludzkie działanie symboliczne, nałożenie rąk ma wprawdzie również 
wymiar poziomy, o ile powoduje ono przekazanie władzy przez tych, któ
rzy z kolei otrzymali tę władzę również przez nałożenie rąk. Ale należy 
zwrócić uwagę na to, że ten ostatni moment jest dla samych święceń 
akcydentalny w  tym sensie, że wprawdzie według wyobrażeń antyczno- 
-biblijnych władza urzędu mogła być przekazana tylko przez tych, którym 
już ona sama była dana, jednakże to przekazanie nie następuje mocą sa
mej sukcesji apostolskiej, lecz na podstawie Bożej obietnicy oraz ubłaga
nego modlitwą aktu Bożej łaskawości, która przychodzi z góry. Apostol
ska sukcesja nauczania, która następuje w wymiarze poziomym, gwaran
tuje tylko wobec wspólnoty „legalność” tej sukcesji, dając rękojmię, że 
jej przekazanie następuje nie samodzielnie, lecz z zaprzysiężeniem na apo
stolski depozyt wiary. Dar samej władzy nie jest jednak zależny od po
ziomej sukcesji apostolskiej, tak samo jak władza związana urzędem nie 
tworzy tej sukcesji. Krótko mówiąc: Apostolska sukcesja urzędu nie jest 
sukcesją wyświęcenia na urząd, lecz sukcesją samego urzędu (arcybiskup 
Rinkel). Przez to chcemy zdystansować się od poglądów głoszonych przez 
niektórych (ale nie wszystkich) teologów rzymskokatolickich i anglikań
skich, według których apostolska sukcesja urzędu oznacza, że łaska urzędu, 
przekazana przez Chrystusa apostołom za pomocą „transm isji” przez nie
przerwany ciąg nakładania rąk, niczym przez „złoty kanał” jest podawana 
dalej aż po dzień dzisiejszy. Dlatego przekazywanie władzy jest całkowicie 
sprawą hierarchii, zupełnie od wspólnoty oderwanego urzędu, aktem wy
wołującym skutek automatycznie. Takie pojęcie apostolskiej sukcesji urzę
du jest w zasadzie mechaniczne, jeżeli nie magiczne i pozbawione wszel
kiej podstawy w Piśmie Świętym oraz w najstarszej tradycji kościelnej. 
(Wprawdzie z drugiej strony zbytnio ułatw iają sobie ten problem ci, któ
rzy w uzasadnionym proteście przeciw doktrynie o „złotym kanale” w
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ogóle negują apostolską sukcesję urzędu lub co najwyżej uznają ją tylko 
jako coś pożytecznego i pięknego). Pomijając już całkiem to, że takie 
nieprzerwane przekazywanie władzy urzędu „z rąk do rąk” — mimo ist
niejących list biskupów, które powstały w późniejszym okresie — nie da 
się udowodnić historycznie, doktryna ta pod względem teologicznym musi 
budzić sprzeciw. Mianowicie leżące u jej podstaw wyobrażenie, że przez 
nieprzerwany ciąg nakładania (biskupiego) rąk, niczym przez „złoty ka
nał”, wywodząca się od Chrystusa i apostołów łaska urzędu może być 
przekazywana dalej jako pewnego rodzaju wzmacniający fluid, jest zu
pełnie błędne. Tak samo niemożliwy jest także wniosek praktyczny, jaki 
niejednokrotnie był wyciągany z tej doktryny, a mianowicie że każdy, 
szo w jakikolwiek sposób — nawet bez wspólnoty uzyska łączność z tym 
złotym kanałem, właśnie dlatego zostanie „ważnie” wyświęcony i będzie 
rzeczywistym biskupem, kapłanem, diakonem.

Właściwie ujmując, to apostolska sukcesja urzędu pełni funkcję prze
kazywania nie łaski urzędu, lecz zobowiązania piastujących urząd do w ier
ności apostolskiemu depozytowi wiary, do którego wspólnota ma prawo 
i po złożeniu którego dopiero mogą być udzielane -odnośne święcenia. Dla 
Kościoła jako „ecclesia de hominibus” jest ono niezbędnie potrzebne i sta- 
;-e się także coraz bardziej w miarę czasowego oddalania się Kościoła od 
okresu apostolskiego i przestrzennego rozszerzania się go po całej ziemi 
ijak to zresztą w ogóle ma znaczenie dla apostolskości Kościoła). Jest to 
“ lelkość uwarunkowana historią zbawienia kontynuowaną w Kościele. Nie 
jer: ona nauką lub opinią teologiczną, lecz faktycznie istniejącym darem 
3oga dla Kościoła, który ma go z wdzięcznością przyjąć i strzec dla za
chowania swojej apostolskości, a zwłaszcza dla zachowania jedności swojej 
•srewnętrznej i zewnętrznej apostolskości. W tej funkcji jest ona dla Koś
cioła współczesnego „bastionem” jego apostolskości i katolickości. W tym 
sensie starokatolicy na Konferencji w Edynburgu w 1937 roku wydali 
następujące oświadczenie, odnoszące się przede wszytkim do urzędu bi
skupiego: „Starokatolicy utrzymują, że episkopat jest pochodzenia apo- 
nalskiego i należy do istoty Kościoła. Nosicielem urzędu jest Kościół. 
Osoby piastujące ten urząd działają jedynie z jego polecenia. Urząd jest 
przyjmowany, sprawowany i przekazywany w tym samym sensie i w ten 
ięosób, jak przekazali to Kościołowi Apostołowie. Ńierozłączność Kościoła 
!'=T?óinoty) i urzędu oraz nieprzerwane istnienie obojga jest sukcesją' 
sposiolską”.

e) NATURA KOŚCIOŁA 

L  N atu ra  Kościoła jest teandryczna (bosko-ludzka)

Przez „naturę” Kościoła rozumiemy życie darowane Kościołowi przez 
Trijjedynego Boga w jego konkretnie historycznej realizacji przez ludzi
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do niego należących. Dlatego określa się naturę Kościoła; zgodnie z sze
roko dzisiaj rozpowszechnioną terminologią, jako teandryczną, bosko-ludz- 
ką. Aby uniknąć nieporozumień co do tego określenia i fałszywych wnio
sków z niego, należy przyjąć dwa rozgraniczenia. Kościół jest bosko-Iudzki 
tylko w danym mu tajemniczo życiu, w którym łączy się w jedną całość 
ecclesia de trinitate i ecclesia de hominibus. Jedność ta nie jes>t jednością 
osoby lub egzystencji (ta przysługuje tylko jednemu Bogu-człowiekowi Je
zusowi Chrystusowi), lecz jest tylko jednością działania. Polega ona na 
ciągle nowym łaskawym zstępowaniu Trójjedynego Boga, który raczy 
obdarzać historyczno-ludzki Kościół swoim pełnym łaski życiem w oso
bistym spotkaniu, ale w najgłębszym ukryciu. Należy też zwrócić uwagę 
na to, że do jedności z boskim działaniem przyjęte działanie ludzkie, jest 
z jednej strony ludzkością „prawdziwą”, zbawioną, wyzwoloną, lecz z dru
giej stro-ny jest to również ludzkość „rzeczywista”, ułomna, grzeszna i znie
wolona. Pierwszą przyjmuje Bóg do służby w swoim Kościele. W Jego 
ręku staje się ona ludzkością wybraną na narzędzie. Drugą Pan odrzuca
i osądza, i to w swoim Kościele jako całościi. Tak właśnie ciągle odnosi 
się Pan do Kościoła, dokonując w nim swego dzieła, że go w jego ludzkim 
aspekcie podnosi z upadku i sądzi, przyjmuje i odrzuca. I to właśnie 
przyjmowanie i odrzucanie musimy bezwzględnie uznać, mając na uwadze 
teandryczną naturę Kościoła: nie tylko jako neutralni widzowie, lecz. jako 
ci, którzy ze względu na swoje członkostwo w Kościele sami mają być 
każdej chwili również dotknięci Bożym wyrokiem. Temu wyrokowi Boga 
musimy się poddać w wierze i posłuszeństwie, pozwalając mu mówić nam 
co w Kościele jest boskie, co w najwyższej jakości ludzkie, a co ułomnie 
ludzkie. W tym możliwym tylko w wierze, krytycznie sprawdzonym pod
porządkowaniu się Bożemu wyrokowi musi Kościół, muszą jego człon
kowie oraz piastujący w  nim urzędy ciągle na nowo rozstrzygać, co w 
Kościele jest boskie, a co ludzkie, co lu'dz'kie w znaczeniu pozytywnym, 
a co ludzkie w znaczeniu negatywnym. Taki jest głębszy sens zasady 
„ecclesia semper reformanda”.

2. W swej teandrycznej naturze Kościół posiada trzy wymiary, a mia
nowicie jest Kościołem zasadniczym, ułomnym i spełnionym

Do poprzedniego odcinka mówiliśmy ciągle tylko o Kościele zasadni
czym, a więc o tym Kościele, jakim jest, względnie powinien być, zgod
nie ze swoim Boskim pochodzeniem. Jest to właściwie podstawowy wymiar 
Kościoła. W nim — zasadniczo biorąc — jest ludzkość przyjęta jako na
rzędzie przez Boga na Jego służbę, tak że jest on rzeczywiście tym, czym 
według woli Bożej powinien być, aby móc wypełnić swoje posłannictwo 
w świecie. Jednakże jest to optymalna, często idealna możliwość.

W rzeczywistości z zasadniczym Kościołem jest zawsze związany drugi 
wymiar — ułomny, rzeczywisty, konkretnie historyczny Kościół, jaki zna-
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— z naszego życia codziennego. Nosi on wszystkie znamiona naszej jesz
cze r.iezbawionej ludzkości. Nazywamy go Kościołem w jego fenotypie 
lub ,.kościelnością” (Th. Harnack), jako że mogą ją również wyznawać 
niewierzący. Tej kościelności ze wszystkimi jej niedoskonałościami nie 
rr.ożna jednak o'ddzielać od Kościoła zasadniczego. Należy on także do 
reaudrycznej natury Kościoła.

Najważniejszym i właściwie działającym wymiarem Kościoła jest Koś
ciół spełniony, a lepiej — spełniający się. Jest to Kościół, w którym Bóg 
aktualizuje przyjętą przez siebie ludzkość i doprowadza do rozwoju, bło
gosławiąc ją „widzialnie” znakami i cudami jaśniejącymi w świecie. Speł
niający się Kościół jest Kościołem w „pełnym znaczeniu” tego słowa. 
Jer. on przede wszystkim Kościołem miłości, który w ukrytych dziełach 
.-r.il-csierdzia pełni samarytańską służbę dla świata. Jest to Kościół, który 
dla wykonania swojej służby świadczenia w świecie został wyposażony 
we władzę pełnienia misji i ewangelizacji, w charyzmaty, proroctwa, cu
downe sity i za ich pomocą podtrzymuje w ludziach nadzieją na przyszłe 
królestwo niebieskie. Jest on Kośoiołem, który, pokazując prawdę w mi

ku swemu Panu, wzrasta, który ma świętych w swoim gronie i któ
ry w swojej służbie bożej już teraz żyje w łączności ze wspólnotą nie
biańską. Według definicji rozpowszechnionej w kręgach luterańskich można 
również powiedzieć, że jest on Kościołem spełniającym się w męczeństwie, 
luturgii i posługiwaniu. Jest on Kościołem męczenników — jak ukazuje 
Apokalipsa — w podwójnym sensie, a mianowicie w tym, że pełnomocnie 
świadczy przed światem o prawdzie Chrystusowej i że za nią cierpi. Jest 
Kc-ściołem liturgicznym w .szczególnym .sensie, a mianowicie w tym, że 
;eg: działanie liturgiczne staje się skutecznym odbiciem odwiecznej czci 
składanej Bogu przez zastępy niebieskie. I jest on Kościołem posługują- 

który przez swoje dzieła miłości, służące zbawieniu i leczeniu świata, 
:ra '.v :'sam  siebie. To wszystko są przejawy życia spełnionego Kościoła, 
l::óre przykładowo przedstawiają się w świętych Kościoła, w przodująco 
doskonałych.

£. Gaugler mówi o tym: „W czym przejawia się wspólnota, tzn. spełnia- 
;ą:y  się Kościół? Odpowiedź jest zdumiewająca, ale jednoznaczna — w 
rierpieniu. W niekończących się wariacjach przewija się przez cały utwór 
prDroka (Jana) ten tajemniczy motyw: wspólnotę tworzą opieczętowani 
z Izraela oraz rzesza ze wszystkich narodów tych, którzy „przyszli z ucisku 
wielkiego” (7,14). „Kościół jest społecznością tych, którzy zwyciężyli przez 
?:rew Baranka i przez słowo świadectwa swego, a nie umiłowali dusz swo- 
i:r. aż do śmierci” (12,11). Bracia którzy mają dojść do zabitych dla sło- 

Bożego (rozdz. 6), są to również tacy, „którzy mają być zabici”. W ten 
ipcsób cała Apokalipsa Jana jest imponującą egzegezą Pawiowych wypo
wiedz: o współukrzyżowaniu i współpogrzebaniu z Chrystusem, wskazu
j ą ^  r.a Kościół czasów ostatecznych. Ta egzegeza ukazuje jednak coś wię
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cej niż tylko budującą rzeczywistość, że do chwały idzie się przez cierpie
nia. Niewątpliwie Apokalipsa ilustruje również tę niesłychanie (Bożą or
ganizacją zbawienia). Cierpienie Wspólnoty nosi w sobie zapowiedź wyba
wienia. Ostatnim słowem Objawienia nie jest słowo „umieraj!”, lecz „ z w y 
ciężaj!”. Cierpiący jest zwyćięzcą. Co więcej, zwycięzca ma obiecane nie 
tylko „szczęśliwość”, pożywanie z „drzewa żywota” w raju (rozdz. 22), lecz 
„władzę nad narodami” (2,26). Pod względem eklezjologicznym ważniejsze 
jednak jest to, że dopiero w tych apokaliptycznych wydarzeniach Kościół 
staje się rzeczywiście widzialny. Tu oddzielają się „Kościoły”, które... 
obecnie tak nazy-wamy w icb całej dwuznaczności, od Kościoła..., w któ
rym spełnia się obietnica. Ten Kościół może w pełni ukazać się dopiero 
wtedy, gdy anty chrześcijańskie moce (nie tylko przeciwnicy chrześcijań
skich Kościołów, lecz Chrystusa) staną się jeszcze potężniejsze, gdy nie 
będzie już więcej ucieczki w chrześcijańskie „wyznanie wiary”, lecz tylko 
jeszcze rozstrzygające wyznawanie wiary. Wtedy jednak fronty będą stały 
inaczej niż teraz, nawet i wewnątrz naszych szeregów. W dużo radykal
niejszym sensie, niż ośmielamy się jeszcze teraz uznawać, będzie wtedy 
ważne sformułowanie Augustyńskie, że „ci, którzy są w środku, znajdą się 
na zewnątrz, a ci, którzy są na zewnątrz, będą w środku”. Tak omówiliś
my w sposób obowiązujący w szczególnie obecnie aktualnym kierunku, 
czym jest spełniający się Kościół — Kościół męczenników.

Nie w każdym czasie 'i nie we wszystkich miejscach Kościół może być 
w podobny sposób Kościołem spełnionym. Raz może uwydatnić się ta 
strona, drugi raz — inna. Dzisiaj, tak się wydaje, Kościół spełniający się 
jest przede wszystkim Kościołem męczenników, poświadczonym przez A- 
pokalip'sę Jana.

3. Należy wierzyć w  Kościół w  jego trzech w ym iarach
Wiara „w" Kościół jest tylko "Wtedy wiarą prawdziwą, gdy obejmuje 

wszystkie trzy wymiary. Wiara nie da się odstraszyć przez fenotyp Kościo
ła ułomnego, lecz przez nagą kościelność patrzy na Kościół zasadniczy, 
ufając, że za sprawą Trójjedynego Boga stanie się on Kościołem spełnio
nym. Sama kościelność ujawnia ciągły kryzys Kościoła, pośród którego 
trzeba doświadczyć wiarę w  ukryty pod nią Kościół zasadniczy. To udo
wodnienie jest jednak możliwe tylko przez wiarę w spełniający Się łaską 
Bożą Kościół, w  którym Kościół zasadniczy spełnia widzialnie swoje po
słannictwo w wyżej przedstawionym sensie. Że czyni to Bóg, jest właści
wym przedmiotem wiary skierowanej na Kościół, Właśnie dlatego nie jest 
to właściwie wiara w Kościół — ponieważ wiara „w” może odnosić się tyl
ko do Osób Boskich — lecz jest to w iara w samego Pana działającego w 
swoim Kościele, w Trójjedynego Boga, który jedynie może sądzić Kościół 
ułomny, utrzymywać Koś-ciół zasadniczy i doprowadzić do Kościoła spełnio
nego. Dlatego mówi się w  Credo: wierzę w Kościół. To zaś znaczy, że wierzę
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-s- istnienie tego przez Boga założonego, przez Boga utrzymywanego i przez 
3 og2 spełniającego się Kościoła.1 W świetle tej skierowanej na trzy wymia
ry  -wiary można mówić o dwóch podstawowych i charakterystycznych dla 
"^sko-ludzkiej natury Kościoła elementach strukturalnych, szczególnie w a- 

dla wyjaśnienia pojęcia urzędu kościelnego i tak zwanego „ustroju” 
Krścioła, a mianowicie o nieomylności i formie prawnej Kościoła.

■Ł Kościół je s t nieom ylny zasadniczo i pośrednio, ale nie faktycznie

Nieomylność Kościoła jest funkcją jego tak zwanej „nienaruszalności”, 
;-sgo niezniszczalności, którą obiecał Kościołowi Pan w skierowanych do 
? i ; : r a  słowach ustanowienia Kościoła: „Bramy piekielne nie zwyciężą 
£■-- (Mt. 16,18). Znaczy to zaś, że Kościół nie przestanie być tym, czym 
z założycielskiej woli Chrystusa istotnie jest i powinien być. Zleconego 

posłannictwa i wszystkiego, co jest istotne dla jego wypełnienia, nie 
się odwrócić lub cofnąć. Wprawdzie Kościół w swej konkretnie-histo- 

—cznej postaci może wyprzeć się zleconego mu posłannictwa i przez upa- 
człowieczeństwa zniekształcić jego istotę nie do poznania, i w tej mie- 

— w jakiej to czyni, będzie faktycznie zniszczony, jednak w swoich istot- 
z jch  treściach i strukturach pozostaje on — w zależności od swego Pana — 
Tjrr.. czym jest i powinien być, aż do końca czasów. Jest on zasadniczo nie
zniszczalny, to znaczy jest on niezniszczalny przez nieodwracalność tego, 

według woli swego Pana jest i musi być (K. Barth). To wszystko 
o±Xtti się również do nauki o nieomylności Kościoła, która jest niczym in- 

_ jak zastosowaniem na terenie doktryny tezy o jego nienaruszalności. W 
aspekcie nienaruszalności Kościoła, jak ją powyżej opisaliśmy, trzeba uznać 
zz. słuszne zdanie: Kościół jest nieomylny zasadniczo i pośrednio, ale nie 
faktycznie. Zasadniczo nieomylny jest Kościół przez swój stały związek 
r  Psnem i Jego prawdą oraz daną mu obietnicę, że Duch Święty wszyst
kiego go nauczy. Pośrednio nieomylny jest Kościół w  tym, że jego świa- 

prawdy jest przekazywane przez właściwe słuchanie 'i nauczanie 
prs-s-dy Bożej. Ponieważ jednak to  słuchanie i nauczanie, wskutek jego te- 
Ł=.dryczno-ułomnej natury może być zawsze tylko względne, Kościół fak- 
~ zzz ie  nie może być nieomylny. Doktrynalne wypowiedzi Kościoła nigdy 
zie sa absolutne, same w sobie, prawdziwe. Wobec prawdy Bożej mają 

tylko „wartość przybliżoną” (kardynał Newman). Są one w swoich 
zczr^ywnych sformułowaniach (tak uczą również teologowie rzymsko-kato- 

zawsze niepełne, niedoskonałe, uwarunkowane czasem. Mimo to po
rastają one zasadniczo i pośrednio nieomylne w tym sensie, że powołane 
są przez Ducha Świętego do tego, aby wykazywać wartość prawdy Bożej — 
jcTtierzonej Kościołowi słuchającemu i nauczającemu — w  jej nieodwra- 
iŁzości i odpierać sprzeczne z nią herezje. To zaś znaczy, że doktrynalne 
■=Tpowiedzi Kościoła, poświadczając nieodwracalńność prawdy Bożej, są 
=5sos:ylne w  swej funkcji krytyczno-negatywnej, przez k tórą wobec po-
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tencjalnych i rzeczywistych herezji powołują wiarę przed sąd prawdy — 
jak to widzimy w wielkich soborowych orzeczeniach doktrynalnych, w któ
rych akcent spoczywa nie tyle na pozytywnych wypowiedziach w „roz
działach”, ile raczej na negatywnych wypowiedziach w „kanonach”.

To 2aś, czy i w jakim stopnia wydane przez Kościół orzeczenia doktry
nalne na skutek poświadczenia w nich nieodwracalności prawdy Bo
żej same nie dają się cofnąć, a więc są zasadniczo nieomylne, może roz
strzygnąć tylko normowana Pismem Świętym wiara jednostek, jak i całego 
Kościoła. Aby jednak od strony wiary można było mówić wprawdzie nie
o faktycznej, lecz zasadniczej i pośredniej nieomylności kościelnych orze
czeń doktrynalnych, muszą być spełnione następujące warunki:

a) Doktrynalne wypowiedzi Kościoła muszą być wynikiem wszechstron
nego, gruntownego i swobodnego badania Słowa Bożego oraz jego wykładni 
przez Ojców i Braci.

b) Wypowiedzi doktrynalne Kościoła muszą służyć zachowaniu powie
rzonej mu prawdy w  jej nieodwracalności i  dlatego powinny być skiero
wane przeciw określonym herezjom, zagrażającym podstawom Kościoła. 
Nigdy jednak nie mogą one rościć pretensji do stania się powszednie obo
wiązującymi, jeżeli pragmatycznym dowodem tego byłoby stworzenie no
wych treści wiary.

c) W swojej funkcji krytyczno-definiującej wypowiedzi doktrynalne 
Kościoła muszą być prawdziwymi orzeczeniami. Tylko jako takie mogą 
one stać się normą dla wiary. Dlatego powinno się je pojmować nie jako 
prawa wiary, którym wierni muszą się podporządkować, lecz jako norma
tywne świadectwa wiary, wskazujące obowiązkową treść doktryny chrześ
cijańskiej, a które należy przyjąć w swobodnej decyzji wiary.

d) W tym sensie normatywno-obowiązujący charakter mogą mieć orze
czenia doktrynalne Kościoła jedynie wtedy, gdy wypowiadają je organa, 
reprezentujące cały Kościół (sobory powszechne) i jeżeli zostają przyjęte 
przez ogół wierzących.

Tym samym odcinamy się od rzymskokatolickiego pojęcia nieomylności.
W ujęciu starokatolickim nie do przyjęcia są w nim następujące elementy:

a) Leżące u jego podstaw, uważane za zasadnicze, rozróżnienie między . 
Kościołem nauczającym i słuchającym jest rozróżnieniem nieznanym sta
remu Kościołowi, a przez Kościół wschodni odrzucanym jeszcze i obecnie.

b) Związana z tym doktryna, że „aktywna” nieomylność dana jest tylko 
Kościołowi nauczającemu, składającemu się z ogółu kapłanów i biskupów 
pozostających w  łączności z papieżem, natomiast ogółowi wierzącym przy
sługuje tylko nieomylność „bierna”. Dzidki temu przeciwieństwu wypo
wiedzi doktrynalne Kościoła stają się faktycznie nieomylnym prawem 
doktrynalnym, któremu wierzący muszą się podporządkować w kościelnym 
„posłuszeństwie".
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c) Podobnie nie do przyjęcia jest na tej zasadzie przez sobór watykań
ski I przypisana papieżowi nieomylność. Jeżeli nawet jest ona ostatnio w  
znacznym stopniu ograniczana, to jednak orzeczeniom doktrynalnym pa
pieża, który wydaje je jako reprezentant „tota plenitudo supremae pote- 
r-atis” (całej pełni najwyższej -władzy), przypisuje się faktyczną nieomyl
ność. Jego wypowiedzi doktrynalne zawierają prawdą i dlatego wierzący 
nie mogą ich sprawdzać w  Piśmie Świętym i pierwotnej tradycji. Myśl 
teologiczna ma tylko jeszcze za zadanie dowieść, w jaMm stopniu zawie
rają one prawdę objawioną.

d) Nie do przyjęcia jest wreszcie leżące u podstaw tego całego poglądu 
pojęcie Objawienia, według którego Objawienie Boże nie jest działającym 
samootwarciem się Boga, które w  doktrynie kościelnej należy poświadczyć 
: wyjaśnić, lecz podaniem do wiadomości Bożych treści (doktrynalnych), 
ś tó re  Kościół względnie papież mają tylko wypowiadać, „promulgować".

5. Kościół ze swej istoty ma form ę prawną

Istnieje daleko idąca zgodność co do tego, że prawo nie jest sprzeczne
2 naturą Kościoła ani też nie jest dla niego bez znaczenia. Prawo raczej 
v jn ik a  z istoty Kościoła i jest mu niezbędne. Podobnie jak nieomylność 
doktrynalną tak  i formę prawną Kościoła należy pojmować z punktu wi
dzenia jego teandrycznej natury i nienaruszalności. Prawo kościelne nie 
fes: więc prawem "tylko bo'skim ani też tylko ludzkim, lecz prawem bosko- 
-Ludzkim, duchowym. Co w tym prawie jest boskiego, a co ludzkiego, 
i*go w abstrakcyjny sposób nie d'a się rozdzielić i zobiektywizować. Gdyby 
ic można było zrobić, możliwe też byłoby orzeczenie: Wszelkie prawo koś- 
riili:e jest boskie, jak i sprzeczne z nim: Wszelkie prawo kościelne jest 
1-ćzkie. Oba zaś takie orzeczenia byłyby — ze względu na teandryczną 
naturę Kościoła — wnioskami częściowymi. Dlatego ostatnie słowo w tej 
£«-er.ii jest zastrzeżone dla wiary, która zna teandryczną naturę Kościoła 
i 3~e jedynie może rozstrzygnąć, co w duchowym prawie Kościoła jest po- 
“ jdzenia boskiego, a co ludzkiego, co ludzko-doskonałego, a co ludzko- 
-■.iłorsnego.

Podstawą dla dokładniejszego określenia i ukształtowania prawa du- 
ego musi być uznanie, że pierwszym podmiotem prawa jest sam Koś- 

i r Jezusa Chrystusa (K. Barth, H. Dombois). Nadaje on i ustanawia p ra- 
w swoim Kościele, dokonując w nim swojego dzieła łaski. W miarę 

podporządkowywania się Kościoła działaniu Jego porządkującej łaski, sta- 
się ona w nim prawem. Prawo to składa się przede wszystkim nie 

:  określonych zasad prawnych, lecz z działania prawnego, do :którego Koś- 
n i ł  ;es: powołany i upoważniony przez swego Pana. To powołanie i upo- 
•^ in ien ie  konkretyzuje się w Kościele w trzech przekazanych mu pełno- 
=r=c^:crwach: we władzy nauczania, konsekrowania i -duszpasterzowania.

w posłuszeństwie wobec Pana wypełniając te tf-zy pełnomocnic
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twa, stanowi prawo w trzech owym pełnomocnictwom odpowiadających 
podstawowych instytucjach. Przez władzę przepowiadania i nauczania sta
nowi on prawo wyznaniowe, przez władzę konsekrowania — prawo litu r
giczne, przez władzę duszpasterską — prawo urzędowe. Ponieważ prawo 
to istnieje we wszystkich trzech instytucjach tylko w posłuszeństwie wobec 
Pana, prawo kościelne nie jest prawem, które upoważnia, lecz prawem, 
które zobowiązuje (W. Elert). Jest ono bezpośrednio obowiązującym pra
wem służenia. Wprawdzie jako prawo wspólnoty i braterstw a jest ono 
również — w  konsekwencji -swojego charakteru prawa bezpośrednio obo
wiązującego — zawsze „prawem kompetencji”, prawem, które upoważnia. 
Jako takie ma jednak — jak każde prawo kompetencyjne — charakter 
kompromisowy i przymuszony, co kryje w sobie niebezpieczeństwo znisz
czenia boskiego porządku prawnego.

Dopiero gdy uwzględnimy wszystkie te  czynniki, możemy właściwie 
zrozumieć teandryczny charakter praw a kościelnego. A więc prawo koś
cielne jest prawem Boskim dzięki swemu bezpośredniemu pochodzeniu 
z Chrystusowej woli założycielskiej, działającej w trzech wywodzących 
się od samego Chrystusa pełnomocnictwach i podstawowych instytucjach, 
które właśnie dlatego m ają znaczenie konstytutywne (a nie tylko regulu
jące). Jest ono prawem ludziko-doskonałym, przejętym przez Boga, o ile 
w postaci, jaką nadaje mu Kościół jako drugorzędny podmiot prawa, za
pewnia skuteczność prawu Boskiemu w  jego wiecznej ważności i nieod
wracalności. I jest ono prawem ludzko-ułomnym, odrzuconym przez Boga,
o ile przez swój charakter kompromisowy i przymusowy pozostaje zwią
zane z tego rodzaju światem, a swoje zdanie, aby być medium prawa Bo
skiego, może wypełnić tylko w przybliżeniu lub w ogóle nie może. Gdzie 
leżą pod tym względem granice, może — jak już powiedzieliśmy — roz
strzygnąć tylko wiara.

Ponieważ nie możemy z tych paru przesłanek wyciągnąć wszystkich 
wniosków dla formowania się prawa, podkreślimy tu tylko to, co jest 
szczególnie ważne dla zrozumienia „konstytucji” Kościoła i jego urzędu.

a) Prawną konstytucję może sobie Kościół nadać, ponieważ została ona 
już sporządzona przez Chrystusa i Apostołów jako Kościół wyznania wia
ry, sakramentów i urzędu. Z tego twierdzenia nie można jednak wyciągać 
wniosku, że sam Chrystus nadał już Kościołowi konstytucję w konkretnie 
prawnym znaczeniu (taki pogląd przeważył na soborze watykańskim I) ani 
też, że pod względem prawnym tak lub inaczej ukonstytuowany Kościół 
jako „korporacja’ jest identyczny z Ciałem Chrystusowym. Można powie
dzieć tylko odwrotnie, że Ciało Chrystusa, Kościół zasadniczy ze swymi 
trzema podstawowymi instytucjami, musi w Kościele prawnie ukonsty
tuowanym stać się „przezroczysty” (M. Schoch), pozostawać w odpowied
nim stosunku do niego. Kościół ukonstytuowany musi być „figura eccle- 
siae” (postacią Kościoła) (M. Schoch).
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b. Jeżeli Pan ma pozostać głównym podmiotem prawnym Kościoła, to 
rr-is: on być w swojej konstytucji „otwarty ku górze”. Jako Kościół Chry
stusowy nie może on się ukonstytuować jako organizacja prawnie zamknię
ta. jako korporacyjny podmiot prawa. Kościół, który uważa się za powołany 
i z  tego, sam siebie czyni głównym podmiotem prawa' i tworzy w Kościele 
Chrystusowym królestwo tego świata. Dlatego też konstytucja Kościoła 
może być — w przeciwieństwie do „właściwych” konstytucji państwowych
— ttazwana jedynie konstytucją „niewłaściwą”.

z) Aby Kościół pozostał tym  otwartym systemem, a Chrystus jego Pa
nem, należy respektować pełnomocnictwa, odpowiadające trzem podsta- 
—owyrs instytucjom — władzy nauczania, konsekrowania i duszpasterskiej, 
~  ich współistnieniu i we wzajemnym przyporządkowaniu. Nie może się 
zdarzyć, że jedna z tych władz będzie nadrzędna do innych, a pozostałe 

przez to zdeprecjonowane. Przede wszystkim władza duszpasterska 
z ls  może w swej formie prawnej (jako władza jurysdykcji) być tak do- 
trinująca. że władza nauczania oraz władza konsekrowania dopiero przez 
n ą  stają się „ważne’ lub „skuteczne". Z drugiej strony nie może też wła- 
z~z nauczania dążyć (jak to na przykład niejednokrotnie jest praktykow a
ne w protestantyzmie przez teologię uniwersytecką) do zdominowania całej 
pozostałej działalności kościelnej. Wreszcie nie może także władza kon
sekrowania oraz dopiero nią uzasadnione działanie liturgiczne (do czego 
obecnie skłaniają się niektóre katolicyzujące ruchy w protestantyzmie) roś- 
rir sobie prawa do autonomii bez łączności z właściwą władzą duszpaster
ska i nauczania. Każda taka jednostronność niszczy wewnętrzną strukturę 
-r~t—ucjonalną Kościoła i ostatecznie narusza prawo Chrystusa do pano
wania nad swoim Kościołem.

■f) Aby sprostać wymienionym powyżej potrzebom, Kościół musi tworzyć
- ■wprowadzać w życie konkretne prawo według zasady „mimesis”, naśla- 
itw an ia  (św. Ignacy, zm. 117), W swoim prawie ma on żyć zgodnie 2 wolą 
Chrystusa i jego Apostołów. Odnosi się to do całego praw a kościelnego,

szczególności zaś do kościelnego prawa kompetencyjnego. Tylko przez 
tokiaćne przestrzeganie prawa ustanowionego przez samego Pana wspól- 
- t t a  i piastujący w niej urzędy mogą przypisywać sobie „kompetencje”, 

również tylko w jego duchu — duchu braterskiej miłości — mogą za- 
p-iwrić im praktyczną skuteczność. Dlatego prawo i miłość nie przeciw- 
jtsw iają się sobie w Kościele Chrystusowym, lecz nawzajem warunkują. 
Prawo kościelne ' może się realizować tylko jako chry stoki atyczne prawo 
braterskiej miłości (K. Earth). Gdy to chrystokratyczne prawo braterskiej 
tr iu śc i konkretyzuje się w określonych instytucjach lub konstytucjach, 
r r t j ą  one mieć tylko znaczenie instytucji „zachowujących”, potrzebnych 
jińynte do obrony przed grzechem i  ludzką nieczuicścią. Ale na te insty- 
rzrje zachowujące nie można i nie wolno nakładać jako obowiązującej 
iŁsary innej niż owa zasada chrystokratycznego praw a braterskiej miłości
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ani zasady demokracji, ani zasady oligarchii lub monarchii. Te świeckie 
pojęcia „panowania” są niewłaściwe dla rzeczy, o którą chodzi w prawie 
kościelnym i zniekształcają — gdy są używane w sensie politycznym lub 
systematyzującym — prawdziwy podstawowy ustrój Kościoła, zwłaszcza 
zaś ustrój urzędu. Właśnie jako prawnie uformowany urząd może wypeł
nić swoje przeznaczanie tylko w posługiwaniu braciom w miłości, które 
wynikając z podporządkowania się Panu stanowi prawo, okazując łaska
wość i żądając miłości od swoich.



Spectator

„Posłannictwo”
Nr 3—4 1976

Kościół Prawosławny w Jugosławii

Inform acja w stępna

Tereny obecnej Jugosławia zasiedlone były w VII wieku n.e. przez ple
miona słowiańskie, tworzące z biegiem czasu dwa pokrewne narody: serbski 
i chorwacki. Narody te od tego czasu były obiektem misji chrześcijańskiej: 
łacińskiego Rzymu i greckiego Bizancjum. Pierwszego chrztu dokonano w 
540 roku (według chronologii słynnego slawisty Szafaryka) przez ducho
wieństwo zaproszone z Rzymu. Misja ta nie cieszyła się zbytnim powodze
niem, szczególnie wśród Serbów, których znaczna część nie przyjęła chrześ
cijaństwa wcale. Dopiero w połowie IX w. delegacja serbska, wysłana do 
cesarza bizantyjskiego Bazylego Macedończyka, zwróciła się z prośbą o przy
słanie księży celem dokonania chrztu narodu serbskiego. Niewątpliwie ce
lem delegacji były sprawy nie tyl;ko religijne. U podstaw tego przedsię
wzięcia leżał problem polityczny — uzyskanie od cesarza pomocy wojsko
wej w walce z Saracenami. Cesarz uwzględnił prośbę delegacji, wysyłając 
na misję księży greckich i udzielając jednocześnie Serbom pomocy woj
skowej. W tym też czasie nieliczni misjonarze łacińscy działający wśród 
Serbów wycofali się z terenów serbskich, pozostając wśród ludności chor
wackiej. Należy podkreślić, że ten drugi chrzest Serbów zbiega się z okre
sem słynnej misji słowiańskiej św. św. braci Cyryla i Metodego, której 
iziałalość, wpływy i wyniki ze względu na słowiańską formę i treść ob
rządku były bardzo efektywne.

Do szczególnego rozwoju i umocnienia chrześcijaństwa wśród Serbów 
przyczynił się -następnie król (żupan) Stefan I (1159—1195), założyciel dy
nastii serbskiej Niemaniczów. Król ten zjednoczył w jednej organizacji 
państwowej prawie wszystkie plemiona serbskie, tworząc jednocześnie jed- 
nciitą organizację kościelną. Duże znaczenie dla umocnienia wśród Serbów 
prawosławia miała skłonność króla do ascetyzmu, w wyniku której zre- 
—gr;ował z tronu, przyjął śluby zakonne i osiedlił się na Atosie. Tam właś
nie przebywał jego brat, który również złożył śluby zakonne, przyjmując 
imię Sawy (późniejszy arcybiskup i  twórca samodzielnego Kościoła serb
skiego oraz patron kraju serbskiego) rządził Kościołem przez 14 lat, zmarł 
~  1237 roku w Tymowie podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej.
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Trudna sytuacja polityczna Serbii, powodowana częstymi najazdami 
wrogów, nie sprzyjała normalizacji życia kościelnego w tym kraju. Dopie
ro za rządów króla Stefana IV Duszana (2336—1356), który umocnił po
łożenie państwa, rozpoczęto zabiegi o uregulowanie stanu kanoniczno-pra- 
wnego Kościoła w kierunku całkowitego jego uniezależnienia od patriar
chatu konstantynopolitańskiego. W tym celu król Stefan Duszan zwołał 
w  1346 roku w  Skopie sobór, na którym w  obecności arcybiskupów ochrydz- 
kiego i bułgarskiego oraz tzw. „prota"’ (przeora) i ojców świętogórskich 
(wspólnoty mniszej na Atosie) obrano arcybiskupa serbskiego Joanicju- 
sza II na nowoerygowaną stolicę patriarchalną Serbii w mieście Pecz. 
Sobór 1346 roku stanowił wówczas najwyższą instancję kanoniczną Kościo
ła serbskiego. W życiu Kościoła również wybitną rolę odgrywał król, któ
rego inicjatywie zawdzięcza Kościół uregulowanie zasadniczego problemu 
niezależności kościelnej od patriarchatu konstantynopolitańskiego. Wszyst
kie zatem poważne przedsięwzięcia w życiu Kościoła podejmował patriar
cha serbski łącznie z królem. Sprawy organizacyjne Kościoła, a także pod
stawowe kwestie administracyjne, regulował specjalnie wydany przez kró
la zbiór kanoniczny, noszący nazwę „Zakonnika”. Byl to zbiór ustaw koś
cielnych, zawierający przepisy określające zarówno strukturę organizacyj
ną Kościoła, jak i uprawnienia jego organów administracyjnych oraz sto
sunek do zagadnień o charakterze doktrynalnym (np. do herezji tzw. „bo- 
gomiłów” itp.).

Ogłoszenie autokefalii Kościoła serbskiego spotkało się, naturalne, ze 
sprzeciwem patriarchatu konstantynopolitańskiego. Patriarcha Kalikst rzu
cił na króla Duszana klątwę, która jednak po trzydziestu latach, już za 
panowania króla serbskiego Łazarza (1375), zostaia zdjęta.

Nawała turecka, zakończona wielką klęską narodu serbskiego na Koso- 
wym Polu (1389), aczkolwiek stworzyła bardzo trudną sytuację w życiu 
narodu i Kościoła, nie pozbawiła możności rozwoju dla tego ostatniego. 
Tak np. w tym okresie erygowano w Belgradzie katedrę metropolitalną
i zbudowano klasztor „Manasija” (1407). Po stracie bowiem całkowitej nie
zależności państwowej Kościół serbski z patriarchą na czele pozostał jedy
ną organizacją, która zachowywała i umacniała świadomość narodową Ser
bów. W owej walce o istnienie narodu serbskiego Kościół, a szczególnie jego 
hierarchia i duchowieństwo, ponosił ciężkie ofiary (tak np. patriarcha 
Babriel Raicz za kontakty z Rosją został powieszony przez Turków). Udział 
patriarchów serbskich w walce o wyzwolenie i zabiegi o pomoc u państw 
sąsiednich (np. Austrii) powodowały oskarżenia ze strony państwowych czyn
ników tureckich o zdradę stanu. Sytuację pogarszały posunięcia rządu tu 
reckiego, prowadzącego akcję zasiedlania ziem serbskich ludnością wyzna
nia muzułmańskiego oraz islamizacji serbskiej ludności prawosławnej 
(skutki tej akcji widoczne są do dziś: wyznanie muzułmańskie w dzisiej
szej Jugosławii stanowi przeszło 14% mieszkańców tego kraju , tzn. około
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Z-l. min wyznawców). Sytuację Kościoła serbskiego pogarszały również 
;:a;e próby patriarchatu konstantynopolitańskiego zmierzające w kierunku 
likwidacji patriarchatu serbskiego i podporządkowania Serbów jurysdykcji 
Konstantynopola, co było również w interesie rządu tureckiego. Ostateczna 
likwidacja autokefalii serbskiej nastąpiła w 1766 roku za patriarchy kon- 
; ‘.antynopolitańskiega Samuela I. Następstwem tego była intensywna hele-
i i  racja hierarchii i duchowieństwa na terenach serbskich.

S ytuacja Kościoła w  la tach  1815—1918

Zmiany zasadnicze w historii Kościoła nastąpiły dopiero po ponownym 
'tryskaniu niepodległości państwowej Serbii w 1815 roku i klęskach Turcji, 
poniesionych w XIX wieku. Jednym <z pierwszych posunięć ówczesnego ks;>ą- 
;ia serbskiego Miłosza I Obrenowicza (1817—1829) było wysłanie do Konstan
tynopola delegacji kościelnej celem uzyskania autonomii kościelnej. Sprawa 
"eguiow ania sytuacji kanonicznej Kościoła postępowała w bardzo powol- 
r y n  tempie, ponieważ patriarchat niezbyt był zainteresowany w pożytyw- 
•rym jej załatwieniu. Pierwszą umowę zawarto dopiero w 1832 roku. Dawała 
:~a Serbom prawo wyboru własnego metropolity i biskupów pochodzenia 
serbskiego, samodzielnej administracji, wymagała jednak zatwierdzenia 
“ borów metropolity przez patriarchę konstantynopolitańskiego. O wzno- 
-rieniu patriarchatu serbskiego już nie było mowy, ponieważ oznaczałoby 
:: całkowitą niezależność Kościoła serbskiego — autokefalię. A tego Kon
stantynopol sobie nie życzył.

Problem autokefalii ponownie powstał dopiero w 1878 roku, kiedy na 
pcds lawie trak ta tu  berlińskiego Serbia uzyskała ostatecznie całkowitą nie- 
j^ieżność państwową. Formalny wniosek w sprawie autokefalii skierowany 
ry; przez serbski rząd i hierarchię do patriarchy konstantynopolitańskiego 
Tzschima III. Ale Fanar (tak powszechnie nazywano siedzibę patriarchy), 
; ł£ zwykle, nie spieszył się z wydaniem tomosa, uznającego, zgodnie z ka- 

autokefalię Kościoła w królestwie serbskim.
Starania o uregulowanie życia kościelnego w warunkach niepodległości 

pińsiwowej rozpoczęły się jeszcze przed zawarciem traktatów  międzyna
rodowych. Podstawowym aktem  ustawodawczym, regulującym sprawy koś- 
- ż iz e  w  państwie serbskim, była ustawa z 1862 roku. Ustanowiła ona na- 
-:'-tpr;ące organy władzy kościelnej: sobór biskupów, konsystorz diecezjalny
- konsystorz apelacyjny — organy kolektywne o znaczeniu centralnym 
-n jz  biskupi diecezjalni — ordynariusze. Dokument ten nie wszystkich 
;-:_na> zadowolił, szczególnie hierarchią. Mimo to ustawa działała około 
i .  Is:. Dopiero w 1882 roku (31 grudnia) nastąpiła jej nowelizacja, w myśl 

-7.- skład soboru biskupów weszli wszyscy biskupi diecezjalni, po jed- 
kanoniku i dwóch archimandrytów z każdej diecezji, mianowanych 

z-zZzy.Ł— królewskim. Na czele soboru stał arcybiskup belgradzki i me- 
trrpciira serbski, jako przewodniczący z urzędu. Zamiast konsystorza apela
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cyjnego wprowadzono Wielki Sąd Duchowny, którego członkowie byli wy
bierani przez zjazdy duchowieństwa diecezjalnego. Lokalnymi organami 
władzy kościelnej byli biskupi diecezjalni, diecezjalne sądy duchowne, 
prezbiterzy okręgowi oraz tzw. namiestnicy powiatowi. Dalszych zmian 
w kierunku poszerzenia kompetencji biskupów i ich organów pomocniczych 
dokonała następna ustawa nowelizacyjna z 1890 roku. Tak kształtował 
sdę ustrój kościelny w państwie serbskim końca X IX wieku.

Należy podkreślić, że organizacja kościelna prawosławia na terenach 
zamieszkałych przez Serbów na Bałkanach nie była ani jednolita, ani scen
tralizowana, ponieważ na przeszkodzie stało rozbicie kraju na prowincje, 
wchodzące w skład różnych organizmów państwowych (Turcja, Austria, 
Węgry, Czarnogóra), w których powstały odrębne organy kościelne, jak 
np. metropolia karłowacka, czarnogórska, autonomiczny Kościół w Bośnii
i Hercegowinie. Twór kościelny nazywany później metropolią karłowacka 
powstał na obszarach Południowych Węgier zasiedlonych przez przesie
dleńców serbskich, a od XIV wieku uoiekinierów przed terrorem tureckim, 
osiadłych w dolinie między Dunajem, Cisą i Maroszem. Proces ten, rozpo
częty na przełomie tysiąclecia za króla węgierskiego Stefana I (997—1038), 
trw ał nieprzerwanie prawie do końca XVII w. Opiekę duszpasterską i ka
noniczną nad prawosławnymi Serbami zamieszkałymi w tym kraju spra
wowali patriarchowie Peczu. W 1710 roku patriarcha Peczu Kalenik ery
gował metropolię serbską z siedzibą w Karlowacu, nadając metropolicie 
uprawnienia egzarchy z iramienia patriarchatu w Peczu. Życie metropolii 
karłowackiej nie zawsze układało się pomyślnie, tym bardziej po przejściu 
tego kraju pod władzę Austrii, której przeważnie katolicka administracja 
państwowa dążyła do podporządkowania Kościoła państwu. Wydając w la
tach 1760, 1770, 1777, 1779 i 1782 szereg aktów prawnych w sprawach koś
cielnych, rząd austriacki podporządkował sobie sprawy wyboru metropolity, 
biskupów, nabywania i zbywania majątków kościelnych oraz innych spraw 
kościelno-administracyjnych. Poważniejsze zmiany w stanie prawnym me
tropolia karłowackiej nastąpiły dopiero w połowiie XIX wieku (Wiosna Lu
dów). Na szeregu zjazdach kośeiel no-ma rodowych opracowano i przedłożono 
rządowi austriackiemu projekt statutu wewnętrznego metropolii karłowac
kiej, który władne austriackie zatwierdziły dopiero w 1875 roku specjalną 
ustawą.

Zgodnie ze statutem  wyższą władzę kościelną w metropolii karłowackiej 
stanowiły Sobór Narodowo-Kościelny oraz Synod Biskupów. Do kompe
tencji soboru należały: władza kościelno-ustawodawcza, wybory metropo
lity, obsadzanie wyższych stanowisk kościelnych, podział administracyjno- 
-kościelny diecezji i parafii, zarząd mieniem metropolii oraz szkolnictwem 
kościelnym, W isktad soboru wchodzili: metropolita, wszyscy biskupi die
cezjalni oraz 75 delegatów z wyboru, duchownych i świeckich (25 duchow
nych i 50 świeckich), wybieranych przez zebrania parafialne. Przewodni
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czącym soboru był z urzędu metropolita, zastępcą przewodniczącego — 
świecka osoba obrana przez sobór. Sesje zwyczajne soboru odbywały się 
ca trzy lata, nadzwyczajne — według uznania metropolity i za zgodą ce
sarza. Dalszą kolegialną instytucję kościelną stanowiła Rada Soborowa, 
będąca emanacją i organem wykonawczym soboru. Składała się ona z me
tropolity, jednego biskupa, dwóch duchownych i pięciu świeckich człon
ków, wybranych przez sobór na okres 3 lat. Obok Rady Soborowej istniała 
Haća Szkolno-Kościeina, zajmująca się, jak sama nazwa świadczy, spra
wami szkolnictwa kościelnego.

Następną, obok soboru, według znaczenia instytucją kościelną, mającą 
dużą wagę w życiu metropolii ze względu na zakres kompetencji, był 
Synod Biskupów. Do kompetencji synodu należały sprawy duchowne, tzn. 
sprawy o charakterze dogmatycznym, liturgicznym, kanonicznym. Synod 
wybierał kandydatów na biskupów, zajmował się również sprawami wy
nikającymi ze stosunków między państwem a Kościołem. Na posiedzeniach 
synodu, poświęconych tym ostatnim sprawom, obecny bywał osobisty re
prezentant cesarza — prokurator.

Sprawy kościelno-sądowe, należące w zasadzie do kompetencji soboru 
; synodu, przygotowywało i odpowiednio załatwiało specjalne kolegium — 
Bada Kościelno-Metropołitalna. Stanowiła ona również instancję odwo
ławczą w sprawach dyscyplinarno-kościelnych, ślubów oraz skarg na bi
skupów względnie na władze diecezjalne. W skład tej rady wchodzili: me
tropolita, jako przewodniczący, dwóch biskupów oraz po 3 osoby, duchow
nych i świeckich. Biskupów do tej rady wybierał synod, pozostałych człon
ków — duchownych i świeckich — Sobór Narodowo-Kościelny. Taki stan 
organizacyjno-prawny i kainomiiczny istniał w metropolii do 1918 roku, tj. 
i-o momentu włączenia jej w skład Serbskiego Kościoła Prawosławnego 
w nowo powstałym królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców.

Trzecią składową częścią Serbskiego Kościoła Prawosławnego, stanowią
cą jego jednostkę administracyjną przed powstaniem królestwa Serbów, 
Chorwaków i Słoweńców, była metropolia Czarnogóry. Wchodziła ona w 
skład patriarchatu serbskiego jeszcze od czasów króla Stefana Duszana, 
posiadając od 1485 roku swoją siedzibę w mieście Cetinje. Po podbiciu 
Serbii przez Turków metropolita Czarnogóry nosił tytuł „egzarchy stolicy 
patriarchalnej w Peczu”. Od czasu jednak likwidacji patriarchatu w Peczu 
1756) Kościół Prawosławny Czarnogóry pozostał już jedno-stką samo

dzielną i niezależną. Z chwilą uzyskania przez Czarnogórę niezależności 
państwowej samodzielny byt tej metropolii uznał również patriarcha kon
stantynopolitański.

Kościół Prawosławny Czarnogóry odgrywał wybitną rolę w zorganizo
waniu i umocnieniu państwowości tego małego, ale jakże bitnego narodu. 
Stanowił mocną więź i symbol jedności narodu w walce o niezależność. 
Świadczy o tym dobitnie fakt, że na czele państwa stanął w 1696 roku
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metropolita Daniło Niegosz, łącząc w swych rękach władzę świecką i du
chowną. Podobnie łączyli w swoich rękach władzę państwową i duchowną 
jego dziedziczni następcy. Był to więc swoisty okres panowania władzy 
teokratycznej, trwający do 1851 roku. Dopiero po śmierci metropolity Pio
tra  II Pietrowicza, księcia Czarnogóry, nastąpił rozdział władzy duchownej
i świeckiej. Następca Piotra II, książę Daniło, zrzekł się godności m etro
polity i stał się już świeckim władcą księstwa Czarnogóry. Od tego czasu 
stanowisko metropolity przestało być dziedzicznym. Od 1903 roku wybory 
kandydatów na stanowisko metropolity odbywały się w łonie synodu, któ
ry przedkładał księciu listę 3 kandydatów, a ten ostatni akceptował jed
nego z nich. W skład synodu wchodzili poza metropolitą dwaj biskupi, 
dwaj archimandryci, trzej kanonicy i sekretarz. Decydujący jednak głos 
przy podejmowaniu decyzji i uchwał miał metropolita: uchwały synodu 
miały ważność jedynie po akceptacji ich przez metropolitę.

Autonomiczny Kościół Prawosławny Bośni i Hercegowiny, zasiedlonych 
przez Serbów od najdawniejszych czasów i posiadających własne biskup
stwo w jurysdykcji patriarchatu  w Peczu, stanowił przed zjednoczeniem 
prawosławia po I wojnie światowej również organizm odrębny. Należy 
zaznaczyć, że w ciągu długiej swojej historii Bośnia i Hercogowina znaj
dowały się pod władzą różnych państw: chorwackiego, tureckiego i wę
gierskiego. W 1878 roku obszary te były okupowane przez Austro-Węgry, 
a w 1908 roku — anektowane. W czasach panowania Austrii Kościół P ra 
wosławny ukształtował swoją strukturę kościelno-administracyjną w spo
sób następujący: w Bośni utworzono metropolię z siedzibą metropolity w 
Sarajewie, zaś w  Hercegowinie — dwie metropolie: zachumsko-hercegowiń- 
ską z siedzibą w Mostarze oraz zwornicko-tuzlańską z siedzibą w Tuzli. 
Rząd austriacki (roztoczył „opiekę” nad tymi metropoliami, rozważał niawet 
ewentualność ogłoszenia ich autokefalii. Plany te jednak nie doszły do 
skutku. Sprawa zakończona została uzyskaniem w Konstantynopolu jedy
nie szerokiej autonomii. Metropolie te nie posiadały jednolitego statutu 
kościelnego. Działały one na podstawie własnych odrębnych statutów kon- 
systorialnych i nie posiadały wspólnego organu zarządzającego. Taki stan 
istniał w tych krajach do wejścia ich w skład nowo powstałego w 1918 
roku Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przekształconego na
stępnie w  Jugosławię (1924)1.

Praw osław ie w  Jugosław ii

Od czasów zjednoczenia Serbów, Chorwatów i Słoweńców w jedno nie
zależne państwo nastąpiła unifikacja w tym państwie ustroju kościelnego 
prawosławia. Fakt ten znalazł swój oficjalny wyraz dopiero w 1929 roku,

1 P ro f. O. Ł o to ć k y j: A u to k e fa lija , t. II, N a iy s  is to r ii  a w to k e fa ln y eh  ce rk o w , s. 146— 
—176.
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siedy to w dniu 8 listopada wydany został dekret królewski, zawierający 
tsrjr. „Ustawę o Serbskim Kościele Prawosławnym” nr 269 z dnia 16.XI. 
1929 rolni. Ustawa,, składająca się. z 27 artykułów, stwierdzając byt autokefa
liczny Kościoła, uznawała jego pTawo do samodzielnego zarządu majątkiem 
kościelnym i własnej kontroli nad działalnością gospodarczą instytucji koś
cielnych. Ustawa ogólnie regulowała podstawowe problemy wynikające ze 
ry su n k u  państwa do Kościoła (chodziło tu  o wybór patriarchy, o szkol
nictwo kościelne i teologiczne, nauczanie religii w szkołach itp.). Ustawa 
również zapowiadała wydanie bardzo ważnego dokumentu — statutu wew
nętrznego Serbskiego Kościoła Prawosławnego, szczegółowo regulującego 
.'■ego działalność, organizacyjną i inną. S tatut ten został wydany również 
dekretem  królewskim z dnia 16.XI.1931 roku nx 134880 i opublikowany w 
czasopiśmie urzędowym „Służebne Nowiny” nr 275 z dnia 29.XI.1931 roku.

S tatu t zawierał następujące części:
— Postanowienia ogólne (art, 1—46).
Z. Organizacja władz i organów Serbskiego Kościoła Prawosławnego (47—

207).
Z. Wykroczenia i kary kościelne (208—220).
■L Oświata kościelna (221—229). 
ć. M ajątki kościelne (230—264).
SL Zarządzenia przejściowe i przepisy końcowe (265—280).

"W świetle wydanych przepisów (ustawy o stosunku państwa do Koś
cioła Prawosławnego oraz statu tu  wewnętrznego) Kościół Serbski formal
nie nie był ani „pierwszym wśród równouprawnionych” w Jugosławii wy
znań, ani Kościołem panującym. Zasady koordynacji stanowiły podstawę 

stosunków wzajemnych między Kościołem a państwem.
Dotychczasowe rozbicie Kościoła na odrębne dzielnicowe Kościoły, dzia- 

a :ą c e  w różnych warunkach politycznych i posiadające własne tradycje, 
nie sprzyjały normalnemu rozwojowi życia kościelno-religijnego Serbów, 
narażonych na różne wpływy wyznań konkurencyjnych (katolicyzmu i pro- 
^estantyzmu). Szczególnie nie sprzyjała rozwojowi Kościoła działalność mi
syjna Rzymu, który nigdy nie rezygnował z poddania swojej jurysdykcji 
ÓŁcbownej prawosławnych Serbów. Ponieważ łaciński obrządek nie był 
TŚród prawosławnych popularny, rozpoczęto na tych terenach starym zwy- 
e s j e a  nawracanie na unię. Początki tej akcji misyjnej przypadają na 
poścwę XIV wieku, szczególnie po nawale tureckiej, kiedy znaczna część mie- 
rgSgńców Bośni z metropolitą Gabrielem, uciekając od Turków, przesie- 

się na zachód od miejscowości chorwackiej Wrizewac (11573).
"W tymże mniej więcej okresie nastąpiło nowe przesiedlenie Serbów 

n 3 oŚ2 i i Hercegowiny pod przewodnictwem mnicha Szymona Wratani, 
fcĆT7 uległ propagandzie i został w 1612 roku w Rzymie wyświęcony na 
££s&r_ąa przez papieża Pawła V. Opór stawiany przez ludność i ducho- 
"w^ćstwo prawosławne spowodował stosowanie nawet tzw. ..środków bo
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gatych”. Tak np, znany przeciwnik unii, prawosławny biskup Gawryło 
Mijakicz (1661—1668), został uwięziony w mieście Krizewac. Zwiększono 
wówczas liczbę misjonarzy rzymskokatolickich w miejscach osiedlenia 
prawosławnych (akcję unijną na tym terenie prowadził m.in. galicyjski 
unita Metodiusz Terlecki). Akcji unijnej udzielaj pomocy również rząd 
austriacki, obiecując przechodzącym na unię różne ulgi podatkowe. Cesarz 
austriacki Karol VI, popierając tendencję unijną, zakazał dekretem z 1722 
roku biskupom prawosławnym pobierania tzw. „dziesięciny” — ofiary na 
Kościół, ponieważ do tego uprawnieni byli tylkio biskupi rzymskokatoliccy. 
W tym też okresie czyniono propozycję karłowackiemu metropolicie, Moj
żeszowi Petrowiczowi, przejścia na unię oraz groożno nawet represjami. 
Opór ze strony prawosławnych Serbów był jednak dość mocny. Dowodem 
tego był fakt, że w połowie XIX wieku unicka diecezja Krizewac, podlega
jąca jurysdykcji unickiego metropolity lwowskiego, liczyła zaledwie 16.000 
wyznawców.

Po zajęciu przez Austrię Dalmacji również i tam rozpoczęto, szczegól
nie w pierwszej połowie XIX wieku, akcję unijną. Przyczyniło się do tego 
przyjęcie unii przez biskupa dalmatyńskiego Benedykta Kraliewicza, ale 
wyniki akcji były dość mierne. Jak pisze historyk tego ruchu, L. Berezin, 
biskup Kraliewicz w obawie przed ludnością prawosławną uciekł do We
necji, a w północnej Dalmacji zdołano zorganizować zaledwie 3 niewielkie 
parafie: w Kriżu — 320 wyznawców, w Werlice — 86 i w Bałce — 273 
osób.

W samej Serbii stosunek prawosławnych do unii był na ogół negatyw
ny, mimo iż rząd Serbski przejawiał wobec unitów dużą tolerancję, a to 
ze względu >na dążenie do politycznego zjednoczenia z rzymskokatolicką 
Chorwacją. Eównież Serbski Kościół Prawosławny, uznając dążenia zjed
noczeniowe rządu, przejawiał tolerancją wobec katolickich Chorwatów. 
Znany jest fakt utrzymywania przyjaznych stosunków między metropolitą 
Belgradzkim Michałem a Chorwackim biskupem Diakovaru Józefem Stros- 
smayerem (od 1851 roku był administratorem apostolskim Belgradu). Za
sługuje też na uwagę fakt erygowania administracji apostolskiej w Belgra
dzie. świadczący o zamiarach Watykanu prowadzenia akcji misyjnej w 
prawosławnej Serbii.

Okres drugiej wojny światowej i okupacji był bardzo ciężki dla Koś
cioła Prawosławnego w Jugosławii również i z powodu podsycania przez 
okupanta nienawiści między Chorwatami a Serbami na tle wyznaniowym. 
Szczególnie ciężka sytuacja prawosławia istniała na terenach nowo pow
stałego państwa satelickiego Chorwacji, gdzie szalał krwawy terror w sto
sunku do prawosławnych Serbów (setki tysięcy Serbów, w tym ducho
wieństwo i hierarchia, rozstrzelano, względnie wysłano do cbozów). N ie
stety, za tę politykę administracji faszystowskiej Pawelicza ponosi w znacz
nej mierze odpowiedzialność hierarchia i duchowieństwo rzymskokatolic-
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>lŁ szaire mogło nie dopuścić do wojny religijnej, a tego rozmyślnie nie 
^ y z ilo . odwrotnie, nawet osobiście uczestniczyło w aktach terroru, ma- 
50—0 stosowanych przeciwko ludności prawosławnej.

Z~-cięstw o nad faszyzmem i hitleryzmem oraz likwidacja monarchii 
■=■ Jugosławii przyniosła zasadnicze zmiany w sytuacji i życiu wewnętrz- 

Serbskiego Kościoła Prawosławnego, a także w życiu szeregu innych 
Scśwołów i związków religijnych. Jeżeli porównać sytuację polityczno- 
-prs-KT.ą Kościoła Prawosławnego oraz innych Kościołów i wyzniań w Ju - 

przedwojennej z sytuacją po wojnie, to istotnie zmiany nastąpiły 
zs.zżzo zasadnicze. Oto jak określa sytuacją wyznaniową w Jugosławii 
;~ed-.vojenny przedstawiciel nowych władz państwowych tego kraju, czło- 
zśl. Komisji Związkowej do spraw Wyznaniowych, Petar Iwiczewicz: 

-Systemy polityczne i prawne, jak również inne warunki społeczne, 
■=• których w różnych okresach historycznych ustalane i podtrzymywane 

stosunki między związkami religijnymi a państwem, były zupełnie 
r t r t e  w poszczególnych rejonach, które weszły w skład Jugosławii jako 
rs-iązku państwowego po pierwszej wojnie światowej w 1918 roku. Aczkol
wiek następstwa, spowodowane tymi różnicami, były rozmaite, odbiły się 

= jednakowo na procesie przystosowywania się związków religijnych do 
warunków społecznych i politycznych po drugiej wojnie świato- 

~ r ;. Sytuacja, wpływy i pretensje niektórych związków religijnych wkra- 
= aiy  v,- przeszłości w dziedzinę polityki oraz łączyły się z interesami róż- 
zyzz  iii politycznych, zarówno tych, które w pewnym okresie zajmowały 
?sr:v .-:;ko panujące, a nawet rządziły krajem, jak i tych, .które walczyły 
: t£k;e stanowisko. W państwie wielonarodowościowym, gdzie przynależ- 
z z i i  do poszczególnych religii prawie pokrywała się z przynależnością do 
-•:=r::&gólnych narodowości, jak też do środowisk zacofanych pod wzglę- 

gospodarczym i kulturalnym, taka orientacja polityczna związków 
■ eh pobudzała i rozwijała tendencje, które doprowadzały do pod- 

z^zzzis  nietolerancji, nienawiści wyznaniowej i niezgody. A to, rozumie 
r.i. tsłabiało potęgę i jedność narodów Jugosławii oraz jej całość tery- 
t:ris.lt:ą i państwową. Dlatego po drugiej wojnie światowej stosunki mię- 

Kościołem a państwem stanowiły w Jugosławii problem bardzo do- 
~ s i ; . wymagający szczególnej uwagi”1.

'":-.viąc o stosunkach międzywojennych P. Iwiczewicz stwierdza, że w 
*-;:s;aw ii „nie było Kościoła państwowego, jednak Kościół wie był cał- 

oddzielony od państwa”. Stosunki między Kościołem a państwem 
zk ś z it iy  się w formie częściowego rozdziału, w którym wszystkie związki 
riL g:;-e  uznane miały faktycznie charakter instytucji publiczno-prawnych, 
±X2 >£jących na. specjalnym statusie i z pewnymi pełnomocnictwami do 
p-r':rJsn:a zamiast państwa funkcji o charakterze prawnym. Zgodnie z kon-

r Iv icev ic , członek  K om isji Z w iązkow ej do S p raw  W yznaniow ych: S y tu a c ja
p r i in i a  zw iązków  w yzn an io w y ch  w  Jugosław ii, In te rp re s s , B eograd  1967, s tr .  3 i n .
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stytucją międzywojenną (z 1921. r. i 1931 r.) tylko religie uznane miały 
prawo do publicznego wykonywania kultu  religijnego.

System ten jednak w praktyce nie dawał w państwie wielonarodo
wościowym, a takim jest Jugosławia, gwarancji wolności religijnej. Toteż 
nowe władze państwowe Jugosławii po drugiej wojnie światowej w kon
stytucji styczniowej w 1946 roku znowelizowanej następnie w 1963 roku 
wprowad-ziły zasadę pełnego rozdziału Kościoła od państwa. Te zasady kon
stytucyjne realizowane są w oparciu o przepisy wykonawcze, jakimi jest 
„Podstawowa ustawa o położeniu prawnym związków religijnych z dnia 
22.V.1953 roku”. Ta właśnie ustawa zastąpiła przedwojenny dekret królewski, 
który regulował przed wojną stosunek państwa do Serbskiego Kościoła 
Prawosławnego4. Ustawa gw arantuje związkom religijnym uznanym, tzn. 
także Serbskiemu Kościołowi Prawosławnemu, następujące uprawnienia:
— wolność kultu religijnego, wykonywania posług religijnych i obrzędów 

(art. 3; art. 13—17),
— wolność posiadania szkół teologicznych dla kształcenia kandydatów do 

stanu duchownego (art. 4, art. 18—20),
— osobowość prawną prawa prywatnego (art. 8),
— wolność zrzeszania się pracowników kultu  — księży (art. 9),
— prawo otrzymywania pomocy materialnej od stowarzyszeń społeczno

-politycznych oraz dysponowania uzyskanymi środkami materialnymi 
na określone cele (art. 11),

— prawo urządzania kolekt i zbiórek na cele religijne oraz otrzymywania 
przez 'księży opłat za posługi religijne (art. 12).
Poza podstawową ustawą o położeniu prawnym związków wyznanio

wych państwo innymi aktam i ustawodawczymi uregulowało sprawy m ająt
kowe tych związków. Tak na przykład ustawa o reformie rolnej z 1947 roku 
(Służebni List DFJ nr 64/45) objęła na ogólnych zasadach swoim działa
niem również tzw. dobra 'martwej ręki, własność ziemską Kościoła P ra 
wosławnego. Wyłączyła ona jednak na rzecz Kościoła po 10 ha gospodarstw 
rolnych parafii i klasztorów oraz pozostawiła poszczególnym instytucjom 
kościelnym, mającym większe znaczenie pod względem historycznym, do 
30 ha areału rolnego i do 30 ha lasów dla każdej na ich utrzymanie.

Inna ustawa, dotycząca upaństwowienia arendowanych budynków i dzia
łek budowlanych (Służebni List FLRJ nr 52/58) wyłączyła spod swego 
działania „budynki i pomieszczenia służące związkom religijnym, w tym

3 S łużebni L ist F L R J n r  22/1953, te k s t znow elizow any  — S łużebn i L is t S F R J n r  10/19Ł5.
4 N ależy p o dkreślić , że w now ej Ju g o sław ii K ościół P ra w o sław n y  stan o w i n ad a l

w yzn an ie  n a jw ięk sze  pod w zg lędem  liczby  w yznaw ców . W edług  urzędow ego bo 
w iem  sp isu  lu d n o śc i z 1953 r . do w y zn an ia  p raw osław nego  n ależało  48a/t lud n o śc i 
Jugosław ii, do rzy m sk o k a to lick ieg o  — 36 V«, m ah o m etań sk ieg o  — 14*/», in n y c h  
ch rześc ija ń sk ich  — o,47a/«, m ojżeszow ego — 0,0lV« (Service d*inform ations Yougo- 
slav ie , BN. 815-58-P).
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Kościołowi Prawosławnemu, do prowadzenia działalności religijnej, a m ia
nowicie kościoły, świątynie, kaplice, domy modlitwy, klasztory, seminaria 
duchowne ł sokoły wyznaniowe, jak też budynki stanowiące siedzibę księży 
parafialnych, biskupa, patriarchy itp. obiekty” (art. 11). Zgodnie z tą usta
wą komisje przeprowadzające upaństwowienie „mogą budynki, które po
przednio stanowiły siedzibę parafii, biskupa, patriarchy oraz inne podobne, 
które w dniu wejścia w życie ustawy nie służyły celom ochrony zdrowia, 
społecznym, oświatowym, kulturalnym  i innym, pozostawić w użytkowa
niu ich dotychczasowym właścicielom oraz przekazać je do ich dyspozycji
i poprzedniego przeznaczenia”;

Zasługuje na uwagę również ak t regulujący sytuację materialną, du
chowieństwa prawosławnego. Chodziło tu  o ubezpieczenie emerytalne księ
ży niezdolnych do pracy z powodu przekroczenia granicy wieku lub utraty 
zdolności do pracy. Jest nim „Umowa o ubezpieczeniu społecznym księży 
Serbskiego i Macedońskiego Kościoła Prawosławnego”, podpisana w imie
niu Kościoła przez patriarchę, a w  imieniu państwa przez dyrektora Związ
kowego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych (Służebni List SFRJ n r 31/66). 
Umową tą zostali objęci biskupi, księża, diakoni, mnisi, pracujący w Serb
skim i Macedońskim Kościele Prawosławnym w kraju  i za granicą. Ubez
pieczenie obejmuje świadczenia służby lekarskiej oraz określonej wyso
kości emeryturę w zależności od kategorii, specjalnych kwalifikacji i stażu 
pracy ubezpieczonych.

Zarówno Kościół Prawosławny, jak i jego duchowieństwo korzystają na 
równi z innymi wyznaniami Jugosławii z szeregu ulg podatkowych. Zgodnie 
z przepisami ustawodawstwa o podatku dochodowym zwalnia się Kościół
i duchownych od podatku od dochodów z uprawy terenów przykościelnych. 
Nie wymierza się podatku również od dochodów uzyskiwanych za posługi 
religijne w wysokości stanowiącej podstawę od obliczenia składek ubez
pieczeniowych, jeżeli dany duchowny jest ubezpieczony. PodJega również 
zwolnieniu od podatku dochodowego wartość czynszu dzierżawnego za bu
dynki kościelne i klasztorne, jeżeli służą bezpośrednio celom wyznanio
wym. Należy podkreślić, że wspomniane przepisy podatkowe dają władzom 
poszczególnych republik związkowych prawo stosowania dalszych ulg po
datkowych (np. zwolnienia od podatku dochodowego od dochodów z prze
prowadzonego gospodarstwa lub innego zajęcia, jeżeli dochody te obra
cane są na utrzymanie obiektów zabytkowych, historycznych i kultural
nych). Nie wolno również pobierać podatku obrotowego od opłat uiszcza
nych duchownym lub Kościołom za wykonywanie posług religijnych.

Aktem szczegółowo regulującym stan prawny i działalność wewnętrzną 
Kościoła Prawosławnego w Jugosławii w nowych powojennych warunkach 
jest jego statut wewnętrzny z dnia 6/19 maja 1947 roku nr A.S. 46/1946, 
opublikowany w urzędowym czasopiśmie Kościoła pt. „Głasnik, Służebni 
List Srpske Prawosławne Crkwe” z dnia 1 sierpnia (19 lipca) 1947 roku
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nr 7—8. Dokument ten, z biegiem czasu nowelizowany, zawiera 269 arty
kułów ułożonych w 6 częściach:
1. Postanowienia podstawowe (art. 1—41).
2. Ustrój władz i organów Serbskiego Kościoła Prawosławnego (art. 42— 

213).
3. Przewinienia i kary (art. 214—224).
4. Oświata kościelna (art. 225—234).
5. Mienie kościelne (art. 235—266).
6. Postanowienia przejściowe i końcowe (art. 267—269).

Struktura organizacyjno-kanoniczna Kościoła przedstawia się według 
statutu następująco:

— Pion osobowy władz kościelnych stanowią zwierzchnicy:
1. całego Kościoła — patriarcha,
2. diecezji — biskup diecezjalny,
3. dekanatu względnie okręgu kościelnego — namiestnik biskupa (dziekan),
4. parafii — proboszcz,
5. klasztoru — przeor.

— Pion istytucji kolegialnych stanowią 
na szczeblu centralnym:

1. Sobór Biskupów i Synod Biskupów, jako najwyższe przedstawicielstwo 
hierarchiczne, władza kościelna prawodawcza w sprawach wiary, litu r
gii, dyscypliny kościelnej i ustroju wewnętrznego Kościoła oraz naj
wyższa władza kościelno-sądowa,

2. Wielki Sąd Kościelny,
3. Rada Patriarchalna,
4. Patriarchalny Komitet Zarządzający; 

na szczeblu diecezjalnym:
1. Diecezjalny Sąd Kościelny,
2. Rada Diecezjalna,
3. Diecezjalny Komitet Zarządzający; 

na szczeblu parafialnym:
1. Rada Parafialna,
2. Komitet Parafialny:

w klasztorze — zebranie braci klasztornej, działające w oparciu o regułę 
klasztorną.
Ponadto do instytucji kolegialnych należą: Sobór Elekcyjny, którego 

zadaniem jest wybór patriarchy (listę trzech kandydatów przedstawia So
bór Biskupów). W skład tego kolegium wyborczego, jak również w skład 
Rady Patriarchalnej, Patriarchalnego Komitetu Zarządzającego i rad die
cezjalnych wchodzą poza osobami duchownymi również laicy.

Jak  wynika ze statutu wewnętrznego z 1947 roku struktura Kościoła 
była jednolita: istniał jeden pod względem narodowościowym Kościół Serb-:
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ski, aczkolwiek Jugosławia stanowiła już związek 6 republik. Organiza
cyjnie Kościół był podzielony na 24 diecezji.

W końcjn lat pięćdziesiątych powstał problem macedoński: diecezje ma
cedońskie wystąpiły do patriarchy z żądaniem przyznania Kościołowi Ma
cedońskiemu autokefalii. Były to następujące diecezje: metropolia skopień- 
ska, diecezja zletarsko-strumacka i diecezja oehrodzko-bitolska. Po dłuż
szych pertraktacjach Kościół Macedoński uzyskał autonomię kościelną. 
Formalnym wyrazem porozumienia były zmiany w nazwie Kościoła Serb
skiego i tytule patriarchy. Kościół otrzymał nazwę Kościół Serbski i  Ma
cedoński, a patriarcha od połowy lat sześćdziesiątych ma tytuł „Patriar
cha serbski i macedoński”. Ale autonomia nie zadowoliła dążenia biskupów 
macedońskich do 'całkowitej niezależności. W 1967 roku biskupi ogłosili 
autok^falię. Tego aktu Kościół Serbski nie uznał, inne natomiast Kościoły 
autokefaliczne w tej sprawie nie wypowiedziały się, zajmując stanowisko 
wyczeikujące. *

W i ramach działalności autonomicznej rozbudowana została struktura 
admiriistracyjno-kościelna Macedonii. Erygowano dwie nowe diecezje: pci- 
log-kumanowską z tymczasową siedzibą w Skopje oraz titovo-veleską jesz
cze dotychczas nie obsadzoną. Obecnie w budowie znajduje się nowa ka
tedra metropolitalna w Skopje (mieszcząca przeszło 2.000 osób), czynione 
są starania w sprawie rozszerzenia wydawnictwa ksiąg liturgicznych w 
języku macedońskim.

Podział administracyjny Kościoła Prawosławnego w Jugosławii przed
stawia załączona tabela.

Poza granicami Jugosławii znajdują się następujące diecezje, obsługu
jące Serbów — przesiedleńców:

Lp. Nazw a diecezji S iedziba dziecezji
Liczby
p ara fii

1. W schodn io -A m ery k ań sk a  
i K anada C levelad  (USA) 40

2. C e n tra ln a  (USA) Chicago 40

3. Z ach o d n io -A m ery k ań sk a  USA A lh a m b ia  (Calif.) 20

4. B u d h n lań sk o -W ęg iersk a B udapeszt 15

5. T em iszorska T em iso ara  (Rum.) 54

6. A u stra lii, N ow ej Z elan d ii - 13

Podane wyżej materiały statystyczne oparte są na oficjalnych danych, 
przesyłanych do dyspozycji greckiego wydawnictwa „Apostolike Diakonia 
tes Ekblesiias tes Ellados” w 1975 roku. Są one, niestety, niekompletne, 
ponieważ niektóre diecezje na czas statystyk me nadesłały.
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Kościół Prawosławny posiada swoje własne szkioły teologiczne, a mia
nowicie wydział teologii w Belgradzie i seminaria duchowne.

Lp. N azw a uczeln i S iedziba

L iczba

pro fes . w y
chów .

1. W ydział T eologiczny (A kadem ia) B e lg rad 12 120

2. S em in ariu m  D uchow ne św . Saw y B elg rad 12 130

3. S em in a riu m  D uchow ne P riz re n 10 85

4. S em in a riu m  D uchow ne 
św . A rsen iu sza S re m sk i K arlow i 12 146

5. S em in ariu m  D uchow ne K lasz to r K rk a  D alm acja 10 106

6. M acedońsk ie  S em in a riu m  D uch. D racevoB 8 ok- lfco

7. Szko ła  z a k o n n a — 2 8

Sobór Biskupów Serbskiego Kościoła Prawosławnego na sesji zwyczaj
nej W dniach 14—20 maja 1970 roku zatwierdził mowy statut Wydziału Teo
logicznego w  Belgradzie, łącznie z przepisami o wpisach i egzaminach na 
tym wydziale oraz regulaminem przewodu doktorskiego8. Zgadnie z tym 
statutem  Wydział Teologiczny w Belgradzie stanowi wyższy zakład nauko
wo-dydaktyczny i teologiczny, mający na celu kształcenie kandydatów do 
stanu duchownego oraz duchowieństwa prawosławnego, jak również krze
wienie teologii prawosławnej.

Wydział spełnia swoje funkcje i zadania pod nadzorem i kierownictwem 
Synodu Biskupów, a bezpośrednio — właściwego terytorialnie biskupa die
cezjalnego oraz pod ogólnym nadzorem państwa (art. 1). Wydział posiada 
osobowość praw ną i znajduje się na utrzymaniu Serbskiego Kościoła P ra 
wosławnego (art. 21). Organami zarządzającymi Wydziału są: Rada Wy
działu, dziekan względnie prodziekan (art. 4). W skład Rady Wydziału 
wchodzą: profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, docenci i płatni wykła
dowcy (art. 5).

Kościół Prawosławny w Jugosławii ma szerokie możliwości prowadzę-

s K ościół M acedońsk i erygow ał p rz e d  s ie d m iu  p rzesz ło  la ty  (1869) w łasn e  se m in a riu m  
duchow ne w  m ieśc ie  D racevo , k sz ta łc ą c e  M acedończyków  — k an d y d a tó w  do sta n u  
duchow nego  (co ro k u  se m in a riu m  p rz y jm u je  po 5 a lu m n ó w  z  k a ż d e j d iecez ji o raz 
k ilk u  a lu m n ó w  zag ran iczn y  eh)- S tu d ia  w se m in a riu m  trw a ją  5 la t .  ( In te rn a tio n a le  
K irch lich e  Z e its c h r if t  n r  9, B e rn  1975, s tr . 226—227).

8 O publikow ano  s ta tu t  w n u m e rz e  6 z 1970 r .  m iesięczn ik  „G la sn ik ” , s t r .  146—154, 
k tó ry  w szed ł w  życie  z d n iem  1.IX.1970 r»> zas tę p u ją c  p rz e p isy  daw ne z  dn ia  
28/15 m a ja  1955 r ., n r  AS. 41/55.
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nia również działalności wydawniczej. Poza wydawnictwem książkowym 
Kościół wydaje następujące periodyki:

1. „Glasnik, Służebni List Sprske Prawosławne Crkwe” — miesięcznik 
urzędowy Synodu Biskupów.

2. „Misionar” — czasopismo o charakterze apologetycznym.
3. „Błogosłovije” — czasopismo teologiczne (wszystkie wydawane w Bel

gradzie, ul. 7 Lipca 5).
4. „Vesnik” — organ Stowarzyszenia Księży Prawosławnych Jugosławii 

w  Belgradzie, ul. Francuska 31.
5. „Prawosłavna Misao” — czasopismo teologiczne również wydawane 

przez Stowarzyszenie Księży Prawosławnych.
6. „Zyczki Vesnik” — organ Stowarzyszenia Księży Prawosławnych Die

cezji Zyckiej, wydawany w mieście Kraljevo.
7. „Prawosławje” — dwutygodnik Patriarchatu Serbskiego, wydawany 

w  Belgradzie, ul. 7 Lipca 5.
8. „Teoloski Pogledi” — czasopismo poświęcone zagadnieniom naukowo- 

,-religijnym, filozoficznym, socjologicznym, historycznym i in., założone 
Iw 1968 rolku.

9. „Svetosavsko Zvonce”.
10. „Glas Pravoslavne Eparhije Niske”.

Roczny nakład wszsytkich wydawnictw łącznie z kalendarzem Kościoła 
przekracza przeszło 600.000 egz.

Według danych dość przestarzałych, agencji „Service d’informations 
Yougoslavie”, kler prawosławny liczył przed dziesięciu laty przeszło 2.400 
księży oraz ok. 600 zakonników i zakonnic. Świątyń Kościół posiadał wów
czas 3.971. Do największych diecezji, liczących przeszło 600 tysięcy wy
znawców,- należy diecezja niska (850.000), belgradzka (700.000), szabaeka 
(ok. 510.000) i szumadyjska (ok. 610.000).

D IEC EZJE  K O ŚCIOŁA PRAW O SŁAW NEGO W  JU G O SŁA W II

Lp. R ep u b lik a D iecezja S iedziba
L iczba
p a ra 

fii

1. S erb ia  i 
dz ie ln ice  a u 
to n om iczne B eog rad zk o -K arło  w a c k a B eograd 94

2. s» B a n ack a V rszae 132

3. »* R aszkow ska Now i S ad m

4. >a B ran iszew ska P ożarew ac 127

5. u N iska Nisz 276 !

fi. u R a szk o -P riz reń sk a P riz re n fifi
7. FI S rem ska S rem sk i-K arlo w c i 147
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Lp. R epub lika D iecezja S iedziba
L iczba
p a ra 

fii

8. S zabacko-W alijew ska Szabac 147

9. » S ?am ady jsk a K rag u jew ac 154

10. »» . T ym ocka Z ajeczar 96

U . n Z y cka K ra lijew o  (Zycza) 173

12. B ośnia
H ercegow ina B an ia lu ck a B ania L uk a 121

13. 93 D abrobosańska S ara jew o 66

14. ** Za ch um sko- HercogO w ińska M ostar 47

15. Z w o rn ick o -T u z lań sk a T uzla 92

lfi. C zarnogóra C zarn o g ó rsk o -P rzy m o rsk a C etinie 184

17. B ud im lań sk o -P o lim sk a B ielo po lie -

18. C horw acja D alm aty ń sk a S zy b en ik -S p lit 82 |

19. Sf G ó rno-K arl o w acka P lask i k . G. K arłow ca 144

20. ii P ak ra c k a P a k ra c 78 j

21. M Z agrebska Z agreb 44

22. M acedonia O chry  dzko-B ito lska BitOl -

23. »» Polog-K  lim anow ska K um anow o —

24. 31 S kop lieńska Skopi ie 335

25. »» T itow o-W eleska T itow -W eles -

26. N Z le ta rsk o -S tru m ic k a Sztip —
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„Posłannictwo”
Nr 3—4 1976

Dokumenty

KONSTYTUCJA NIEZALEŻNEGO KOŚCIOŁA FILIPIN

A rtykuł I

Synod Powszechny

§ 1. Synod Powszechny Kościoła zwołuje się w celu:
a) wyboru Biskupa Naczelnego,
b) zatwierdzenia lub wniesienia poprawek do Konstytucji lub Arty

kułów Religii,
c) rozpatrywania, na wniosek Najwyższej Rady Biskupów, oskarżenia 

wniesionego przeciw Biskupowi Naczelnemu.
§ 2. Delegatami na Synod Powszechny są: wszyscy konsekrowani biskupi 

i po dwóch delegatów z każdej diecezji: jeden jako przedstawiciel 
kleru, drugi jako przedstawicie} świeckich wyznawców.

§ 3. Synod Powszechny winien być zwoływany do miasta Manili na roz
porządzenie Biskupa Naczelnego albo Biskupa Przewodniczącego Naj
wyższej Rady Biskupów, w wypadku niezdolności Biskupa Naczelnego 
'(Po poprawce z 1 września 1953 r.).

§ 4. Biskup Naczelny lub Biskup Przewodniczący Najwyższej Rady Bi
skupów przewodniczy na Synodzie Powszechnym z Biskupem Sekre
tarzem Generalnym, który jest sekretarzem Synodu: jeśli Synod Pow
szechny został zwołany na wniosek Najwyższej Rady Biskupów w celu 
rozpatrzenia skargi przeciwko Biskupowi Naczelnemu, członkowie Sy
nodu wybierają delegata-Biskupa diecezjalnego — na przewodniczą
cego Synodu (Po poprawce z 1 września 1953 r.).

§ 5. Obecność zwykłej większości delegatów stanowi ąuorum, a zatwier
dzające głosy zwykłej większości obecnych delegatów są wystarcza
jące do zatwierdzenia wniosku lub rezolucji przedłożonych Synodowi. 
Jedynie do ważności złożenia z urzędu Biskupa Naczelnego wyma
gane są zatwierdzające głosy 2/3 wszytkich delegatów (Po poprawce 
z 1 września 1953 r.).
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§ 6. Kierując się dobrem Kościoła Synod Powszechny może rozważyć lub 
pominąć milczeniem każdą uchwałę lub prośbę wyrażając o nich swą 
opinię: może też stawiać propozycje dotyczące władz Kościoła.

A rtyku ł I I

Najwyższa Rada Biskupów

§ 1. Należy porwołać Radę Biskupów, Składającą się z wszystkich konse
krowanych biskupów, z przewodniczącym i sekretarzem, wybieranymi 
co cztery lata w dniu 8 maja spośród członków Rady. Przewodniczący 
Rady i inni dostojnicy składają po wyborze urzędową przysięgę w 
dniu 2 sierpnia. W wypadku śmierci, rezygnacji, dymisji lub niezdol
ności Przewodniczącego Rady tymczasowo zastępuje go Sekretarz 
iRady, który "w/inien zwołać natychmiast sesje nadzwyczajną Najwyż
szej Rady Biskupów w  celu w ybrania nowego, stałego Przewodni
czącego do końca kadencji jego poprzednika. (Po poprawce z 8 m aja 

1961 r.). Do zadań Najwyższej Rady Biskupów należy:
a) wnoszenie papraweik do Konstytucji i przedkładanie ich do ra ty fi

kacji przez Synod Powszechny;
b) ratyfikowanie poprawek Artykułów R e lig i i  przyjętych p rz e z  Synod 

Powszechny;
;c) ustalanie doktryny Kościoła;
d) ustalanie ry tu  odprawiania Mszy św. i innych ceremonii religij

nych;
Je) zatwierdzanie rocznego budżetu na wypłaty dla dostojników i inne 

Ogólne w ydatki Kościoła;
£) występowanie w charakterze sądu kościelnego w sprawach wnie

sionych przeciwko biskupom (Po poprawce z 1 września 1953 r.).
§ 2. Żadna uchwała Rady Biskupów przeciwko któremuś z biskupów nie 

ma mocy obowiązującej, dopóki nie zostanie zatwierdzona przez Bi
skupa Naczelnego. (Po poprawce z 1 września 19531 r.).

§ 3. Posiedzenia Najwyższej Rady Winny odbywać się w Manili i mogą 
(być zwoływane albo przez Biskupa Naczelnego albo przez Biskupa 
Przewodniczącego Najwyższej Rady. Obecność zwykłej większości 
wszystkich członków Rady stanowi quorum i zatwierdzające głosy 
iwiększości zgromadzonych są wystarczające Ido przyjęcia lub zatw ier
dzenia każdej uchwały z wyjątkiem poprawek wnoszonych do Konsty
tucji, przy których jest konieczne 2/3 zatwierdzających głosów wszy
stkich członków Rady. (Po poprawce z września <1953 r.).

§ 4. Biskup Naczelny natychmiast po przyjęciu urzędu, jako wyniku jego 
iwyboru, mianuje Biskupa — Sekretarza Generalnego, Biskupa —
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Skarbnika Generalnego, Biskupa — Sędziego Kościelnego, Biskupa — 
Sekretarza karności kościelnej, Biskupa — Audytora Generalnego, 
Biskupa — Sekretariatu Propagandy Wiary i innych urzędników, 
których uważa za potrzebnych do asysty i pomocy Biskupowi Na
czelnemu w wykonywaniu jego zadań jako duchowego kierownika 
i głównego Rządcę Kościoła. Nazwiska Biskupów wyznaczonych do 
Itych zadań m-uszą być przedstawione Najwyższej Radzie Biskupów 
ido zatwierdzenia. W ten sposób powołani i zatwierdzeni Biskupi 
pełnią swe funkcje w czasie trwania kadencji Biskupa Naczelnego 
i w jego obecności składają przysięgę. (Po poprawce z 8 m aja 1961 r.).

§ 5. Najwyższa Rada Biskupów może wyznaczyć lub utworzyć komisję 
lub komisje celem przestudiowania ważnych spraw przedłożonych 
Radzie.

A rtykuł I II  

B iskup Naczelny

§ 1. Biskupa Naczelnego wybiera się co cztery lata w  dniu 8 maja. Skła
d a  on urzędową przysięgę i rozpoczyna urzędowanie dnia 2 sierpnia 
po swej elekcji. (Po poprawce z 1 września 1957 r. i z 8 maja 1961 r.).

§ 2. Biskup Naczelny jest duchowym kierownikiem i oficjalnym przedsta
wicielem Kościoła i jako taki ma pierwszeństwo honoru oraz władzę 
zwierzchnią nad duchownymi dotyczącą karności. Jest on także za
rządcą wszystkich dóbr należnych do Kościoła.

§ 3. Biskup Naczelny ma dbać o to, aby fundusze Kościoła złożone były 
W banku m iasta Manili na konto „Iglesia Filipiana Independiente” 
j(Niezależny Kościół Filipin); podjęcie pieniędzy z banku może być 
'dokonane tylko przy trzech podpisach: Biskupa Naczelnego, Biskupa 
Przewodniczącego Najwyższej Rady i Biskupa Skarbnika General
nego. (Po poprawce z 1 września 1953 r.).

§ 4. W sprawach spornych dotyczących interpretacji któregokolwiek z Ar
tykułów Religii, Konstytucji, Praw a Kanonicznego — rozstrzygnięcie 
iBiskupa Naczelnego jest wiążące do czasu unieważnienia go przez 
Najwyższą Radę Biskupów.. (Po poprawce z 1 września 1953 r.).

§ 5. Biskup Naczelny może poprzeć lub zawiesić wykonanie rozkazu lub 
decyzji Biskupa diecezjalnego w sprawach będących w toku rozwa
żania lub apelacji db Najwyższej Rady, albo do Biskupa Naczelnego.

§ 6. W czasie swej nieobecności albo czasowej niezdolności Biskup Naczel
ny może delegować swój urząd któremukoLwiek z Biskupów człon
ków Rady. (Po poprawce z  1 września 1953 r.).

§ 7. W wypadku śmierci albo perm anentnej niezdolności do pracy Biskupa
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Naczelnego, jego obowiązki przejm uje Biskup Przewodniczący Najwyż
szej Rady, który zwołuje następnie nadzwyczajne zebranie delegatów 
na Synod Powszechny w celu wyboru Biskupa Naczelnego. Gdyby 
Biskup Przewodniczący Najwyższej Rady zaniedbał zwołania nadzwy
czajnego posiedzenia delegatów przez 30 dni od chwili ustąpienia lub 
stałej niezdolności do pracy Biskupa Naczelnego, Sekretarz General
ny lub Sędzia Kościelny mogą zwołać nadzwyczajną sesję delegatów 
w tym celu.

Artykuł IV 

M ajątek Kościoła

Majątek Kościoła składa się z nieruchomości i ruchomości pochodzą- 
c y f/?  s  J a tec J t sJrtedćA - n y z /ta  w có.jv  Jfa fc/a te, ku p n a , o szczp d fio ścJ Jub  ró ż

nych  sposobów zysku. Dysponowanie nieruchomościami może się odbywać  
jedynie w następujący sposób:

a) wszystkie nieruchomości Kościoła znajdujące się w danej parafii mo
gą być rozdysponowane jedynie za zgodą 'komitetu parafialnego, proboszcza, 
Biskupa diecezjalnego, Najwyższej Rady i ostatecznie po uzyskaniu za
twierdzenia przez Biskupa Naczelnego jako rządcy wszystkich dochodów 
Kościoła:

b) dysponowanie takimi nieruchomościami, które zostały nabyte z da
rowizny, wymaga zgody donatorów lub właścicieli. W wypadku ich śmierci 
dysponowanie własnością odbywa się jak w punkcie „a”;

c) własność osiągnięta w oparciu o zwykłe składki może być rozdyspo
nowana za zgodą członków komitetu świeckiego, Najwyższej Rady Bisku
pów i aprobatą Naczelnego Biskupa. Jeżeli własność pochodzi z darowizny, 
należy mią 'dysponować jafk w punkcie „b” ;

d) wszelka własność zdobyta przez Kościół w sposób wskazany w pun
ktach „a”, „b”, i „c” lub jakichkolwiek inny rodzaj własności, winny być 
zapisane na „Niezależny Kościół Filipin”, miasto Manila, miejsce oficjal
nej siedziby Kościoła, jaiko religijnej osoby prawnej. (Po poprawc? z 8 ma
ja 1961 r.).

Artykuł V 

Przypisy końcowe

Do niniejszej Konstytucji nie należy wprowadzać poprawek w ciągu 
12 lat i tylko za zgodą 2/3 członków Najwyższej Rady i delegatów obec
nych na Synodzie Powszechnym. (Po poprawce z 8 maja 1961 r.).
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Przyjęta przez Synod Powszechny i Najwyższą Radę Biskupów w dniach 
■5 sierpnia 1957 r. z naniesionymi paprawkami przez Najwyższą Radę 
Synod Powszechny 1 września 1953 r., 1 września 1957 r. i wreszcie 
maja 1961 r.

Podpisano:

(m.p.) M anuel L. Lagasca 
Sekretarz

(m.p.) Dawid O. V illanueva
- Przewodniczący

(m.p.) Isabelo de los Reyes, JR . 
B isku p  N a czeln y



RECENZJE I NOTY
Ideologia społeczna Nowego Testamentu

Chrześcijańska Akademia Teolo
giczna wyidała ostatnio pracę bpa 
Maksymiliana Rodego, profesora te j
że uczelni, pn. Ideologia społeczna 
Nowego T estam entu. Ukazały się już 
dwa tomy tego wnikliwego studium. 
Tom I — zatytułowany: Idee poli
tyczne i gospodarcze — ukazał się 
już w ubiegłym roku, natomiast w 
bieżącym roku sygnalizujemy wy
danie tomu II — z podtytułem: Idee  
społeczne. Z pracą tą  należy koniecz
nie zapoznać się, ponieważ ukazuje 
nam ona bogactwo niezwykle zróż
nicowanego tła, na którym toczyły 
sią ziemskie losa Boga-Człowieka — 
Jezusa Chrystusa.

Tom I — Idee polityczne i gospo
darcze — składa się z trzech głów
nych rozdziałów. A oto ich tytuły:
— Obraz stosunków politycznych, 

społecznych i gospodarczych świa
ta przełomu er: starej i naszej;

— Idee polityczne w Nowym Testa
mencie;

— Idee gospodarcze w Nowym Te
stamencie.

Na wstępie autor szczegółowo o- 
bjaśnia tytuł pracy, analizuje ter
miny zawarte w tytule oraz podaje 
zastosowane metody pracy i krótki 
rys kilku opinii o Jezusie — Czło
wieku.

Rozdział I można nazwać rozdzia
łem wprowadzającym w zagadnie
nie, zanim jeszcze Autor przedstawi 
nam swoje spojrzenie na idee poli
tyczne i gospodarcze zawarte w No
wym Testamencie. Rozdział ten da
je nam przede wszystkim obraz Pa
lestyny ówczesnego świata w świetle 
panujących stosunków politycznych 
cesarstwa rzymskiego. Zapoznaje 
Czytelnika ze stosunkami politycz
nymi w niektórych państwach poza 
cesarstwem rzymskim oraz przed
stawia tło społeczno-gospodarcze, a 
więc i najważniejsze kierunki reli- 
gijno-filozoficzne i autentyczne sto
sunki społeczno-gospodarcze na prze
łomie, przed, i po Narodzeniu Chry
stusa.

Idee polityczne w Nowym Testa
mencie analiza i e bp Maksymilian 
Rode w rozdziale II. „Nowy Testa
ment — pisze autor — nie zawie
ra  jakiegoś swojego własnego sy
stemu czy kierunku politycznego, nie 
głosi też w ogóle jakiegokolwiek in 
nego zwartego systemu politycznego. 
Na jego kartach można jednak zna
leźć wypowiedzi dotyczące spraw po
litycznych, wypowiedzi poruszające 
je bezpośrednio i pośrednio, w zna
czeniu dosłownym i przenośnym, 
ziemskim i pozaziemskim, mistycz
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nym czy religijno-eschatologicznym; 
ten ostatni aspekt dotyczy szczegól
nie pojęcia państwa, państwa Boże
go, królestwa, królestwa niebiańs
kiego” (s. 113). Znajdujemy więc tu 
wyjaśnienia takich nowo testamen
towych pojęć, jak: państwo, ojczyz
na, wiadza, król i królestwo (w zna-*' 
czeniu aktualnym, nadprzyrodzonym 
i przyszłościowym), podatki — cla, 
wojsko, wymiar sprawiedliwości. 
Przy każdym omawianym terminie 
autor odwołuje się do tekstów P i
sma św. (różnych tłumaczeń).

Jeśli idzie o idee gospodarcze w 
Nowym Testamencie, Autor stw ier
dza: „W Nowym Testamencie nie 
znajdujemy jakiegoś uporządkowa
nego systemu czy kierunku gospo
darczego (...), są jednak w nim o- 
kazyjnie poruszane sprawy gospo
darcze i wypowiadane myśli, które 
pośrednio, a czasem i bezpośrednio, 
dotyczą któregoś z zagadnień należą
cych do przedmiotów, którymi in
teresuje się ekonomia” (s. 255). I- 
stotnie tak jest, bowiem własność, 
bogactwo, ubóstwo, praca i płaca, 
niewolnictwo i najemnictwo, służ
ba, zawody, handel, komunikacja, 
pokarm i napój (a więc wyżywienie)
— to sprawy nieodłącznie związane 
nie tylko z gospodarką danego kra
ju, lecz można je potraktować rów
nież całościowo, a mianowicie z e- 
wolucją gospodarki światowej.

'.Sprawy poruszone w pracy bpa 
M. Rodego mimowolnie nasuwają 
porównania z czasami, w których 
żyjemy. Zresztą już sam układ pra
cy przyniósł zamierzony efekt, tj. 
pobudzenie Czytelnika do myślenia, 
do wysnuwania koniecznych wnios

ków, do analizy wraz z Autorem 
tekstów Pisma św.

W tomie II bp Maksymilian Ro- 
de kontynuuje omawianie ideologii 
społecznej Nowego Testamentu, zaj
mując się przy tym głównie ideami 
społecznymi. Trzy podstawowe roz
działy tego tomu, to:
— Problematyka filozoficzna:
— Istotne elementy życia społeczne

go;
— Socjologia współżycia społeczne-

g°-
Do refleksji skłania już sam cy

tat zamieszczony na wstępie książki: 
„Jeśli kto mówii: Miłuję Boga, a nie
nawidzi brata swego, kłamcą jest; 
albowiem kto nie miłuje brata swe
go, którego widzi, nie może miłować 
Boga, którego nie widzi"... (I J.IV, 
20).

(Omówieniu idei społecznych po
święcił Autor nieco więcej miejsca. 
Problematykę tę ujął w trzech pod
stawowych rozdziałach. Problem aty
ka filozoficzna w Nowym Testamen
cie stanowi temat pierwszego roz
działu.

„W Nowym Testamencie — czyta
my — jest cały szereg powiedzeń, 
opinii, stwierdzeń z zakresu proble
matyki i tematyki filozoficznej. Są 
autorytatywne ustosunkowania się 
do takich spraw i myśli, które od 
dawna po dzień dzisiejszy stanowi
ły i stanowią również treść zainte
resowań filozofów, podchodzących do 
nich, czy chcących do nich podcho
dzić, wykrywać ich przyczyny, isto
tę, strukturę, itd. rozumowo, tylko 
i wyłącznie rozumowo, a więc nie 
w oparciu o autorytet wiary, pro
roka czy Boga objawiającego, a o
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sumę odnośnych uogólnień odpowie
dnich nauk szczegółowych” (s. 8).

.Na czoło problematyki filozoficz
nej wysuwają się zagadnienia do
tyczące bytu, Boga i wszechświata, 
a przede wszystkim człowieka. Wią
żą się z tym zagadnienia bio- i an
tropogeniczne ' oraz antropologiczne. 
Angelologia także nie obca jest No
wemu Testamentowi. Pismo św. na
rzuca nam również stanowisko od
nośnie problemu konserwacji, roz
woju i' trwania . bytu. Autor zasta
nawia się również nad zagadnienia
mi gnozeologicznymi i eschatologi
cznym. „Filozofia nowotestamento- 
wa — pisze Autor — przyjmuje mo
noteizm, względnie personalistyczny 
monizm transcendentalny, więc wie
cznie istniejącego Boga, od chwili 
zaś stworzenia czyli działania Boga, 
na zewnątrz dualizm, więc substan
cjalną różność między Bogiem stw a
rzającym, a stworzonymi istotami 
rozumnymi, wpierw aniołami, potem 
i ludźmi, również między duchem, 
albo duszą stworzoną i stwarzaną 
przez Boga a m aterią jako resztą 
bytu poza Bogiem i poza duszami, 
również przez Niego stworzoną — 
z niczego. I oto jest filozoficzna pod
stawa chrześcijaństwa, podstawa, 
którą trzeba przyjąć na podstawie 
autorytetu Pisma św., jako Słowa 
Bożego, w tym głównie na podsta
wie autorytetu i świadectwa Jezu
sa” (s. 118).

Człowiek, małżeństwo, rodzina, 
wdowieństwo, panieństwo-kawalers- 
two, rozwód, nierząd — to główna 
tematyka drugiego rozdziału zatytu
łowanego: Istotne elementy życia 
społecznego. Omawianie tych zagad

nień rozpoczyna Autor od odpowie
dzi na tzw. pytania wyjściowe, za
sadnicze, mianowicie: Skąd się wzię
li pierwsi ludzie?'

Poruszona zostaje także kwestia 
rodzeństwa Jezusa. Nie jest to ła
twy problem do jednoznacznego ro
związania, a nawet, powiedzieć mo
żna, wręcz ‘kontrowersyjny. Warto 
również zwrócić uwagę na uprzywi
lejowaną pozycję kobiety. Sprawa 
ta jest uderzająco eksponowana w 
Nowym Testamencie, mimo pozor
nego uprzywilejowania mężczyzny. 
Na czoło wysuwa się oczywiście po
stać Maryi Panny. W przeciwień
stwie do Starego Testamentu mał
żeństwo w Nowym Testamencie jest 
tylko monogamiczne. Wiele miejsca 
poświęca Autor także rodzinie.

W rozdziale trzecim — i ostatnim 
(najbardziej rozbudowanym) — znaj
dujemy omówienia socjologii współ
życia społecznego. Autor porusza tu 
następujące sprawy:
— Chrześcijaństwo nową doktryną 

i formacją społeczną;
— Miłość dominantą i celem chrze

ścijańskiej społeczności i probie
rzem prawdziwości jej chrześci- 
jańskości.

Zastosowano tu podział na nie
prawidłowe i prawidłowe społecznie 
postawy i czyny. Wreszcie Autor 
rysuje sylwetkę chrześcijanina we
dług Nowego Testamentu.

„Chrześcijanin według Nowego Te
stamentu — czytamy w studium — 
to człowiek, który będąc oddanym 
członkiem swojego narodu i pań
stwa, czy plemienia, kształtowany — 
poza i obok instytucji tych natu
ralnych i prawno-publicznych orga
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nizmów społecznych i politycznych
— przez treści ideologii chrześci
jańskiej, prezentuje postawę człowie
ka społecznie bardzo pozytywnego 
i zaangażowanego w ramach nie 
tworzonych ani nie mających być 
tworzonymi przez chrześcijaństwo, a 
faktycznie istniejących, ustrojów po
litycznych” (s. 484).

Bogata treściowo pozycja bpa Ma
ksymiliana ‘Rodego, poprzedzona 
żmudnymi i dociekliwymi studiami 
nad Nowym Testamentem, powinna 
znaleźć się na półce bibliotecznej w

mieszkaniu każdego człowieka mie
niącego się prawdziwym chrześcija
ninem. Nadmieńmy jeszcze, że przy 
końcu każdego tomu znajduje się 
streszczenie w  języku niemieckim. 
Książ!kę można nabyć w Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej.

M.S.

M ak sy m ilian  K odę: Ideo log ia  społecz
n a  N ow ego T estam en tu . Idee p o lity cz
ne . Tom. I, W arszaw a 1973, s. 372, cena 
z ł 50. Idee spo łeczne . Tom II, W arszaw a 
1976, s. 492, c en a  zl 50.

Przeglqd polonijny

iZainteresowanie Polonią zagrani
czną coraz bardziej w naszym kra
ju  wzrasta. Przyczyniają się do tego 
różnego typu publikacje, badania 
dziejów emigracji polskiej, reporta
że i filmy dokumentalne. Masowy 
napływ do Polski wycieczek zagra
nicznych (szczególnie polonijnych) 
mówi sam za siebie:

Nasi rodacy, zamieszkujący wszy
stkie kontynenty świata, przyjeżdża
ją do starego Kraju, aby na własne 
oczy poznać swoją dawną Ojczy
znę, przekonać się o jej ekspansyw
nym rozwoju i o jej niepowtarzal
nym pięknie.

Czynnikiem sprzyjającym zbliżeniu 
Polonii do Polski Ludowej stały się 
również przemiany zachodzące we
wnątrz środowisk polonijnych, wy

nikające z uznania dla dorobku na
szego kraju we wszystkich dziedzi
nach życia społeczno-gospodarczego 
oraz osiągnięć na arenie międzyna
rodowej.

[Wydatną pomocą w poznawaniu 
dziejów Polonii zagranicznej i jej 
współczesnej działalności służy P rze
gląd Polonijny (Zakład Narodowy 
im . Ossolińskich — W ydawnictwo 
PAN, W rocław  — W arszawa — K ra
ków — Gdańsk). Czasopismo to — 
półrocznlk — wydawane jest od 1975 
roku. Redaktorem naczelnym Prze
glądu Polonijnego  jest Hieronim K u
biak, autor szeregu cennych publi
kacji z dziejów Polonii amerykań
skiej, m.in. książek pt. Polski Na
rodowy Kościół K atolicki w  Stanach  
Zjednoczonych A m eryki w  latach
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1897—1965, Rodowód narodu am ery
kańskiego  i in.

(Omawiamy tu zeszyt 1/1976 wspo
mnianego Przeglądu Polonijnego, w  
którym znajdujemy wiele interesu
jących artykułów, informacji, wspo
mnień i recenzji. Czasopismo to ma 
jeszcze tę zaletę, że na ostatnich 
stronach znajduje się streszczenie 
w języku angielskim, prezentujące 
dział artykułowy.

iCzęść artykułową w  nr 1/1976 roz
poczyna Krzysztof Groniowski opi
saniem dziejów emigracji polskiej 
do Stanów Zjednoczonych w XIX 
wieku, a więc jej pozycji społecznej i 
.postaw politycznych. „Szczególną ro
lę wśród Polonii odgrywał Kościół
— pisze K. Groniowski. Na początku 
XX wieku w St. Zjednoczonych by
ło ponad pięciuset polskich księży, 
zaś uczących w polskich szkołach 
zakonnic, zwłaszcza felicjanek, po
nad osiemset, co stanowiło 80°/o na
uczających w tych szkołach (...).

W amerykańskiej hierarchii du
chownej Polacy nie odgrywali wów
czas żadnej roli. W parafii nato
miast proboszcz był niemal dykta
torem, a w szerszej społeczności e- 
migracyjnej kler spełniał szereg fun
kcji, które gdzie indziej przypadają 
inteligencji świeckiej (...). Kościół 
wielu emigrantom już na terenie 
Stanów Zjednoczonych ułatwił u- 
zyskanie wykształcenia (...). Ks. F ra
nciszek Hodur, syn chłopski spod 
Chrzanowa, twórca Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego, któ
ry studia teologiczne rozpoczął w 
Krakowie, święcenia otrzymał już 
w Pensylwanii. Tam też w górni
czym Scranton los. Hodur, zwolen

nik programu społecznego ks. Stoja- 
łowskiego, został po kilku latach, 
w 1897 roku, proboszczem niezależnej 
parafii polskiej”.

Zjawiskiem nowym — wspomina 
autor artykułu — byli natomiast 
inteligenci — przedstawiciele dru
giego pokolenia emigracyjnego. "W 
początkach XX wieku zatrudnionych 
było w Stanach już ok. 200 świec
kich nauczycieli i organistów oraz 
dziennikarzy. Powstawało szereg 
polskich stowarzyszeń, jak np. Zwią
zek Narodowy Polski (1880), który 
wystąpił z hasłem „wspólnej pracy 
dla Polski”. W 1699 iroku ZNP posia
dał już 15.288 członków i stopnio
wo stał się masową organizacją wy
chodźstwa, łączącą funkcje politycz
ne z ubezpieczeniowymi.

K. Groniowski w swym artykule 
wspomina też o historii związku, 
zwanego Zjednoczeniem Polskim 
Rzymskokatolickim, a takżj o wy
bitnych działaczach polonijnych u 
schyłku XIX wieku. „Największe 
sukcesy Polaków — pisze on — to 
wejście w 1892 rotou po dwuletniej 
kadencji w legLslaturze stanowej, 
Michała Kruszki jako demokraty do 
senatu stanu Wisconsin i wybranie 
rok wcześniej Piotra Kiełbassy, po
czątkowo republikanina, potem dzia
łacza demokratów, na skarbnika 
miejskiego Chicago.”

O zatrudnieniu  m niejszości etn icz
nych  w  Stanach Zjednoczonych  — 
pisze Andrzej Świątkowski.

Odrębności w sytuacji mniejszo
ści w stosunkach pracy powstały na 
tle różnic kulturowych i trudności 
z adaptacją w odmiennym społe
czeństwie. Grupy mniejszościowe
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wyodrębnione zostały z uwagi na: 
1) cechy rasowe, 2) pochodzenie na
rodowe, i 3) przekonania religijne.

„Przekonania religijne — pisze au
tor — stanowią w USA wskaźnik 
statusu społecznego. Od imigrantów 
oczekiwano w Ameryce zmiany na
rodowości, języka, kultury. Nie o- 
czekiwano tylko jednego — zmia
ny religii”. Autor poza tym anali
zuje podstawowe trudności z jaki
mi spotykają się przy zatrudnieniu 
mniejszości etniczne.

Rozm ieszczenie ludności polskiego  
pochodzenia w  Stanach Zjednoczo
nych A m eryki — to tytuł kolejne
go artykułu Aliny Baran. Okazuje 
się, że polska grupa jest jedną z 
siedmiu najliczniejszych grup etnicz
nych w USA. Autorka artykułu 
czerpie swe informacje ze spisów 
ludności.

„Na rozmieszczenie ludności pol
skiego pochodzenia w Stanach Zje
dnoczonych — czytamy w artykule
— miały wpływ z jednej strony 
rozmieszczeni^ portów, do których 

a przybywali imigranci, stopień urba
nizacji poszczególnych stanów, z dru
giej zaś strony struktura społeczno- 
-zawodowa imigrantów, czas ich 
przybycia do Stanów Zjednoczonych 
oraz okres pobytu imigranta w 
USA.” Przybywający np. w latach 
1950—1970 imigranci polscy osiedla
li się przede wszystkim w stanach: 
Nowy Jork, New Jersey, Illinois, i 
to raczej w wielkich miastach. Dzie
ci imigrantów polskich pozostają na 
ogół w tych samych stanach, w któ
rych mieszkają ich rodzice. Warto 
również podkreślić i to, że drugie 
pokolenie imigrantów polskich częś

ciej niż pierwsze, lecz. rzadziej niż 
drugie pokolenie ludności obcego po
chodzenia, wybiera jako miejsce za
mieszkania peryferie miast.

Polonia austriacka. Zarys proble
m a tyk i historycznej — to tytuł na
stępnego artykułu, którego autorem 
jest Adam Konieczny. W niezwykle 
sugestywny sposób przedstawione są 
tu dzieje Polonii austriackiej — od 
połowy XIX wieku do czasów współ
czesnych. Dzieje te autor podzielił 
na pięć okresów i przeprowadził do
kładną analizę.

Natomiast Wacław Makarczyk jest 
autorem artykułu pt. Problem  świa
domości Polonii w  św ietle pam ięt
ników . „Badania nad Polonią — 
twierdzi autor — prowadzić można 
przy użyciu różnych, wypracowanych 
przez socjologię metod. Jedną z nich 
stanowi analiza materiałów auto
biograficznych. I ten właśnie rodzaj 
danych posłużył do przedstawienia 
zagadnień będących przedmiotem 
niniejszego artykułu”. W. Makarczyk 
przytacza tu wiele cytatów z pa
miętników polskich emigrantów.

Dziedziną R ekrutacji w  Brazylii 
do oddziałów Sikorskiego  zajmuje 
się Ryszard Stemplowski. Kampania 
rekrutacyjna w Brazylii operowała 
głównie hasłem powrotu do Polski. 
Autor analizuje materiały archiwal
ne i dochodzi do ciekawych wnios
ków.

Społeczność polsk.a w  okręgu pa
ryskim  w  latach 1919— 1975 — to a r
tykuł Jana Gruszyńskiego. Autor 
zajmując się obserwacją życia Po
lonii francuskiej — stwierdza m.in., 
że od czasu zakończenia I wojny 
światowej można wyróżnić trzy o
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kresy napływu Polaków do Francji. 
Pierwszy okres przypada na lata 
międzywojenne, drugi na lata II wo
jny światowej i wczesne powojenne, 
a trzeci obejmuje lata po 1956 roku. 
Autor poczuwa się także do obo
wiązku dokładnego przedstawienia 
poszczególnych okresów, nawiązując 
do równoległej sytuacji w Polsce. 
Znajdujemy tu także szereg infor
macji, dotyczących różnego rodzaju 
placówek, instytucji i organizacji 
polskich działających we Francji.

Dzieje Polonii chińskiej są na ogól 
bardzo słabo znane. Polakami w 
Chinach interesowano się jeszcze 
sporadycznie w okresie międzywo
jennym, natomiast obecnie, gdy ja 
ko liczna, -zwarta i zorganizowana 
grupa Polonia chińska przestała ist
nieć, sprawy te zostały niesłusznie 
całkowicie zapomniane. Polonię chiń
ską przypomina nam Krzysztof Wo
źniakowski w artykule Polonia ch iń
ska  w latach 1897— 1949 i je j życie 
kulturalno-literackie. Jest to pierw
sza część jego publikacji omawiają
cej dany problem.

Barbara Golda zastanawia się nad 
K onsekw encjam i emigracji w  życiu  
w iejsk ie j społeczności polskiej, a Ed
ward J. Pałyga omawia bardzo po
ważny problem pn. P raw no-polity- 
czne podstaw y opieki konsularnej 
Drugiej Rzeczypospolitej. Z przepi
sów prawa wewnętrznego jak i z 
umów zawartych przez Drugą Rzecz
pospolitą wynika, że zakres działa
nia polskich urzędów konsularnych 
odnośnie tej opieki był bardzo sze

roki, jednak często w praktyce 
wspomniana opieka- kończyła się, 
niestety, na nakreślaniu tych ram. 
Niemniej art. 15 polskiej ustawy 
konsularnej z 1924 rolku głosił: „Kon- 
sulowie obowiązani są bronić praw, 
mienia i interesów obywateli pol
skich oraz udzielać im rad i pomocy, 
stosując się do praw i zwyczajów 
państw, w których urzędują”.

Informacje i wspomnienia stano
wią drugi dział Przeglądu P olonij
nego. A oto tytuły zamieszczonych 
tu  publikacji: N ow y etap współpra
cy Polonii z K rajem , Polacy w  am e
rykańskich  zw iązkach zaw odowych, 
Jan W incenty M azurkiew icz ideolog 
polskjej dem okracji w  czasie w iel
k ie j em igracji oraz K onferencja  
P olish-Am erican Historical Associa- 
tion. w  ostatnim dziale Przeglądu  
Polonijnego  znajdujemy recenzje na
stępujących książek: P am iętn iki z 
brazylijskiej puszczy, C zynnik e tn i
czny. Jak am erykańskie m niejszości 
rozstrzygają o wyborach, Procesy 
narodowe w  U SA, W ychodźstwo se
zonowe i em igracja zam orska z te
renu ziem i ka lisk iej w  końcu X I X  
i na początku X X  stulecia, Generał 
Józef Hank,e-Bosak 1934— 1871 i 
Ethnicity.

Z niecierpliwością więc czekamy 
na kolejne zeszyty Przeglądu Polor 
nijnego  zawierającego bogaty serwis 
informacji dotyczących historii i 
współczesnego życia Polonii na ca
łym świecie.

M.S.
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KRONIKA POLONIJNA

DOM POLONII W PUŁTUSKU

iZamek pułtuski — dawna siedziba 
biskupów płockich — stopniowo 
zmienia swój charakter. Ten zabyt
kowy obiekt (XIV wiek), 'decyzją 
władz najwyższych, przeznaczony 
został na użytek szerokich rzesz Po
lonii zagranicznej. W przyszłości od
bywać się tu będą polonijne zloty, 
konferencje ii spotkania.

Jak  podaje prasa, w zamku urzą
dzona zostanie restauracja, kaw iar
nia i luksusowy hotel na 85 miejsc, 
a w podziemiach znajdzie się także 
bar nocny. Nad Narwią zaprojekto
wano tereny rekreacyjno-sportowe 
z basenem, boiskiem i przystanią. 
Adaptacja zamku ma potrwać kilka 
lat.

Na pułtuskim rynku ma także sta
nąć jeszcze jeden hotel na 108 miejsc 
z restauracją, kawiarnią, basenem, 
sauną i salą gimnastyczną. Pułtusk 
jest jednym z najstarszych miast na 
Mazowszu.

Na, początku 1976 roku odbyło się 
pierwsze posiedzenie Komitetu Ho
norowego Domu Polonii, pod prze
wodnictwem prezesa Rady Mini
strów Piotra Jaroszewicza. W posie
dzeniu wzięli udział: Wincenty K ra
sko (zmarły w sierpniu br.), Wie
sław Adamski — sekretarz general

ny Towarzystwa i sekretarz Komi
tetu Honorowego Domu Polonii, 
przedstawiciele świata nauki, środo
wisk twórczych, zainteresowanych 
ministerstw, instytucji i organizacji. 
Komitet podjął m.in. decyzję o ogło
szeniu apelu do Polonii na całym 
świecie.

JUBILEUSZOW E UROCZYSTOŚCI 
W KOŚCIELE 

POLSKOKATOLICKIM

,Z okazji 55 rocznicy zorganizowa
nia Kościoła Polskokatolickiego w 
Polsce i 30 rocznicy jego prawnego 
uznania (luty 1976 r.) do Polski przy
była delegacja PKKK z USA i K a
nady. Wśród dostojnych gości obec
ni byli: Pierwszy Biskup PNKK Ta
deusz Zieliński, Biskup Franciszek 
Rowiński — ordynariusz Diecezji 
Zachodniej PNKK, ks. senior Bro
nisław Wojdyła — wikariusz gene
ralny misji PNKK w Brazylii i pro
boszcz parafii w Chcago, ks. senior 
Andrzej Ćwikliński — proboszcz pa
rafii św. Krzyża w  Montrealu, Que- 
bec, w Kanadzie i kierownik ,,Pol
skiej Godziny” w kanadyjskiej te
lewizji, pan mecenas Ernest Gazda
— członek Rady Naczelnej PNKK i 
inni. Delegacja przybyła na zapro
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szenie Rady Synodalnej Kościoła 
Polskokatolickiego.

Obchody doniosłego dla Kościoła 
Polskokatolickiego jubileuszu prze
biegały w atmosferze radości i opty
mizmu, bowiem Kościół Polskokato- 
licki cieszy się w odrodzonej Oj
czyźnie pełnią swobody religijnej. 
To właśnie 1 lutego 1976 roku minę
ło 30 lat od czasu, kiedy Kościół Pol- 
skokatolicki (noszący do 1951 roku 
nazwę: Polski Narodowy Kościół 
Katolicki) pismem ministra Admini
stracji Publicznej z dnia 1 lutego 
1946 roku (L.dz. V. 14486/45, Dz. 
Urzędowy Min. Aamin. Publ. nr 15, 
s. 6) uzyskał uznanie prawne, a tym 
samym został zrównany w prawach 
i obowiązkach z innymi legalnie dzia
łającym i -w naszym kra ju  wyznania
mi. Jest to wydarzenie dla Kościoła
o wielkiej doniosłości, co niejedno
krotnie podnoszono na łamach cza
sopism kościelnych. Kolejnym, b a r
dzo ważnym dla Kościoła, dokumen
tem prawnym było rozporządzenie 
Ministra Administracji Publicznej z 
dnia 13 maja 1947 roku (Dz. 0 . nr
41, pos. 303 i 204) o przyznaniu mo
cy dowodowej księgom przeznaczo
nym do rejestracji urodzeń, mał
żeństw i zgonów, przeprowadzonych 
przez PNKK.

Obchody zapoczątkowano uroczy
stą Mszą św. (nabożeństwem dzięk
czynnym) w katedrze polskokatolic- 
kiej w Warszawie. Sumę celebrował 
bp Franciszek Rowiński, a Słowo 
Boże wygłosił Pierwszy Biskup Ta
deusz Zieliński. Po dziękczynnych 
modlitwach nastąpił drugi ważny 
moment uroczystości — Sesja Nau
kowa w sali PRE, na- której wygło

szono cztery referaty. Następnego 
dnia, Delegacja PNKK z USA i K a
nady oraz Delegacja Rady Synodal
nej złożyła wieniec na Grobie Nie
znanego Żołnierza, a także na gro
bach zmarłych zasłużonych kapła
nów polskokatoliCkich na Cmentarzu 
Po wązkowskim.

,W czasie swego pobytu w Polsce 
dojstojni goście zwiedzili także sze
reg parafii polskokatolickich.

iW siedzibie Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego w 
Warszawie odbyła się niecodzienna 
uroczystość. Arcybiskup Bazyli, Me
tropolita Warszawski i całej Polski 
dokonał dekoracji orderem I stopnia 
św. Marii Magdaleny: Pierwszego 
Biskupa PNKK w Ameryce, K ana
dzie i Brazylii T. Zielińskiego i prze
wodniczącego Rady Synodalnej Koś
cioła Polskokatolickiego bpa T. R. 
Majewskiego. Orderem II stopnia 
św. M arii Magdaleny odznaczony zo
stał ordynariusz Diecezji Zachodniej 
PNKK bp F. Rowiński. Gratulacje 
odznaczonym złożył wicedyrektor 
Urzędu do spraw Wyznań T. Dusik.

Miłym momentem dla naszych 
gości zza oceanu była piękna uro
czystość dekoracji pana mecenasa 
Ernesta Gazdy Złotą Odznaką Orde
ru PRL.

DZIAŁACZ POLONIJNY 
ODZNACZONY ZŁOTĄ ODZNAKĄ 

ORDERU ZASŁUGI PRL

Pan mecenas Ernest Gazda — ja
ko członek Rady Głównej PNKK w 
USA i Kanadzie — uczestniczył w 
jubileuszu XXX-lecia legalizacji
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Kościoła Polskokatolickiego w PRL. 
Ten polonijny działacz zawsze wy
kazywał wielkie zainteresowanie ży
ciem Kościoła Polskokatolickiego i 
osiągnięciami Polski zarówno w 
dziedzinie gospodarczej, jak i kultu
ralnej. Do kraju swoich ojców przy
jeżdżał już wielokrotnie.

jW dniu 19 lutego miała miejsce 
w Warszawie miła uroczystość w 
sali gmachu Rady Ministrów. Kie
rownik Urzędu do Spraw Wyznań
— minister Kazimierz Kąkol udeko
rował mec. Ernesta Gazdę Złotą 
Odznaką Orderu Zasługi PRL.

„To wysokie odznaczenie państwo
we — czytamy w komunikacie PAP
— zostało przyznane naszemu roda
kowi przez Radę Państwa za patrio
tyczną postawę wyrażającą się w 
organizowaniu pomocy objętemu zni
szczeniami wojennymi społeczeństwu 
polskiemu jak również za zasługi na 
rzecz zbliżenia środowisk polonij
nych z krajem  ojczystym”.

|W uroczystości wzięli udział przed
stawiciele Polonii Amerykańskiej, 
reprezentujący Polski Narodowy 
Kościół Katolicki w USA i Kana
dzie, Kierownictwo Kościoła Pol
skokatolickiego oraz przedstawiciele 
M inisterstwa Spraw Zagranicznych 
i Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia". Obecny był 
także II sekretarz Ambasady Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej w Polsce. Jack M. Seymour.

Uroczystość dekoracji w Urzędzie 
Rady Ministrów była wielkim prze
życiem patriotycznym nie tylko dla 
mec. E. Gazdy, ale także dla wszyst
kich obecnych tam osób. Odznacze
nie to jest także wyróżnieniem dla

całego Kościoła Narodowego i jest 
dobitnym świadectwem tego, że 
PNKK ma wartościowych świeckich 
wyznawców, umiejących łączyć re- 
ligią z właściwie pojętym patriotyz
mem.

20 LAT TOWARZYSTWA 
„POLONIA”

'Szczególnie doniosły, bo jubileu
szowy charakter miała kolejna, sta
tutowa sesja Rady Naczelnej Towa
rzystwa Łączności z Polonią Zagra
niczną „Polonia” (czerwiec 1976 r.). 
Oceniono na niej 20-letni dorobek 
Towarzystwa oraz Rada Naczelna 
przyjęła sprawozdanie za ostatni rok 
pracy Towarzystwa i program dzia
łania na lata 1976/1977.

W obradach uczestniczyli jako 
goście reprezentanci środowisk po
lonijnych. Przewodniczący Związku 
Polaków w Liverpool — Roman 
Uchotski, prezes nowojorskiej Fun
dacji Kościuszkowskiej — Eugeniusz 
Kusielewicz i wiceprzewodniczący 
Polonijnego Zrzeszenia Współpracy 
Gospodarczej z Polską we Francji — 
Józef Żyto mówili w serdecznych 
słowach o zacieśniających się związ
kach Polonii i Kraju.

Rada Naczelna Towarzystwo Łącz
ności z Polonią Zagraniczną „Polo
nia” podjęła także rezolucję, której 
najistotniejsze fragmenty przytoczy
my na tym miejscu: „Rada Naczelna 
Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia” na posiedze
niu w dniu 21 czerwca 1976 roku do
konując oceny dorobku Towarzy
stwa, stwierdza, że dwudziestoletnia 
działalność Towarzystwa dobrze slu-
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ży ł a sprawie wykonania podjętej 
przez zjazd założycielski idei zacieś
niania i utrwalania patriotycznej 
wiązi łączącej Polonię Zagraniczną 
z Krajem. Organizowane w Kraju 
zjazdy i spotkania działaczy i nau
kowców polskiego pochodzenia, róż
nych grup społeczno-zawodowych 
Polonii, festiwale polonijnych chó
rów artystycznych, szkoły letnie kul
tury i języka polskiego, kursy i se
minaria oraz wystawy twórców po
lonijnych, imprezy sportowe i tu 
rystyczne weszły na trw ałe do pro
gramu działalności Towarzystwa 
„Polonia” jako wypróbowane i spra
wdzone formy współpracy z różny
mi środowiskami polonijnymi (...).

Kontynuując ideę więzi z Polonią, 
jaka przyświecała założycielom To
warzystwa, nadano w ostatnim okre
sie współpracy z Polonią nowe treś
ci, wzbogacono formy i metody dzia
łania. „Sprzyjały temu — czytamy 
dalej — osiągnięcia Polski Ludowej 
we wszystkich dziedzinach życia, 
sprzyjała temu również 'korzystna a t
mosfera i klimat pokojowej współ
pracy międzynarodowej (...). Z oka
zji odbywającego się uroczystego po
siedzenia Rada  Naczelna Towarzy
stwa „Polonia” pragnie złożyć wszy
stkim Polakom i osobom polskiego 
pochodzenia najwyższe wyrazy u- 
znania za patriotyczną postawę, za 
krzewienie rzetelnej prawdy o Pol
sce, o jej bogatym i wszechstron
nym dorobku. Współpracującym z 
Towarzystwem organizacjom i dzia
łaczom polonijnym przesyłamy na
sze gorące pozdrowienia i życzenia 
dalszych osiągnięć w realizacji przy
jętych programów działania”.

Z okazji jubileuszu „Polonia” Ra
da Państwa PRL nadała 55 działa
czom Towarzystwa odznaczenia pań
stwowe. Blisko 200 osób otrzymało 
medale, odznaki i dyplomy, w tym 
odznaki im. J. Krasickiego, medale 
Komisji Edukacji Narodowej, odzna
ki zasłużonego działacza kultury, 
zasłużonego działacza turystyki oraz 
medale i dyplomy XX-lecia Towa
rzystwa „Polonia”.

WYPOWIEDŹ SEKRETARZA 
GENERALNEGO TOWARZYSTWA 
„POLONIA” Z OKAZJI XX-LECIA 

TOWARZYSTWA

Sekretarz generalny Towarzystwa 
„Polonia”, Wiesław Adamski, wy
głosi! referat na Sesji Rady Naczel
nej z okazji XX-lecia Towarzystwa 
„Polonia”. A oto fragmenty tego re
feratu: „Upłynęło 20 lat, gdy z ini
cjatywy działaczy społecznych po
wołano do życia Towarzystwo Łącz
ności z Wychodźstwem „Polonia”, 
organizację nawiązującą do bogatych 
tradycji ruchu polonijnego i ujm u
jącą zadania więzi Kraju z Polonią 
w wymiarach nowego czasu.

Rozsiane po świecie liczne środo
wiska polonijne odczuwały zawsze 
naturalną potrzebę utrzymywania 
więzi i kontaktów z Macierzą. Po
lacy na emigracji dali wiele dowo
dów patriotyzmu i przywiązania do 
kraju ojców. Brali czynny udział w 
walce o niepodległość Polski w o- 
kresie I wojny światowej, uczestni
czyli w wysiłku zbrojnym w dru
giej wojnie światowej. Dziś popie
rają  i utrzymują gospodarcze, nau
kowe i kulturalne kontakty z Pol
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ską, popularyzują wiedzę o Polsce 
uczestniczą w akcjach społecznych 
na rzecz kraju, występują w obronie 
dobrego imienia Polski i Polaka na 
świecie.

(Nasz kraj zawsze przejawiał za
interesowanie życiem i działalnością 
środowisk polonijnych, a losy Ro
daków na obczyźnie nigdy nie były 
mu obce. Wyrazem zainteresowania- 
nia losami Polaków ze strony spo
łeczeństwa w kraju  było m.in. po
woływanie organizacji i instytucji 
mających na celu udzielanie pomo
cy oraz utrzymywanie łączności z 
wychodźstwem (...).

Podjęcie dialogu w Polonią byio 
'na początku sprawą niełatwą. Nie 
wszystkie środowiska emigracyjne 
prawidłowo oceniały znaczenie, ja 
kie dla narodu polskego miały prze
obrażenia społeczne i polityczne do
konane w kraju, nie wszystkie z 
nich właściwie zrozumiały sens i 
znaczenie nowych sojuszy politycz
nych Polski (...).

W rezultacie jednak aktywnej i 
ofiarnej pracy Towarzystwa krysta
lizował się proces dalszego zbliżania 
do kraju  skupisk i organizacji, uwi
doczniły się zmiany w łonie całych 
środowisk polonijnych. Utrwalało 
się zrozumienie dla przemian, jakie 
nastąpiły w kraju, uznanie dla dy
namicznego rozwoju społeczno-gos
podarczego Polski oraz dla rangi i 
autorytetu kraju na arenie między
narodowej. (...)

Wyrazem solidarności Polonii ze 
społeczeństwem w K raju są jej licz
ne dary na budowę szkół, Centrum 
Zdrowia Dziecka, na Zamek Kró
lewski czy Fundusz Olimpijski.

Szczególnie korzystny klimat dla 
rozwoju stosunków Polonii z K ra
jem powstał w ostatnich latach w 
wyniku postępujących procesów od
prężenia międzynarodowego. Zainte
resowania wszechstronnym rozwo
jem kontaktów między Polską a na
rodami, wśród których żyje, Polonia 
staje się świadomym i rosnącym 
czynnikiem rozwoju międzynarodo
wej współpracy i pokojowego współ
istnienia.

Przełomowe i historyczne znacze
nie dla programu współpracy z Po
lonią miały spotkania I sekretarza 
Komitetu Centralnego PZPR — E. 
Gierka z przedstawicielami Polonii 
podczas wizyt we Francji, Belgii i 
Stanach Zjednoczonych, a także z 
uczestnikami polonijnych imprez w 
kraju  (...).

^Istotną dziedziną działalności To
warzystwa jest turystyka polonijna. 
W celu zwiększenia jej efektywnoś
ci i dalszego wzrostu powołana zo
stała przy Towarzystwie Agencja 
Turystyczna, która działa na rzecz 
propagowania w środowiskach po
lonijnych turystycznych walorów 
Polski, współpracuje z polonijnymi 
biurami podróży, współdziała w za
kresie turystyki polonijnej z k ra jo 
wymi instytucjami turystycznymi 
oraz udziela pomocy grupowym i in
dywidualnym turystom polonijnym 
w Polsce.

Nowych wymiarów nabrała dzia
łalność Towarzystwa w zakresie or
ganizowania dla młodzieży polonij
nej studiów w Polsce.

iDużą popularnością cieszy się dzia
łalność na rzecz pogłębiania wiedzy
o kraju wśród młodzieży polonijnej.
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Prace w tym zakresie podjęły Let
nie Szkoły Kultury i Języka Pol
skiego przy uniwersytetach w K ra
kowie, Poznaniu, Lublinie i Wrocła
wiu. W bieżącym 1976 roku rozpo
cznie działalność Letnia Szkoła Kul
tury i Języka Polskiego w Toruniu. 
Dużą aktywność rozwija powstały 
1973 r. oddział naszego Towarzystwa 
w Krakowie. W 1975 r. z inicjatywy 
Towarzystwa rozpoczęło działalność 
Polonijne Centrum Kulturalno-Oś
wiatowe w Lublinie. Trwają prace 
przy budowie Kolegium Polonijnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego im. K. 
Puławskiego (...). W ostatnim okresie 
osiągnięty został dalszy postęp w 
rozwoju kontaktów z organizacjami 
i stowarzyszeniami polonijnymi. Dziś 
współpracuje z nami 510 organizacji 
i stowarzyszeń polonijnych, ponad 
200 firm handlowych, ok. 100 biur 
podróży, 69 redakcji prasowych i o
środków radiowo-telewizyjnych, 224 
zespoły artystyczne, 340 szkół oraz 
4 fundacje naukowe.

Minione lata działalności na rzecz 
Polonii zagranicznej pozwoliły nam 
na pełne skonkretyzowanie progra
mu pracy polonijnej, realizowanej 
dla Polonii i dla Kraju. Jest to pro
gram zmierzający do osiągnięcia o
bopólnych korzyści. Pracę naszą roz
wijamy w oparciu o patriotyczne i 
narodowe hasła, ale bez taniego sen
tymentalizmu. Jesteśmy w pełni 
świadomi procesów asymilacji za
chodzących w środowiskach Polonii, 
jak również i tego, że do dalszych 
generacji Polonii musimy trafić ję 
zykiem konkretu.

Dążymy do tego, aby rosnąca w 
środowiskach polonijnych duma z

polskiego pochodzenia stała się ak 
tywnym czynnikiem kształtowania 
coraz pomyślniejszych warunków ży
cia Polonii i upowszechniania w 
świecie dobrego imienia narodu pol
skiego. Upowszechniając obiektywną 
wiedzę o Polsce, jej historii i dniu 
dzisiejszym, wiedzę o bogatych tra 
dycjach polskiej kultury narodowej 
czy udziale Polaków w rozwoju cy
wilizacji innych narodów, przyczy
niamy się do podnoszenia autorytetu 
i statusu społeczno-zawodowego Po
lonii (...).

Kończąc swój referat W. Adamski 
zaznaczył, że nie sposób wymienić 
wszystkie dziedziny, aspekty i formy 
naszej dwudziestoletniej pracy, po
dobnie jak dokonać szczegółowego 
bilansu pracy '(...). Następnie zaś w 
imieniu naczelnych władz Towarzy
stwa złożył gorące i serdeczne po
dziękowania osobom, instytucjom i 
organizacjom, które swoją aktywną 
postawą przyczyniły się do urzeczy
wistnienia tej wielkiej, patriotycz
nej sprawy, jaką jest utrzymywanie 
więzi Polonii zagranicznej z Krajem.

WKŁAD POLAKÓW W ROZWÓJ 
USA

W czerwcu 1976 r. odbyła się w 
Warszawie dwudniowa sesja nauko
wa nt. wkładu Polaków i Polonii w 
rozwój Stanów Zjednoczonych. W se
sji uczestniczyli przedstawiciele k ra
jowych instytutów naukowych i wy
ższych uczelni, publicyści, a także 
polonijni goście z USA, m.in. Człon
kowie Fundacji Kościuszkowskiej.

Doc. dr Longin Pastusiak w swoim
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wystąpieniu na sesji przedstawił hi
storycznie doniosły udział Polaków 
w wojnie o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych, a prof. dr Krzysztof 
Groniowski poświęcił swój referat 
problematyce wielkiej fali polskiej 
emigracji zarobkowej do USA na 
przełomde XIX i XX wieku.

iW trakcie obrad omówiono szero
ką tematykę związaną z dziejami i 
dniem dzisiejszym Polonii amery
kańskiej oraz wskazano na potrzebę 
szerszej popularyzacji tej tematyki. 
Na zakończenie obrad, dyrektor In 
stytutu Zachodniego, prof. dr Lech 
Trzeciakowski — kierownik poznań
skiego Zakładu Badania Problemów 
Polonii Zagranicznej PAN podkre
ślił, że sesja przyniosła wszechstron
ny przegląd tematyki polskiego wkła
du w dorobek St. Zjednoczonych. 
Pozwoliła także na wytyczenie dal
szych kierunków badań nad Polonią. 
Tematyka polonijna przyciągnęła 
szerokie grono naukowców również 
młodego pokolenia, a także działa
czy społecznych i publicystów. 
Sprzyja to zwiększeniu kontaktów 
Polonii z Polską.

POLONIJNE 
FORUM GOSPODARCZE — 76

(W dniach 15—17 czerwca 1976 r. 
w Poznaniu i w dniach 18—19 czer
wca w Warszawie odbyło się „Polo
nijne Forum Gospodarcze — 76”. 
Wartość zawartych przez obie stro
ny transakcji oblicza się 'na sumę 
ponad 100 milionów dolarów. Na 
„Polonijne Forum Gospodarcze — 76”

przybyli ludzie ze wszystkich kon
tynentów i 21 krajów świata. Orga
nizatorzy imprezy — Towarzystwo 
Łączności z Polonią Zagraniczną 
„Polonia” i Polska Izba Handlu Za
granicznego — pieczołowicie przygo
towali to spotkanie, wychodząc z 
założenia, że wymiana gospodarcza 
między krajem  a przemysłowcami i 
handlowcami polskiego pochodzenia 
może odbywać się wyłącznie na za
sadach obustronnych korzyści i w 
pełnej lojalności w stosunku do kra
ju zamieszkania naszych polonijnych 
kontrahentów. Jeszcze przed rozpo- 
częściem Forum przeprowadzono roz
mowy z poszczególnymi centralami 
handlu zagranicznego, podzielono je
go polonijnych uczestników na gru
py robocze według zgłoszonych 
wcześniej zainteresowań. Dzięki te
mu w trakcie trwania „Forum” pol
skie centrale wystąpiły z konkret
nymi już propozycjami handlowy
mi.

iW „Polonijnym Forum Gospodar
czym” wzięli udział oficjalni przed
stawiciele życia politycznego i gos
podarczego naszego kraju. Duże zna
czenie dla dalszej współpracy prze
mysłowców polonijnych' z krajem 
miała również sesja plenarna oraz 
dyskusja na tem at powołania pol- 
sko-polonijnej iżby mieszanej, która 
zajęłaby się na co dzień sprawą 
handlu z polonijnymi przemysłow
cami i sprawą polonijnych inwesty
cji na terenie kraju. Jej prawidłowy 
rozwój i właściwe funkcjonowanie 
mogłoby zastąpić w przyszłości do
tychczasowe polonijne spotkania 
gospodarcze, nadając współpracy Po
lonii z krajem charakter roboczy.
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Z WYCIECZKĄ d o  p o l s k i

(Ostatnio obserwuje się u młodzie
ży polonijnej coraz większy wzrost 
zainteresowania krajem ojców. Przy
jeżdżają, aby przekonać się i zoba
czyć na własne oczy, że Polska jest 
pięknym i dynamicznie rozwijają
cym się krajem. Co roku dzieci i 
młodzież Polonii zagranicznej przy
jeżdża na wakacje do Polski, przy
jemnie i pożytecznie spędza czas na 
koloniach w gronie koleżanek i ko
legów z kraju, bezpośrednio poznaje 
k raj pochodzenia swych przodków, 
kulturę narodu polskiego, uczy się 
mówić po polsku, nawiązuje kon
takty z krewnymi. Na kolonie dla 
miłych gości wybrano atrakcyjne 
miejscowości letniskowe w uroczych 
zakątkach Polski: w górach, nad 
morzem i w Polsce centralnej. Przy
gotowano wygodne zakwaterowanie, 
zaangażowano doświadczonych wy
chowawców, instruktorów, lekarzy, 
pielęgniarki i personel usługowy, 
który otoczy dzieci i młodzież tro
skliwą opieką, przygotowano a trak 
cyjne programy zajęć i rozrywek, 
zarezerwowano odpowiednie ilości 
autokarów do przewożenia młodych 
kolonistów z letnisk na kolonie oraz 
na wycieczki po Polsce.

I  tak dnia 21 lipca 1976 r. przy
były do kraju 3 grupy wycieczkowe 
Polonii amerykańskiej. Wy-cieczkę 
zorganizowali PNKK i Polska Naro
dowa Spójnia w USA przy współ
pracy STPK. Wśród przybyłych 
znajdował się bp Franciszek Rowiń
ski, ordynariusz Diecezji Zachodniej 
PNKK, a także księża: ks. senior 
Bronisław Wojdyła, wikariusz gene

ralny misji PNKK w Brazylii i ks. 
prob. Tadeusz Peplowski z Houtz- 
dale.

iGrupa chórzystów z ks. bpem Fr. 
Rowińskim i ks. B. Wojdyłą udała 
się do Koszalina, gdzie wzięła udział 
w Festiwalu Chórów Polonijnych. 
Natomiast 21-osobowa wycieczka 
młodzieży z ks. T. Pepłowskim na 
czele zatrzymała się na kilka dni 
w Warszawie. Uczestniczyli oni we 
Mszy św. w katedrze polskokatolic- 
kiej przy ul. Szwoleżerów, a także 
byli świadkami uroczystej zmiany 
warty przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. Zostali też bardzo serde
cznie przyjęci w siedzibie Towarzy
stwa „Polonia”. Młodzież z ogromną 
ciekawością zwiedziła Warszawę i 
jej okolice, a następnie Kraków, 
Rzeszów i wiele miejscowości w po
łudniowej Polsce. Wszędzie przyj
mowano ich z serdecznym wzrusze
niem. Młodzież ta — to już trzecie 
i czwarte pokolenie Polaków przy
byłych do Ameryki.

iNasi Rodacy zza oceanu przeby
wali w Polsce do 5 sierpnia br. 
Szczegółowe wypowiedzi uczestni
ków trzech grup wycieczkowych za
mieszczono w tygodniku „Rodzina" 
1976, n-ry 35, 41, 42 i 43.

STUDENCI 
SEM INARIUM DUCHOWNEGO 

PNKK W STARYM KRAJU

fW dniach od 10 lipca do 20 'sier
pnia 1976 r. przebywało w Polsce 5 
studentów Seminarium Duchownego 
PNKK w Scranton. Uczestniczyli oni 
w Kursie Szkoły Letniej Kultury i 
Języka Polskiego na Uniwersytecie
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w Lublinie, gdzie słuchali wykładów 
z zakresu historii Polski, literatury, 
sztuki, muzyki przemian społeczeń
stwa polskiego. Zajęcia w Szkole 
Letniej Kultury i Języka Polskiego 
dla cudzoziemców polskiego pocho
dzenia na Uniwersytecie Lubelskim 
zakończyły się rozdaniem dyplomów. 
Otrzymało je 87 osób, w większości 
z USA i Kanady.

Studenci Seminarium Duchownego 
brali udział w uroczystości X rocz
nicy sakry biskupiej bpa Tadeusza 
Majewskiego — przewodniczącego 
Rady Synodalnej Kościoła Polsko- 
ikatolickiego oraz zwiedzili szereg 
świątyń polskokaWolickich, m.in. Ko- 
ściół-Pomnik ku czci organizatora 
PNKK bpa F. Hodura w Żarkach- 
-Moezydle. Uczestniczyli oni również 
w  wielu atrakcyjnych wycieczkach 
krajoznawczych i słuchali wielu re 
gionalnych zespołów ludowych, jak 
np. „Gracja”. Sześciotygodniowy po
byt kleryków w Polsce z pewnością 
przyczynił się do tego, że będą się 
oni starać jeszcze szczegółowiej po
głębiać wiadomości o kraju swych 
ojców.

i i i  Św i a t o w y  f e s t i w a l  
CHÓRÓW POLONIJNYCH  

W KOSZALINIE

W koszalińskim amfiteatrze, na 
III Światowym Festiwalu Chórów 
Polonijnych wystąpiło w sumie 21 
polonijnych chórów z Kanady, Sta
nów Zjednoczonych, RFN, Czecho
słowacji, Danii, Francji, Holandii. 
Wśród uczestniczących w Festiwalu 
chórów wyróżnił się też chór Pol
skiego Narodowego Kościoła Kato

lickiego w Chicago, którym dyrygo
w ał Włodzimierz Belland. Chór ten 
otrzymał specjalną nagrodę Woje
wody koszalińskiego.

®p Franciszek Rowiński — ordy
nariusz Diecezji Zachodniej PNKK 
i zasłużony działacz polonijny wy
raził swą opinię na temat funkcji 
koła śpiewaczego w słowach: „W ży
ciu każdego człowieka może zmienić 
się właściwie wszytko, poglądy po
lityczne i religijne, kraj zamieszka
nia i sytuacja polityczna. Nie może
my tylko zmienić własnych... dziad
ków. Koto śpiewacze nie tylko za
chęca do nauczania się i używania 
języka przodków, ale również po
maga poznać kulturę Starego Kraju, 
pozwala odnaleźć własny rodowód 
starszy niż amerykański, własną tra 
dycję narodową, stwarza okazję do 
cieszenia się z sukcesów ziemi swych 
ojców. Tymi sukcesami można się 
szczycić wśród społeczeństwa, w któ
rym przyszło żyć. Dla nas, Polaków, 
zamieszkałych w Stanach Zjednoczo
nych, jest to bardzo ważne”.

INa świecie jest ponad 150 polonij
nych chórów, które kultywują oj
czysty język i jest to dla nich spra
wa najważnejsza. W konkursie więc 
goście zaprezentowali się bardzo 
pięknie. Nie wszystkie jednak polo
nijne chóry mogły przyjechać na ko
szaliński festiwal. Ale wszystkie, a 
szczególnie te, które uczestniczyły w 
poprzednich festiwalach, cenią sobie 
bardzo zadzierzgnięte kontakty.

III  Światowy Festiwal był symbo
lem rzeczywistej łączności polonij
nych wykonawców z polskimi słu
chaczami. Sąd Konkursowy I II  Świa
towego Festiwalu Chórów Polonij
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nych przyznał 14 zespołom nagrody 
i wyróżnienia. A oto główne nagro
dy:

Nagrodę Ministra Spraw Zagrani
cznych otrzymał chór „Sokół” z Win- 
nipeg w  Kanadzie. Zespół ten otrzy
mał także nagrody Polskiego Związ
ku Chórów i Orkiestr oraz Polskich 
"Nagrań.

Nagrodę M inistra Kultury i Sztu
k i otrzymał chór „Hasło” z Orłowej 
w CSRS. Zespołowi temu przypadła 
również nagroda „Panoramy Pol
skiej”.

Nagrodę Prezesa Towarzystwa 
„Polonia” przyznano chórowi „The 
Lira Singers” z Chicago.

Nagrodę sekretarza generalnego 
Towarzystwa „Polonia" wyróżniono 
„Organ” (Berlin Zachodni).

IChór „Hutnik” z Trzyńca w Cze
chosłowacji wyróżniony został na
grodą przewodniczącego Komitetu do 
Spraw  Radia i Telewizji, zaś nagro
dę CRZz przyznano chórowi pol
skich górników z Doniai (Francja).

Koncert polonijnych chórów udał 
się wspaniale, fascynował starannoś
cią przygotowania i atmosferą.

DAR NARODU POLSKIEGO 
DLA NARODU 

AMERYKAŃSKIEGO

Dnia 4 lipca 1976 r., w dwusetną 
rocznicę niepodległości Stanów Zjed
noczonych, Edward Gierek dokonał 
aktu przekazania narodowi amery
kańskiemu, na ręce ambasadora 
USA w Polsce Richarda T. Daviesa, 
daru narodu polskiego: pomników 
bohaterów narodowych obu krajów
— Tadeusza Kościuszki i Kazimie

rza Pułaskiego, które staną w mia
stach amerykańskich. Uroczystość 
miała miejsce w Sali Kolumnowej 
Sejmu. Obecni byli: marszałek Sej
mu — Stanisław Gucwa, wicemar
szałkowie Sejmu — Halina Skibnie- 
wska, Piotr Werblan, minister spraw 
zagranicznych — Stefan Olszowski, 
przewodniczący sejmowej 'Komisji 
Spraw Zagranicznych — Ryszard 
Frelek i zastępca jej przewodniczą
cego — Jerzy Waszczuk.

Ambasadorowi USA towarzyszyła 
grupa jego współpracowników. Na 
postumentach ustawiono zm iniatury
zowane repliki pomników Tadeusza 
Kościuszki i Kazimierza Pułaskie
go. Obaj odegrali wybitną rolę w 
amerykańskiej walce o niepodległość.

(Pierwszy z nich, wychowanek 
Szkoły Rycerskiej, walczył u boku 
Jerzego Waszyngtona od 1776 r. do 
1783 r., zasłynąwszy przede wszyst
kim swymi umiejętnościami inży
nieryjnymi przy budowie fortyfika
cji. Jego zasługą było m.in. zwycię
stwo Amerykanów pod Saratogą. 
Opuszczając Amerykę jako genera! 
Armii Stanów Zjednoczonych i ka
waler orderu „Cincinnati” — otrzy
mał specjalne podziękowanie Kon
gresu USA za „długą, wierną i peł
ną zasług służbę”.

Drugi z bohaterów był dowódcą 
legionu walczącego o wolność Sta
nów Zjednoczonych, generałem ka
walerii amerykańskiej. Odniósł zwy
cięstwo w bitwie pod Charleston, 
pod Brandywine, Germantown i Egg 
Harbor. W bitwie pod Savannah zo
stał śmiertelnie ranny i zmarł w 
1779 r.

pom nik Kościuszki jest dłuta prof.
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Mariana Koniecznego, a pomnik P u
łaskiego — Kazimierza Danielewi- 
cza. Obaj autorzy byli obecni na 
sali.

„Z głęboką satysfakcją stwierdza
my — powiedział E. Gierek — że 
historyczne związki obu narodów, 
ustanowione 200 lat temu trw ają do 
dnia dzisiejszego (...). Jako symbol 
łączących nas tradycji i przyjaźni 
pragniemy przekazać narodowi ame
rykańskiemu pomniki dwóch wspól
nych nam bohaterów narodowych — 
Tadeusza Kościuszki i Kazimierza 
Pułaskiego. Proszą Pana, Panie 
Ambasadorze, o przekazanie tych mi
niatur, stanowiących wierną repliką 
pomników, Panu prezydentowi Ge- 
raldowi Fordowi, wraz z moim po
sianiem z okazji 200-lecia Stanów 
Zjednoczonych”.

POSŁANIE I  SEKRETARZA
KC PZPR EDWARDA GIERKA 

DO PREZYDENTA 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

GERALDA FORDA

Szanowny Panie Prezydencie,
Proszę przyjąć szczere gratulacje 

i serdeczne pozdrowienia z okazji 
200-lecia Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Na Pana ręce składam z 
tej racji najlepsze życzenia dla wiel
kiego Narodu Amerykańskiego, wo
bec którego Naród Polski żywi głę
bokie -uczucia przyjaźni, oparte na 
długiej tradycji.

IW tę pamiętną rocznicę 200-lecia 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, o 
których niepodległość walczyli rów
nież wybitni synowie Polski, pragnę 
przekazać Narodowi Amerykańskie

mu pomniki generała Tadeusza Koś
ciuszki i generała Kazimierza Pu
łaskiego, bohaterów obu naszych 
Narodów, jako symbol tradycji i 
przyjaźni. Miniatury, będące w ier
nymi replikami tych pomników, 
wręczyłem dzisiaj panu Ambasado
rowi Richardowi T. Daviesowi.

Pragnę dać wyraz szczeremu za
dowoleniu z wszechstronnego roz
woju stosunków polsko-amerykań
skich. Jestem rad, iż pomyślnie prze
biega realizacja porozumień zawar
tych w toku mojej wizyty w Sta
nach Zjednoczonych oraz Pana wi
zyty w Polsce. Jest naszym dąże
niem, aby stosunki te rozwijać i po
głębiać w przeświadczeniu, że przy
jaźń i współpraca między Polską i 
Stanami Zjednoczonymi dobrze słu
ży interesom obu Narodów, stano
wiąc równocześnie wkład w utrw a
lanie odprężenia, umacnianie bezpie
czeństwa i pokoju światowego oraz 
międzynarodowej współpracy.

JZ okazji święta narodowego i przy
padającej rocznicy 200-łecia Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, przekazuję 
Panu, Panie Prezydencie moje naj
lepsze pozdrowienia, a Narodowi 
Amerykańskiemu życzenia pomyśl
ności i dalszego rozwoju.

Posłanie to nosi datę 4 lipca 1976 r.

ZIEMIA Z WARKI DÓ SAVANNAH

Na pokładzie sławnej fregaty poi- ■ 
skiej „Dar Pomorza” popłynęła w 
bieżącym roku przez Atlantyk do 
Savannah urna z ziemią z Warki, 
rodzinnego miasta Kazimierza Pu
łaskiego, bohatera wialk o wolność 
Polski i Stanów Zjednoczonych. W
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1779 r. "właśnie w Savan.nah rozegra
ła się historyczna bitwa, :w czasie 
której generał Kazimierz Pułaski zo
stał śmiertelnie ranny.

'W uroczystościach przekazania ur
ny marynarzom „Daru Pomorza” 
wzięli udział licznie przybyli miesz
kańcy ziemi wareckiej, przedstawi
ciele wielu miast polskich oraz Po
lonii amerykańskiej, obecny był tak
że ambasador Stanów Zjednoczo
nych w Polsce Richard T. Davies. 
„Niech ta garść polskiej ziemi przy
pomni Amerykanom wzajemne 
związki łączące obydwa nasze naro
dy, wspólną tradycję, poszanowanie 
wolności i niepodległości, imiona 
tych, którzy oddali swe życie za 
Wolność Waszą i Naszą” — powie
dział zastępca sekretarza generalne
go Towarzystwa „Polonia” Józef To
pisz.

Przy dźwiękach hymnu Polski i 
Stanów Zjednoczonych urna z ziemią 
spoczęła na żaglowcu.

NA STRAŻY POLSKOŚCI

[W trosce o żywotne interesy Po
lonii amerykańskiej Episkopat Pol
skiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego skierował list otwarty do 
kard. Wojtyły i innych biskupów 
rzymskokatolickich z Polski, uczest
ników 41 Kongresu Eucharystycznego 
w Filadelfii (sierpień 1976), opubli
kowany w „Straży” (12 sierpień 1976) 
i „Roli Bożej” (z 14 sierpnia 1976).

iEpiskopat PNKK poruszył w tym 
liście istotne sprawy, ważne dla ca
łej Polonii Amerykańskiej, ważne 
też dla Polski. Kardynał Wojtyła oraz 
inni rzymskokatoliccy biskupi polscy

— jak podkreślono w liście — po
winni w swych rozmowach z człon
kami amerykańskiej hierarchii prze
dyskutować niektóre palące proble
my Polonii, a nawet wręcz postawić 
zarzuty swym współbraciom w urzę
dzie biskupim z powodu ich zarzą
dzeń, które godzą w polskość są 
szkodliwe dla jej podtrzymania i 
zachowania. Polonia rzymskokatolic
ka — jak piszą biskupi PNKK — 
jest słabo zorganizowana, nie ma 
dobrego kierownictwa, a olbrzymia 
większość polskich księży rzymsko
katolickich nie bierze udziału w ży- 
■oiu Polonii amerykańskiej i .nie za
chęca swych parafian Polaków do 
włączenia się w prace Polonii. Bi
skupi PNKK w swym liście otwar
tym stawiają hierarchii rzymskoka
tolickiej szereg niezwykle istotnych 
pytań, na które odpowiedzi nie mo
gą być wymijające. Zainteresowanie 
to świadczy wyraźnie o tym, że duch 
patriotyzmu, wtopiony w duszpas
terską działalność Kościoła Narodo
wego praez biskupa F. Hodura prze
trw ał aż po dzień dzisiejszy. Kapłani 
PNKK — Polacy — stoją na straży 
zachowania polskości u Polaków za
mieszkałych na ziemi Waszyngto
na.

MIĘDZYNARODOWY ZJAZD 
LEKARZY POLONIJNYCH

Po raz pierwszy w powojennej 
historii Polskiego Towarzystwa Le
karskiego odbył się w Warszawie, 
a następnie w Krakowie, międzyna
rodowy zjazd lekarzy polonijnych, 
który obradował w dniach 9—15 
sierpnia br. Uczestniczyło w nim o-
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kolo 140 osób z 'kilkunastu krajów  
Europy, Ameryki i Australii. Spot
kanie zorganizowane zostało przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo
łecznej, Towarzystwo Łączności z 
Polonią „Polonia”, a także przez 
Polskie /Towarzystwo Lekarskie, 
zrzeszające ponad 20 tys. lekarzy.

Tematy obrad plenarnych były na
stępujące:

iWkład Polaków do rozwoju nauk 
biomedycznych (oraz 'działalność 
związków lekarzy polskich w USA;

Szikolenie przed i podyplomowe le
karzy;

[Rehabilitacja i lecznictwo uzdro
wiskowe.

(Uczestnicy Międzynarodowego Zja
zdu Lekarzy polonijnych m.in. u- 
ch walili:

(Rozwijanie w kraju i za granicą 
wymiany naukowo-dydaktycznej o- 
Ta2 podejmowanie starań i zwię
kszenie liczby kandydatów na studia 
lekarskie w Polsce;

Dążenie do stworzenia działu Hi
storii Medycyny Polskiej w Między
narodowym Muzeum Medycyny w 
Chicago;

iZachęcenie kolegów mieszkających 
w poszczególnych krajach do zor
ganizowania na swoim terenie zwią
zków lekarzy polskich, które by 
współdziałały w informowaniu swo
jego środowiska o osiągnięciach le
karzy polskich w kraju;

Dalsze utrzymywanie wydawania 
biuletynu „Polish Medical Science 
and History”.

Wielu lekarzom polonijnym zasłu
żonym dla medycyny polskiej w rę
czono dyplomy honorowe Towarzy
stwa. Otrzymali je profesorowie:

Jan  Belża, Tadeusz Danowski, Bo
rys Surawicz, Zygmunt Wesołowski 
i dr Władysław Cebulski. Z kolei 
Związek Lekarzy Polskich w USA 
nadal członkowstwo honorowe za
służonym dla nauki światowej i 
działającym w kraju naukowcom. 
Są nimi profesorowie: Tadeusz Bi- 
likiewicz, Józef Bogusz, Józef Jan- 
kowiak, Bertold Kassur, Tadeusz 
Kielanowski, Stefan Kruś, Włodzi
mierz Ławkowicz, Jan Nielubowicz, 
Jan  Nowicki, Tadeusz Popiela, Ed
ward Rużyłło, Marian Śliwiński, 
Marian Weiss, Audrzej Wojtczak, 
Witold Zahorski i doc. Józef Grenda.

/Goście w czasie swojego pobytu 
w Polsce zwiedzili Stołeczne. Cen
trum  Rehabilitacji w Konstancinie, 
budowę Pomnika Centrum Zdrowia 
Dziecka oraz kilka uzdrowisk.

(Zjazd był też świetną okazją do 
spotkań z dawnymi kolegami, do 
odświeżenia wspomnień, do zadzie
rzgnięcia nowych przyjaźni, do na
wiązania kontaktów naukowych. 
Sprzyjała tem u serdeczna atmosfera, 
jaką stworzyli organizatorzy. Na
stępne spotkanie w kraju  ojców le
karze wyznaczyli sobie za 3 lata.

WIZYTA DELEGATÓW KOŚCIOŁA 
POLSKOKATOLICKIEGO I STPK 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

(W dniach 2—15 września 1976 r. 
w USA przebywała delegacja z Pol
ski.

Kościół Polskokatolicki reprezen
tował ks. Wiktor Wysoczański, a' 
Społeczne Towarzystwo Polskich Ka
tolików — dr Jan  Małuszyński. Wi
zyta polskich delegatów miała na
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celu dalsze pogłębienie kontaktów 
między środowiskiem skupionym wo
kół PNKK i Polskiej Narodowej 
„Spójni” a Kościołem Polskokatolic- 
kim i STPK.

Delegacja odwiedziła dwa ważne 
ośrodki działalności PNKK i „Spój
ni” — Scranton i Chicago oraz spot
kała się z czołowymi działaczami 
polonijnymi na tam tym  terenie. Pol
scy delegaci złożyli też wizytę w 
Konsulacie PRL w Chicago. Poza 
tym uczestniczono w  szeregu nabo
żeństwach w parafiach PNKK i w 
wielu imprezach zorganizowanych 
przez „Spójnię”, m.in. w Zlocie Mło
dzieży PNKK, połączonym z obcho
dami 200-lecia Stanów Zjednoczo
nych.

B ISK U PI PNKK W POLSCE

(Po wzięciu udziału w dorocznej 
sesji Międzynarodowej Konferencji 
Biskupów Starokatolickich w Hader- 
sdorf k. Wiednia (w dniach 14—17 
września 1976 r.), Pierwszy Biskup 
PNKK w USA, Kanadzie i Brazy
lii, Tadeusz Zieliński, wraz z bpem 
Józefem Niemińskim, ordynariuszem 
Diecezji Kanadyjskiej PNKK prze
bywali w Starym K raju na krótkim 
urlopie wypoczynkowym.

W czasie swego- pobytu w Polsce 
(18.IX.—6X,1976 r.) Goście wzięli u- 
dział w uroczystościach poświęcenia 
nowego kościoła w  Swięciechowie.

Biskupi zostali przyjęci przez mi
nistra K. Kąkola, kierownika Urzędu 
do spraw Wyznań oraz wicedyrekto
ra tegoż Urzędu, T. Dusika. Gościom 
towarzyszyli: bp T. Majewski, prze
wodniczący Rady Synodalnej oraz

dr J. Małuszyński, prezes Społecz
nego Towarzystwa Polskich Katoli
ków.

W IZYTA AMERYKAŃSKICH
KOMBATANTÓW -LOTNIKÓW  

W POLSCE

W Polsce przebywała w  lecie br. 
grupa amerykańskich kombatantów, 
oficerów lotnictwa Stanów Zjedno
czonych. W czasie II wojny świato
wej walczyli oni w alianckich si
łach lotniczych. Zestrzeleni podczas 
bombardowań lub w walkach po
wietrznych, dostali się do niewoli 
i przebywali w słynnym obozie je
nieckim w Żaganiu na zachodzie 
Polski. Dzięki staraniom biura tu
rystycznego „Dana Travel Service" 
z Nowego Jorku, 40-osobowa gru
pa obywateli USA, w tym 18 b. 
lotników wraz z żonami, odwiedziła 
Polskę. Wśród pilotów znajdował się 
generał lotnictwa Stanów Zjedno
czonych Delmar Spivey, obecnie w 
stanie spoczynku.

(Żagań był ich głównym celem po
dróży po Polsce. Bardzo wzrusza
jące były chwile, kiedy amerykańscy 
kombatanci wraz ze swymi najbliż
szymi znaleźli się na terenie byłe
go obozu jenieckiego, miejsca tra 
gicznych dni w ich życiu. Z dużym 
zainteresowaniem zwiedzano Muzeum 
Martyrologii żołnierzy alianckich. P i
loci rozpoznawali na eksponowanych 
zdjęciach swoich kolegów z czasów 
jenieckich.

„Jestem przekonany, powiedział 
gen. Delmar Spivey, że ludzkość nie 
dopuści, aby powtórzyła się wojen
na tragedia. Wywozimy z Polski do-
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bre wrażenia, przeżyliśmy tu pię
kne i niezapomniane dni”.

POSIEDZENIE MIĘDZYRESORTO
W EJ K O M ISJI DO SPRAW POLO

N II ZAGRANICZNEJ

Rok 1976 przyniósł dalszy rozwój 
wszechstronnych kontaktów Polonii 
z krajem . Dotyczy to zarówno licz
nych środowisk polonijnych na róż
nych kontynentach, organizacji i sto
warzyszeń, ruchu kulturalnego, jak 
również turystyki.

Latem odbyły się reprezentatyw
ne spotkania polonijnych działaczy 
gospodarczych, lekarzy i inżynierów 
polskiego pochodzenia, liczne impre
zy naukowe i kulturalne. Setki mło
dzieży uczestniczyło w zajęciach u- 
niwersyteckich letnich szkół kultu
ry i języka polskiego.

Istotnej wagi 'wydarzeniem było 
opracowanie aktów prawnych ułat
wiających różnorodne inicjatywy na
szych Rodaków, a prfede wszystkim 
obopólnie korzystną współpracę go
spodarczą Polonii z krajem.

Sprawy te omawiano na posie
dzeniu Międzyresortowej Komisji do 
spraw Polonii Zagranicznej, które 
odbyło się 6 października w W ar
szawie,

Podkreśleniem serdecznych, stale 
umacniających się związków środo
wisk polonijnych z ojczystym kra
jem jest-m .in. udział naszych Ro
daków w realizacji społecznej akcji 
budowy szpitala-pomnika Centrum 
Zdrowia Dziecka oraz odbudowy Za
mku Królewskiego w  Warszawie. 680 
tys. doi., które przekazali nasi Ro
dacy z zagranicy na fundusz bu

dowy CZD to prawie 1/5 ogólnych 
w płat dewizowych. Dodajmy, że na 
fundusz zamkowy przedstawiciele 
różnych środowisk polonijnych wpła
cili już ok. 350 tys. dolarów, prze
kazali także wiele zabytkowych 
przedmiotów. Aktywnie działają li
czne polonijne komitety funduszu 
olimpijskiego. W okresie poprzedza
jącym ostatnie igrzyska olimpijskie, 
które odbyły się w Montrealu, nasi 
Rodacy przekazali na Polski Fundusz 
Olimpijski 140 tys. dolarów.

INSTYTUT BADAN POLONIJNYCH 
W KRAKOW IE

W Krakowie wyrasta nowe cen
trum naukowe do badań nad Po
lonią i ośrodek kształcenia młodzieży 
polonijnej z całego świata. Kole
gium Polonijne im. Kazimierza Pu
łaskiego usytuowano na skarpie wi
ślanej w Przegorzałach. Tu właśnie 
znajdzie swą siedzibę Insty tu t Ba
dań Polonijnych Uniwersytetu Ja 
giellońskiego.

•Uniwersytet Jagielloński może się 
poszczycić piękną tradycją współ
pracy z Polonią i badań nad nią, 
sięgającą jeszcze lat trzydziestych, 
kiedy to uczelnia organizowała 
wspólnie z Fundacją Kościuszkow
ską kursy wakacyjne kultury pol
skiej dla młodzieży polonijnej.

Obecny Instytut jest kontynuacją 
dwóch istniejących poprzednio pla
cówek: Polonijnego Ośrodka Nau
kowo-Dydaktycznego UJ i Zakładu 
Polonijnego UJ. Działalność tej no
wej placówki jest oczywiście znacz
nie szersza i bogatsza. Obok badań 
naukowych Instytut zajmuje się bo
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wiem dydaktyką, a także podejmuje 
rozległą działalność wydawniczą.

'Badania naukowe o charakterze 
interdyscyplinarnym prowadzone są 
w 5 pracowniach:' Socjologiczno-et- 
nograficznej, L iteratury i języka pol
skiego, Prawnej, Historii emigracji 
i Słownika biograficznego Polonii. 
Warto też odnotować, źe Instytu
towi przypadła rola koordynatora 
wszystkich badań nad Polonią, po
dejmowanych w  Kraju.

(Działalność dydaktyczną prowadzi 
Instytut zarówno dla naszej jak i 
polonijnej młodzieży. Nasi studen
ci różnych kierunków będą mogli 
w niedalekiej przyszłości podejmo
wać prace dyplomowe o tematyce 
polonijnej. Zorganizowane zostaną 
seminaria magisterskie o specjalno
ści polonijnej dla słuchaczy socjo
logii, historii, etnografii, prawa, lite
ratury  i języka polskiego. Utworzo
ne także zostaną studia podyplomo
we.

Natomiast młodzież polonijna już 
niedługo będzie mogła podejmować 
dwuletnie studia poświęcone proble
mom wychodźstwa polskiego. Konty
nuowane też będą Letnie Szkoły 
Kultury i Języka Polskiego oraz 
roczne kursy języka polskiego, na 
które kierowani są studenci m ają
cy podjąć normalne studia na na
szych uczelniach.

,•1 wreszcie Instytut może się po
szczycić nadzwyczaj bogatą działal
nością wydawniczą. Wydawane są 
m.in.: „Przegląd Polonijny” i „Pra
ce polonijne U J”. Nową serią bę
dzie „Biblioteka Polonijna”, w jej 
ramach planuje się eo rolku co naj
mniej dwie edycje książkowe n a 
kładem „Ossolineum”.

POLO N IJN E CENTRUM 
KULTURALNO -OŚWIATOW E 

W  LUBLINIE

JW Lublinie od półtora roku dzia
ła Polonijne Centrum Kulturalno- 
-Oświatowe przy Uniwersytecie im. 
Marii Curie-Skłodowskiej. Centrum 
to coraz wyraźniej zaznacza swoją 
obecność w krajowym  systemie łą
czności z Polonią, rozwiniętym szcze
gólnie po 1970 roku, kiedy to uni
wersytety w Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu i Lublinie (KUL) zaczęły 
organizować tzw. Szkoły Letnie Kul
tury i Języka ■ Polskiego. Ta forma 
zapoznawania młodzieży polonijnej 
z historią i ku lturą  polską, ze współ
czesnymi przeobrażeniami naszego 
kraju , z jego językiem spotkała się 
z rzeczywiście dużym i autentycznym 
zainteresowaniem adresata — acz
kolwiek pobyt w  takiej szkole jest 
płatny. Rezultatem owego wzięcia 
u Polonusów było uruchomienie w 
kra ju  ośrodków o nieco innym cha
rakterze. I  tak  doczekaliśmy się w 
Lublinie Centrum Kulturalno-Oświa
towego, którego program jest nie 
tylko oryginalny, odmienny, ale .— 
co najważniejsze — w pełni rea
lizowany.

(Działalność Centrum rozwija się 
na trzech płaszczyznach: dydaktycz
nej, badawczej wydawniczej. P ier
wsza tożsama jest ze studium dla 
instruktorów polonijnych zespołów 
folklorystycznych i kursem metody
ki nauczania dla nauczycieli polonij
nych. Polacy z zagranicy upodobali 
sobie szczególnie oberki, kujaw ia
ki, chodzone oraz tzw. tańce lubel
skie. Wiadomo od dawna, że taniec
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zbliża ludzi do siebie, ale dopiero 
od niedawna wiemy, że jest w yjąt
kowo skutecznym środkiem animacji 
świadomości narodowej, środkiem, 
który nie zna bariery immunolo
gicznej w postaci wykształcenia, 
stanu zamożności, pozycji społecz
nej. W ubiegłorocznych zajęciach 
studium folklorystycznego wzięło u- 
dział 195 osób — o 35 więcej niż 
przewidywano — z 10 krajów Eu
ropy oraz z Australii, Kanady i 
USA. W 1976 r. przyjechało do Lu
blina ponad 200 amatorów folklo
ru, nie licząc osób wchodzących w 
skład zespołów tańca ludowego z 
Belgii i Francji, które gościć będą 
w Centrum po około 10 dni.

|Od 10 lipca do 10 sierpnia 1976 
r. zorganizowano tam również kurs 
metodyczny dla nauczycieli szkół po
lonijnych. W ubiegłorocznym uczest
niczyło 26 osób z czterech krajów 
europejskich oraz z USA, Australii 
i Kanady oraz Nowej Zelandii.

Działalność wydawnicza: inform a
tor Centrum, katalogi wystaw po
lonijnych, konspekty studium, nuty. 
Ponadto prace popularnonaukowe na 
tem at Polonii w różnych krajach, 
publikowane w specjalnym cyklu. 
W jego ramach wydrukowano do
tychczas książkę Henryka Zinsa 
„Polacy w Kanadzie” oraz Włady
sława Kucharskiego i Zbigniewa 
Tomkowskiego „Polonia w Austrii’’. 
W przygotowaniu znajduje się „Po
lonia w Brazylii” Eugeniusza Ciu- 
rusia. Czynione są też przymiarki 
do monografii o Polonii belgijskiej.

iCentrum jakby poszerzyło okno 
lubelskie na świat — to nasza lo
kalna korzyść o ponadlokalnym zna

czeniu, Kilkuset Polaków z kilkuna
stu krajów świata gości corocznie 
w mieście. Przyjeżdżają tutaj sze
fowie fundacji i związków- polonij
nych, m.in. z USA (Eugeniusz F. 
Kusielewiez), Kanady (Julian Do- 
branowski), Brazylii (Zenon Vincen- 
te Gałecki), Austrii (Waldemar Ma- 
rynicz). Niedawno odwiedził Lublin 
Prezes Towarzystwa Austria-Polska, 
dr Theodor Kanitzer, uczestniczący 
m.in. w sympozjum naukowym 
„Współpraca polsko-austriacka”, któ
remu patronował prezes Rady Mi
nistrów PRL, Piotr Jaroszewicz.

ITrzeba również dodać, że d r  Ro
man Tokarczyk opracował koncep
cję Międzyuczelnianego Stud ium  
Doktoranckiego Centrum K ultural
no-Oświatowego UMCS. Przeznaczo
ne dla Amerykanów polskiego po
chodzenia i innych obywateli USA, 
którzy interesują się problemami na
szego kraju, rozpoczęłoby działal
ność w roku akademickim 1977/78 
przyjmując 15 doktorantów. W nas
tępnych latach liczba ta mogłaby u- 
lec zwiększeniu. A oto kilka nazwisk 
proponowanych wykładowców: An
drzej Burda", Zdzisław Cackowski, 
ks. Mieczysław Krąpiec, Tadeusz 
Krwawicz, Jan  Krzyż, Zbigniew 
Lorkiewicz, Grzegorz L. Seidler, 
Wiesław Skrzydło, Mieczysław Su- 
botowicz, Henryk Zins.

PRZED V SEJM IKIEM  
DZIAŁACZY POLONIJNYCH 

POLSKIEGO KOMITETU 
OLIM PIJSKIEGO

W Sali Hołdu Pruskiego krakow 
skich Sukiennic, a następnie w sło
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necznej scenerii Tatr w Zakopanem 
toczyły się w ubiegłym roku obra
dy IV Sejmiku Działaczy Polonij
nych Polskiego Komitetu Olimpij
skiego. Wśród 114 uczestników z 15 
krajów najliczniej reprezentowane 
były środowiska polonijne ze Sta
nów Zjednoczonych, Republiki Fe
deralnej Niemiec, Francji, Szwecji. 
Przybyli również działacze z Bel
gii, Holandii, Austrii, Berlina Za
chodniego, Danii, Szwajcarii, W. 
Brytaniii Kanady, Argentyny, Afryki 
Płd. i Australii,

Krakowskie i zakopiańskie obrady 
działaczy olimpijskich nazwać moż
na spotkaniem dobrych ambasado
rów polskiego sportu. I rzeczywi
ście, jeśli zagłębić się w ich treść, 
uderzało ogromne zaangażowanie we 
wszystko, co związane jest z do
brym imieniem i pozycją polskiego 
sportu w świecie. Z ogromną troską 
mówiono o potrzebie stworzenia wa
runków tym wszystkim, którzy na 
stadionach i boiskach świata w  szla
chetnej, sportowej rywalizacji re
prezentują biało-czerwone barwy. 
Wielu uczestników Sejmiku podkre
ślało fakt, że sukcesy polskiego spor
tu są wprost bezcenne dla aktyw i
zacji pracy środowisk polonijnych, 
dla utrzymania poczucia polskości 
wśród młodzieży polonijnej, dla 
kształtowania uczuć patriotyzmu i 
dumy narodowej, wreszcie dla or
ganizacji życia sportowego Polonii,

Jednym z najbardziej wzruszają
cych momentów w czasie obrad Sej
miku było 'przekazanie do Muzeum 
Sportu w Warszawie sztandaru za
służonego klubu: Stowarzyszenia 
Sportowego KS Polonia z Retinne

(Belgia). Sztandar ten ufundowany 
został przez robotników i chłopów 
przybyłych do Belgii w poszukiwa
niu pracy w okresie przed I wojną 
światową i w latach międzywojen
nych.

Nasz sztandar — powiedział Jan 
Łuczak, prezes PKOI W Belgii — 
jest bardzo stary i będzie nam go 
brakowało. Uratowaliśmy go pod
czas wojny i chcemy, by dziś zna
lazł się wśród innych cennych pa
miątek polskiego sportu w  sercu 
jego Ojczyzny — Warszawie.

^Miejscem następnych V obrad 
Sejmiku ^Działaczy Polonijnych 
PKOI., który zw ołany  zostanie w  
1977 r., będzie Kalisz.

KOMPENDIUM 
WIEDZY O POLSCE

Historia Polski od zarania dziejów 
do współczesności i to historia u ję
ta wszechstronnie — polityka, gos
podarka, kultura, oświata — czyli 
udana próba syntezy pióra wybit
nych współczesnych historyków pol
skich: Aleksandra Gieysztora, Sta
nisława Herbsta (już nieżyjącego) i 
Bogusława Leśnodorskiego w bogato 
ilustrowanym- wydaniu pod wspól
nym tytułem Tysiącletnia Polska. 
Publikacja Wydawnictwa „In ter
press” (rozszerzona i zaktualizowana 
edycja „Millenium") ukazała się jed
nocześnie w wersjach obcojęzycz
nych: angielskiej, francuskiej, nie
mieckiej i hiszpańskiej. Jest to do
bre kompendium wiedzy o Polsce 
dla cudzoziemców bądź osób po
chodzenia polskiego.
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AUDYCJE DLA POLONII 
W POLSKIM  RADIU

Kilkanaście lat temu, pod wpły
wem listów słuchaczy w redakcji 
audycji dla Polonii Polskiego Radia 
opracowano skrypt z objaśnieniami 
po francusku do lekcji języka pol
skiego, nadawanych na antenie. W 
niedługim czasie 5 tys. egz. zostało 
rozesłanych do chętnych. Ten fakt 
świadczył o potrzebie nauki języka 
polskiego przez radio. Powstała więc 
myśl, by opracować tego typu skrypt 
również w języku niemieckim. Py
ta! o to m.in. Związek Polaków 
„Zgoda” w RFN, który sam pro
wadzi kursy języka polskiego. W 
latach 1968-70 ukazały się więc ko
lejne zeszyty (łącznie było ich 16). 
Nakład był już dwukrotnie większy: 
10 tys. egz. Podręcznikiem zainte
resowała się nie tylko Polonia w 
RFN, ale również szkoły w NRD, 
ośrodek Kultury Polskiej w Berli
nie, Insty tu t Polski w Wiedniu, 
napłynęły także prośby o przesyłkę 
od Niemców, Austriaków i Szwaj
carów. Okazało się bowiem, że po
dręcznik jest tak wszechstronnie o- 
pracowany, że może służyć nie tylko 
członkom Polonii czy ich dzieciom, 
które z domu wyniosły obycie z 
kulturą polską i językiem, lecz rów
nież rdzennym obcokrajowcom. Au
torem podręcznika jest Barbara 
Przybyłowska — zastępca redakto
ra naczelnego Państwowego Instytu
tu  Wydawniczego. Jakość podręcz
nika gwarantował także jego nau
kowy recenzent i tej miary autory
tet, co prof. Stanisław Skorupka.

W 1971 r. została opracowana trze

cia wersja — angielska. Wersja — 
gdyż każda z edycji podręcznika nie 
jego dosłownym, mechanicznym tłu
maczeniem, lecz została przystoso
wana do różnych potrzeb i psychiki 
odbiorców, żyjących w różnych stre
fach językowych. Wydanie angiel
skie trafiło m.in. do Stanów Zjedno
czonych (oprócz Polonii korzystają 
z niego również niektóre uniwersy
tety amerykańskie). Nie mówiąc już
o licznych szkołach i kursach ję
zyka polskiego, prowadzonych przez 
różne organizacje polonijne. Zawę
drowało także do Australii, a na
wet do Tasmanii na tamtejszy uni
wersytet (na którym dziekanem wy
działu socjologii jest prof. Adam 
Jamrozik).

W 1974 r. powtórzono wydanie 
francuskie, ale już nie w formie 
drukowanych zeszytów, lecz ładnie 
wydanej książki — również w  na
kładzie 10 tys. egzemplarzy. Podrę
cznik francuski trafił m.in. do uni
wersytetu w Tuluzie — korzystają 
z niego uczący się tam języka pol
skiego francuscy studenci, zaintere
sował się nim także wykładający w 
Sorbonie literaturę polską prof. Zy
gmunt Markiewicz, a lektor języka 
polskiego w Sorbonie, doc. dr Ka
rol Zierhoffer, opracował fachową 
ocenę, stwierdzając w  jej zakoń
czeniu: „Podręcznik B. Przybyłow- 
skiej stanowi w zakresie podręczni
ków języka polskiego dla cudzoziem
ców wartościową pozycję i będzie 
on stanowił bardzo dobrą pomoc 
dla francuskich słuchaczy kursu ję
zyka polskiego, nadawanego przez 
Polskie Radio. Można go również po
lecić lektorom prowadzącym kursy
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języka polskiego na uniwersytetach 
francuskich”.

'Redaktor naczelny Redakcji Au
dycji dla Polonii i Polaków za Gra
nicą w Polskim Radiu, Lech Stani
sławski, mówi: „Jesteśmy jedną z 
nielicznych radiofonii w święcie, któ
re . na falach eteru uczą swojego 
języka. Robimy to z myślą nie tyl-. 
ko o Polonii, lecz również o słucha
jących nas cudzoziemcach. Nadajemy 
lekcje języka polskiego także np. 
w audycjach emitowanych po nie
miecku czy francusku. Warto zdać 
sobie sprawę, że przecież polski, 
wskutek rozproszenia Polonii po ca- 
!ym świecie, również jest jakby ję
zykiem międzynarodowym, którym 
w wielu krajach można się poro
zumieć. Tak więc znajomość pol
skiego to nie tylko sprawa uczucio
wych więzi łączących Polonię, lecz 
również i w pewnym zakresie prak
tyczna korzyść.

Zresztą samo życie dostarcza na 
to dowodów. Tak np. po zawarciu 
kontraktu na kooperację produkcji 
traktorów z wielkim koncernem Ma- 
ssey-Fergussona w prasie wycho
dzącej w Anglii ukazały się ogło
szenia o poszukiwaniu pracowników 
znających język polski. Podobnie też 
działo się we Francji, gdy zawarliś
my kontrakt z Berlietem. Nic więc 
dziwnego, że naszymi kursam i języ
ka polskiego interesuje się nie tylko 
Polonia, lecz niejednokrotnie także 
obcokrajowcy. I jeszcze jedno: cha
rakterystyczne, że są także człon
kowie Polonii, którzy choć w domu 
rodzinnym już nie mówili po pol
sku — osiągnąwszy wiek dojrzały, 
poznając lepiej kraj pochodzenia, je
go kulturę, dopiero wtedy zaczyna
ją się uczyć polskiego. Jest to chy
ba dowód, jak  głęboko potrafi sięg
nąć więź etniczna”.

oprac. M.S.



, .Posłannictwo”
Nr 3—4  1976

Z  pomocą katechecie

KATECHEZY

42. „ Ś w i ę t y c h  o b c o w a n i e ”

159. Co oznaczają słowa: ,.świętych obcowanie?”
„Świętych obcowanie” jest to  duchowa łączność'w iernych na ziemi, 
dusz w czyśćcu i świętych w  'niebie.

160. Których chrześcijan nazywamy świętymi?
Tych chrześcijan nazywamy świętymi, którzy podczas całego swego ży
cia ziemskiego, wiernie służyli Bogu, poświęcali się służbie bliźniego 
i um arli w stanie łaski poświęcającej.

161. Jab  powinniśmy się odnosić do świętych?
Powinniśmy czoić świętych, naśladować ich onoty, a naw et prosić
o wstawiennictwo przed Bogiem.

162. Kto spośród świętych w szczególny sposób jest godny naszej czci? 
Najświętsza M aryja Panna,, Matka Zbawiciela 'naszego Jezusa Chrystu
sa jest godna szczególnej czci wśród świętych.

163. Kiedy osiągamy prawdziwą łączność ze świętymi?
Prawdrnwą łączność ze świętymi osiągamy wówczias, gdy praktyku
jemy cnoty miłości Boga i heroicznego poświęcenia się w służbie 
bliźniego.

164. W obcowaniu ze świętymi pomaga nam trwać Kościół przez swoją 
naukę i środki zbawienia.

Wprowadzenie

Pan Je2Us opowiedział pewnego razu ciekawą przypowieść.
Pewien gospodarz posiał dobre pszeniczne ziarno na swej roli. Tym

czasem w nocy, gdy gospodarz i  słudzy jego spali, przyszedł nieprzyjaciel, 
nasiał kąkolu między pszenicę i  odszedł. Początkowo nie można było od
różnić kąkolu od pszenicy, bo dobre d złe ziarno wypuściły takie same 
zielone kiełki. Rosła jednak pszenica, rósł kąkol; pszenica zaczęła się kło
sić, a wtedy można było odróżnić w  niej chwasty kąkolu. Zobaczyli to słu
dzy gospodarza, przyszli do niego i ze  zdziwienia napytali: Panie, czyżeś 
nde posiał dobrego nasienia na roli swojej? Skąd więc wziął się kąkol?
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Jeśli chcesz pójdziemy i zbierzemy go. Nie, rzeki gospodarz, nie ruszajcie 
kąkolu. bo podepczeoie pszenicę, niech rośnie aż do czasu żniwa. Podczas 

• żniw oiddziełimy kąkol od pszenicy: kąkol spalimy a pszenicę zwiążemy 
w  snopki i odwieziemy do stodół.

W przypowieści tej Pan Jezus mówił o pszenicy i kąkolu a myślał o lu
dziach: jedni dobrzy — to pszenica, inni źli — to kątool. Ludzi do-brych 
nazywamy też świętymi. Kochają oni Boga, kochają bliźnich — wystrze
gają się grzechu jak ognia. Tacy ludzie są przyjaciółmi Boga, a po śmierci 
idą do nieba. Łączność nasza, towarzystwo, rozmowy z takimi ludźmi na
zywa się „obcowaniem” ze świętymi. Zaczyna się ta  łączność już tu  na 
ziemi i przedłuża nawet wówczas, gdy z ziemi odejdą.

Dzisiejszą lekcję poświęcimy 'omówieniu prawdy o obcowaniu świę
tych.

Rozwinięcie tem atu

a. Łączność ze świętymi na ziemi. gw. Paweł Apostoł pisząc listy do 
pierwszych chrześcijan, 'nazywał ich świętymi: „Paweł... do wszystkich świę
tych w Efezie” (Efez- 1,1); „Paweł... do wszystkich świętych w Chrystusie 
Jeansie, którzy są w  Filippach”. (Filip, 1,1; II Kor. 1,1). Dlatego tak ich na
zywał? Bo pierwsi chrześcijanie żyli uczciwie, miłowali się jak bracia, 
Zbierali się na wspólne modlitwy, pomagali sobie wzajemnie — serce było 
w nich jedno i diusza jedna. Było to prawdziwe „obcowanie świętych”.

I dzisiaj możma spotkać tu  na ziemi podobne „obcowanie świętych”.
I dzisiaj są ludzie, może nawet wśród mas, którzy przez całe życie wiernie 
służą Bogu, poświęcają się służbie bliźniego, po szpitalach, w  przytułkach, 
albo i w biurach, fabrykach, kopalniach. Pra-cują ciężko, dobrze spełniają 
swe obowiązki. Czy są świętymi? Tak, to święci ludzie. Jeśli prócz heroicz
nej pracy, m ają czyste sumienie, nie obciążone grzechami ciężkimi. Roz
mawiamy z takimi ludźmi, spotykamy się z nimi na modlitwie w kościele, 
może razem pracujemy, podziwiamy przykład ich życia. Słowem, mamy 

_ z iniitni styczność, łączność — „obcujemy” ze świętymi.
To samo można powiedzieć o was. Znajdują się wśród was dzieci dobre, 

niewinne, czyste jak aniołki. Może razem z nimi chodzicie do szkoły, może 
w jednej ławce siedzicie, razem otrzymujecie piątki lub dwóje (i to się 
zdairza inawet najlepszym). A może sami jesteście takimi. Kto nie ma na 
na duszy ciężkiego grzechu, a jest uczynnym, dobrym -kolegą lub koleżan
ką, odrabia starannie lekcje, pamięta o Panu Bogu, pomaga w  domu ro
dzicom, szainuje starszych, kocha rodzeństwo — jest świętym. I z takimi 
małymi świętyimi macie łączność — to wszystko jest „Świętych Obcowa
n ie”.

b. Łączność ze świętym i w  wieczności
Obcowanie ze świętymi 'nie kończy się .na ziemi lecz przedłuża w  wiecz

ność. Lu.dkie umierają. Umierają też dzieci. I -ci, co byli pszenicą tej ziemi
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i ci, co byli jej kąkolem, muszą prędzej czy później pożegnać świat. Święci 
na ziemi odchodzą do Boga, by powiększyć poczet świętych w niebie. Zna
my niektórych z nich, takich zwłaszcza, co zabłyśli szczególną, wyjątkową 
świętością.

Na pierwszym miejscu stawiamy Królową świętych —-Matkę Pana Je 
zusa. Najśw. Maryja Panna życiem swym skromnym, cichym i niewinnym 
zasłużyła u Boga .na największą nagrodę. Obok niej umieszczamy św. Jó
zefa, opiekana Parna Jezusa,, potem Apostołów, Męczenników i innych świę
tych. Jest ioh w  niebie bardzo wielu. Są również polscy święci: św. Woj
ciech, św. Stanisław Kostka, św. Kazimierz, św. Jacek, św. Jadwiga, św. 
Kiinga i  wielu, bardzo wielu innych. Stale się powiększa zastęp świętych, 
ilekroć -umiera człowiek dobry, przez wszystkich kochany i szanowany. 
Kążdy z nich staje się naszym Orędownikiem u Boga; prosi aby Bóg nie 
pam iętał nam przewinień i upadków, aby za nie, nie karał zbyt surowo.

Nie wszyscy ludzie trafiają prosto do nieba. Niektórzy muszą się oczyś
cić ze swych wad, błędów, grzechów w miejscu nazywanym czyśćcem. 
Wprawdzie na ziemi starali się kochać Boga, pomagać bliźnim, ale często 
też popadali w  grzechy, .czasem może trafił się grzech większy... Żałowali 
za swe grzechy, przepraszali Boga. Mimo to nie udało się zdobyć takiej 
szaty niewinności, która dawałaby prawo do nieba natychmiast po odejściu 
z ziemi. Tęsknią oni za chwilą oglądania Pana Boga, brak Boga jest ich 
wielką udręką. Jedyną pociechą w  smutku i cierpieniu, jest myśl, że cier
pienia się skończą odejściem do nieba, do towarzystwa świętych.

Ozy ze świętymi w niebie, z duszami pokutującymi w czyśćcu mamy 
jakąś łączność? Owszem, mamy. Wprawdzie oddziela nas od nich granica 
śmierci, ale dobry ich przykład pozostał na ziemi. Staramy się naśladować 
sposób życia świętych — ich onoty, dobre uczynki. Szanujemy !i czcimy ich 
za działalność, za bohaterstwo, zia wielką siłę ducha. Czas&m też prosimy, 
aby święci orędowali za wami przed Bogiem. Nosimy ich imiona, czytamy 
budujące żywoty. Nasza łączność ze świętymi w niebie nie ustaje

Obcowanie z duszami w  czyśćcu jest rininego rodzaju. Są one na poku
cie, jakby w więzieniu. Oczekują od mas pamięci modlitwy do Boga. Pa
miętajmy o nich. Kościół ustanowił na ten cel specjalny dzień modlitwy
i pamięci za zmarłych: Dzień Zaduszny,

Utrwalenie materiału

Kościół Chrystusowy można przyrównać do organizmu ludzkiego. Orga
nizm masz skłaidla się z części: każda część potrzebna jest do całości i dla 
całego organizmu pracuje. Gdy zachoruje jedna cząstka, słabnie C2ły orga
nizm. Zdrowie całości zależy od zdrowia każdej części.

Podobnie jest w Kościele. Wszyscy w iem i na ziemi, wierni w wieczności 
stanowią jedną całość; wspomagają się wzajemnie, pam iętają o sobie. 
W dalszym ciągu tworzą Kościół złożony z trzech wielkich części: Kościół
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wojujący, Kościół triumfujący, Kościół cierpiący. A więc jeden potężny 
organizm, jedna wielka rodzina Boża.

Jak  nazywamy łączność w tej rodzinie między wiernymi na ziemi, du
szami w -czyśćcu i świętymi w niebie? Obcowaniem Świętych. Których 
■chrześcijan nazywamy Świętymi? Świętymi inazywa-my tych chrześcijan, 
którzy w życiu ziemskim wiernie służyli Bogu; poświęcali się służbie bliź
niego i um arli w stanie łaski uświęcającej. Jak  św. Paweł Apostoł nazy
wał pierwszych chcześcijan? Świętymi. Dlaczego taik ich nazywał1 Bo ży
cie ich było wypełnione modliwą i pracą. Na czym polega obcowanie ze 
świętymi na ziemi?... ze świętymi w niebie?... ze świętymi w czyśćcu?...

Zastosowanie

Gdy w  Dzień Zaduszny zapalicie lampki na grobach swych najbliższych, 
pamiętajcie nie tylko o 'najbliższej rodzinie, krewnych i znajomych, ale 
pamiętajcie o innych wyznawcach Kościoła, o bliskupach, kapłanach, o pier
wszych bojownikach o sprawę Kościoła polskiego, o tych, którzy wywal
czyli włam wolność siimieniia, możność oddawania Bogu czci we własnej 
mowie polskiej. Za wszystkich zmówicie: Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie...

43. „GRZECHÓW ODPUSZCZENIE”

165. Co znaczą słowa „grzechów odpuszczenie”?
Słowa: „grzechów odpuszczenie” znaczą, że P an  Bóg odpuszcza ludziom 
grzechy, jeśli szczerze za nie żałują i pragną zmienić swe życie.

Wprowadzenie

Pewnego- razu przyszedł Pan Jezus z Apostołami do miasta Kafasmaum. 
Zaledwie 'rozpoczął nauczanie, gdy czterech mężczyzn przecisnęło się przez 
tłum, niosąc ma łożu sparaliżowanego 'Człowieka. Postawili łoże z chorym 
przed Panem Jezusem. Chrystus .spojrzał na nieszczęśliwego i zaraz poznał, 
:że człowiek ten 'nie tylko ciało ale d duszę mia chorą. Wiele grzechów po
pełnił w życiu. Pan Jezus jsdinak ujrzał w  jego oczach żal i  skruchę. Ulito
wał się nad nędzarzem, i rzekł doń łagodnie: „Ufaj synu, odpuszczą ci się 
.grzechy twoje_. „Wstań”, weź swoje łoże i  idź do domu.” (Mr. 2, 1—12).

Innym  razem przyprowadzono do Pana Jezusa grzeszną kobietę, żąda
jąc, aby ją potępił i przeklął. Nie uczynił tego. Widział, jak kobieta ta 
pragnęła dobrego słowa — jak głodny kawałka chleba. Jedno słowo współ
czucia -mogło ją zajwrócić z drogi grzechu. Pam Jezus rzekł do niej: „Idź
i  nie grzesz więcej”. Kobieta odeszła ze Łzami w 'oczach.

Już te -dwa wypadki świadczą o tym, że Chrystus Pan przebacza! grze
ch y ludziom. Nie tylko sam przebaczał. Przed odejściem polecił Apo
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stołom — by czynili to, co On uczynił. Od Apostołów wiedza ta prze
szła na biskupów i kapłąnów. A więc my również możemy uzyskać prze
baczenie grzechów. O tym uczy nas Kościół w 10-tym artykule Składu 
Apostolskiego: „Wierzę w grzechów odpuszczenie”. Artykuł ten omówimy 
na dziseijszej lekcji*

*

Rozwinięcie tematu

a. Wszyscy jesteśm y grzesznikami. Czy pamiętacie, kto popełnił rtajpierw- 
szy grzech? Lucyfer i  zbuntowani aniołowie. Cóż uczynili złego? Nie chcieli 
isłuchać i służyć Panu Bogu. A feto z ludzi popełnił pierwszy grzech? Adam 
d Ewa. Grzech ten nazywa się grzechem pierworodnym. Po upadku naszych 
pierwszych rodziców wszyscy ludzie rodzą się ze skłonnością DO ZŁEGO. 
Od tej pory wszyscy popełniali grzechy i  do daiś popełniają. ,

I wam również, choć jesteście małymi dziećmi zdarzają się upadki w  
grzech. Często kłamiecie, nie odrabiacie lekcji, dokuczacie kolegom i kole
żankom... Cóż to jest? Może powiecie że dobre uczynki? Nie, to są właśnie 
grzechy. Innym nazem zasmucacie rodziców, rodzeństwo, sprawiacie przy
krość dziadkowi lub babci. Cóż to jest? Grzech. Są i tafcie daieci, które 
kradną, brzydko mówią, przeklinają. Kto z was nazwie postępowanie do
brym? Nikt. Bo to są grzechy. Pan Bóg brzydzd się takimi czynami, zabra
nia ich w przykazaniach.

Pan Bóg nie lubi ludzi, którzy girzeszą. Dzieci, które nie słuchają Jego 
przykazań — też nie lubi.

Bo i jakże może lubić?... Dał wam Pan Bóg oczy. Smuci się więc, jeśli 
widzi, że dziecko oczyma tym i w ypatruje tylko gdzie komu coś ukraść 
lub szkodę wyrządzić. Dał wam Pan Bóg usta, język, możność mowy. Czyż 
będzie się cieszył, gdy obmawiacde innych, przeklinacie? Przecież nie w 
tym celu otrzymaliście mowę.

Dał wam Bajn Bóg ręce i nogi, abyście mogli pracować, odrabiać zada
nia, chodzić idb szkoły, bawić się, jeździć na nartach, pływać w morzu. 
A wy tymczasem biegacie po cudzych ogrodach, albo zapamiętali w  bójce 
kopiecie jeden drugiego; czasem podstawiacie sobie nogi doprowadzając 
ko-legów do kalectwa. Ileż razy grzeszyliście rękami: niszczyliście ław ki 
w klasie, drzewa w  parku, kw iaty <na klombach. Czy Pan Bóg ma się z te
go cieszyć? Nie, Pan Bóg się gniewa, bo nie cierpi grzechów.

b. Pan B6g odpuszcza nam grzechy
Pan Bóg postępuje z ludźmi podobnie jak rodzice ze swymi dziećmi- 

Czasem dziecko ooś zbroi, wtedy gniewa się ta tuś i  mamusia. Czasem rózga 
lub pas są konieczne (dla wymierzania kary. Bywa jednakże najczęściej 
tak, że dzieci z prawdziwym żalem, z płaczem przepraszają rodziców. Mięk
nie wtedy serce m atki, a  nawet serce ojca, dziecko unika kary, otrzym uje 
przebaczenie.
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Podobnie postępuje Pan Bóg z ludźmi. Przebacza im grzechy. Tak czy
nił Pan Jezus, o czym wspominałem na początku lekcji. Tak czynił — ktoś 
z was powie — ale teraz nie czyni, bo odszedł z tej ziemi i nie ma wśród 
najs Pana Jezusa. Odszedł — to prawda — lecz dał władzę Apostołom — 
aby oni w  Jego zastępstwie głosili ludziom o miłosierdziu Boga .i oznaj
miali przebaczenie gTzechów. Ustanowił w  tym celu Spowiedź, św. Aposto
łowie przekazali tę władzę dalej — swodm następcom: biskupom d kapła
nom.

Po zmartwychwstaniu zjawił się Pain Jezus wśród Apostołów i rzekł: 
„Pokój wam. Jako mnie przysłał Ojciec i ja  was posyłam” (Jan. 20, 21). 
Wy będziecie moimi zastępcami, dlatego daję wam własną swoją moc, siłę 
swoją. To mówiąc tchnął na nich i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego, któ
rym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”.

Apostołowie zrozumieli dobrze, że porzez i-ch pośrednictwo Pan Bóg prze
bacza, grzechy ludziom. Jakub Apostoł tak  pisał: „Wyznawajcie więc jedni 
drugim .grzechy wasze i módlcie się nawzajem, abyście zostali zbawieni” . 
(Jak. 5,16). Św. Jam również wspomina o wyznaniu grzechów”: „Ale jeśli 
wyznajemy grzechy nasze (Bóg) jest w iem y i sprawiedliwy, aby odpuścił 
nam grzechy i oczyścił od wszelkiej nieprawości”. (I Jam. 1,9). Pierw sze 
w ieki chrześcijaństw a znają spowiedź. A była to spowiedź bardzo uciążli
wa, (spowiedź publiczna. Po tak ie j spowiedzi, gdy ktoś miał grzechy cięż
sze, nakładano surową pokutę. Zdarzały się wypadki, że grzesznik przez 
całe życie musiał pokutować i dopiero ma łożu śmieroi otrzymywał od bi
skupa rozgrzeszenie.

Utrwalenie materiału

'Drogie dzieci, spójrzcie na krzyż. Widzicie postać Chrystusa. Kęce i  no
gi przebite gwoździami, z boku sączy się krew, głowa skłoniona ku  ziemi, 
na twarzy m aluje się cierpienie. Pan Jezus stał się Ofiarą za grzechy na
sze. Sam przyjął karę za grzechy wszystkich łudzi. Dzięki zbawczej Ofie
rze Chrystusa Bóg Ojciec odpuszcza óam  grzechy w  Spowiedzi św.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wy również nie jesteście bez winy. 
Powiedzcie, w jaki isposób dzieci mogą obrażać Boga? oczyma?... słuchem?... 
ustami?,., traogami?... rękami?... Kto nam wysłużył u  Boga Ojca przebacze
nie grzechów? Pan Jezus na krzyżu. Komu Pan Jezus przekazał władzę 
odpuszczania grzechów? Apostołom. Kiedy i w jakich okolicznościach to 
uczynił?... Jakie przy tym wypowiedział słowa? Czy władza ta została 
zabrana z ziemi wraz ze śmiercią Apostołów?... Czy (rozumiecie tenaz, co 
znaczą słowa „grzechów odpuszczenie”, zawarte w Składzie Apostolskim?

' Powtórzcie, (odp. 155).
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Zastosowanie

Jakże dobrym jest Pan Bóg d la ' nas. Rozumie nas. My sami dla siebie 
nie jesteśmy talk dobrzy. Często za małe przewinienie potępiamy ludzi, nie 
■umiemy przebaczyć bliźniemu, jego najminiejsezgo choćby potknięcia, błędu. 
Innym jest Bóg. Przebacza nie raz, nie dwa, przebacza wiele razy, jeśli 
szczerze za grzech żałujemy, a zło, Jrtóre wyrządzaliśmy bliźniemu stara
my się naprawić. Sercem sfcruszornym i uniżonym Pain-Bóg nigdy nie'wzgar
dzi.

Pieśń: „Boże w  dobroci nigdy nie przebrany.-.”
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