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„Posłannictwo”
Nr 1—2 1977

Walne Zgromadzenie 
Polskiej Rady Ekumenicznej

Dzień 23 listopada 1976 r. przeszedł do historii jako kolejne ważne' 
wydarzenie w życiu Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). W dniu tym bo
wiem, zgodnie ze statutem, odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie tej 
organizacji ekumenicznej, zrzeszającej osiem Kościołów chrześcijańskich 
oraz Polski Oddział Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 
Obrady toczyły się w ośrodku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  War
szawie, pod hasłem: Powołani przez Chrystusa — zjednoczeni w wolności. 
Uczestniczyli w  nich delegaci wyznaczeni przez poszczególne Kościoły 
członkowskie PRE, członkowie Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej 
PRE, zaproszeni goście, a wśród nich mgr Tadeusz Dusik — wicedyrektor 
Urzędu do Spraw Wyznań, oraz przedstawiciele prasy. Po nabożeństwie, w  
czasie którego Słowo Boże wygłosił ks. senior Ryszard Trenkler (Kościół 
Ewangelicko-Augsburski) na przewodniczącego obrad powołano bpa Jana 
Niewieczerzała (Kościół Ewangelicko-Reformowany), prezesa honorowego 
PRE, zaś na wiceprzewodniczącego — ks. prof. dra Woldemara Gaspary’ego 
(Kościół Ewangelicko-Augsburski), rektora Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad referat programowy wygłosił 
ks. Edward Busse z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a następnie po
proszono o głos przedstawiciela władz państwowych Tadeusza Dusika — w i
cedyrektora Urzędu do Spraw Wyznań. Po sprawozdaniach ks. prof. dra 
Witolda Benedyktowicza (Kościół Metodystyczny), prezesa PRE, oraz dra 
Jana Małuszyńskiego (Kościół Polskokatolicki), przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na nową 
trzyletnią kadencję powołano następujący skład władz: ks. prof. dr Witold 
Benedyktowicz — prezes; ks. metropolita Bazyli (Polski Autokefaliczny Ko
ściół Prawosławny) — I wiceprezes; bp Janusz Narzyński (Kościół Ewan
gelicko-Augsburski) — II wiceprezes; ks. mgr Zdzisław Pawlik (Polski 
Kościół Chrześcijan Baptystów) — sekretarz; ks. mgr Adam Kuczma (Ko
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ściół Metodystyczny) —  skarbnik; dr Jan Małuszyński — przewodniczący 
Kom isji Rewizyjnej.

Celem bliższego zorientowania naszych Czytelników w  życiu i kierun
kach działalności PRE, publikujemy w  niniejszym numerze „Posłannictwa” 
część materiałów z Walnego Zgromadzenia.

(W.W.)



„Posłannictwo”
Nr 1—2 1977

Ks. Witold Benedyktowićz

Wolność i powołanie

Sprawozdanie z działalności Polskiej Rady Ekumenicznej 
za okres od 16 maja 1973 do 22 listopada 1976 r.
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Zjednoczeni w wolności

Tak i wolność społeczeństwa 
Słońcem jest duchowym..

(Norwid)

Dokładnie rok temu, w  niedzielę 23 listopada 1975 r., rozpoczynało się 
w  Nairobi V Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów, pod hasłem „Jezus 
Chrystus wyzwala i jednoczy” . Jeden, lecz podzielony Kościół Jezusa Chry
stusa, ten obraz jednej a przecież podzielonej rodziny człowieczej, zebrał 
się na jedno miejsce pod słońcem, w  poszukiwaniu wolności dla wszystkich 
i jedności, która wszystkich łączy. Że były to poszukiwania, że zaledwie 
dotknęliśmy się celu, jest wiernym odbiciem sytuacji naszego świata. Tak 
więc w  Nairobi przekonaliśmy się raz jeszcze i przeżyliśmy tę prawdę, że 
Kościół nie jest z świata ale jest w  świecie (Jan 17, 11 i 15—16).

Geografia, lub ściślej geopolityka wolności jest skomplikowana. Są w y
spy wolności i enklawy niewoli na kontynentach. Pamiętam z szkolnych 
czasów atlasy i mapy polityczne świata. Ogromne połacie A zji i A fryki 
były pokryte jednolitymi plamami barwnymi, symbolizującymi przynależ
ność kolonialną. Dziś mapa wygląda inaczej, jest bardziej zróżnicowana, 
a obszary, znaczone kiedyś zaledwie kilku barwami, pozwalają nam uczyć 
się geografii wyzwolenia.

Myśl przewodnia V Zgromadzenia była próbą odpowiedzi na palące 
problemy dzisiejszego świata, propozycją, która potrzebuje sprawdzenia, 
a sprawdzenie to jest uzależnione od inas, chrześcijan. Światowa Rada 
Kościołów dała dowód, że bierze to zadanie niezwykle poważnie i że wzy
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wa wyznawców Jezusa Chrystusa do współdziałania w  wyzwalaniu i jedno
czeniu świata.

Hasło naszego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, naszego polskiego 
Nairobi, nawiązuje do hasła V Zgromadzenia. Oczywiście w  naszych wa
runkach i w naszej sytuacji, hasło to ma nieco inne brzmienie: „Powołani 
przez Chrystusa, zjednoczeni w  wolności” .

58 lat temu nasza zniewolona i rozdarta przez półtora stulecia Ojczyzna 
przeżywała swoje wyzwolenie i zjednoczenie. Proces ten nie był sprawą 
paru miesięcy czy nawet lat. W istocie trwał on o wiele dłużej i został 
brutalnie przerwany najazdem niemieckim w  1939 roku. Ponowne wyzwo
lenie przyszło w  walce i dlatego, jak sądzę, my Polacy, jesteśmy szcze
gólnie uwrażliwieni na sytuację ludów Trzeciego Świata, które wciąż je 
szcze muszą walczyć o swoje wyzwolenie.

Co do nas —  jesteśmy już dalej niż nasi bracia z krajów Trzeciego 
Świata. Żyjemy w  wolności i żyjemy wolnością, i, jako społeczność ekume
niczna Kościołów, jesteśmy w  tej wolności zjednoczeni.

Jest to wolność i samodzielność naszego bytu narodowego, która naszym 
Kościołom i naszej wspólnocie ekumenicznej umożliwia swobodną egzys
tencję i wykonywanie chrześcijańskiej służby. Toteż przed dwoma laty 
obchodziliśmy szczególnie uroczyście X X X -lecie  wyzwolenia Polski i naro
dzin nowego życia i nowego porządku społecznego w  naszym kraju. Jest 
to wolność wyznania poręczona naszym Kościołom aktami prawnymi, stwa
rzającymi szerokie ramy dla ich działalności i rozwoju. Jest to wolność, 
która dla nas, chrześcijan, ma swoje oblicze duchowe; w  tym aspekcie jest 
ona niepozbywalna, w  jakichkolwiek warunkach.

W tej wolności jesteśmy zjednoczeni, zjednoczeni do modlitwy, pomocy 
wzajemnej i służby światu przez służbę dla '“Polski. I my obchodzimy 
X X X -lecie  swojego zjednoczenia w  wolności. Daty nie są precyzyjne. Pol
ska Rada Ekumeniczna powstała już podczas okupacji (1942 r.), konsoli
dowała się po wyzwoleniu, 30 lat temu rozwijała już w  pełni swoją dzia
łalność. Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
obchodziliśmy także X X X  rocznicę Polskiej Rady Ekumenicznej.

Nasze zjednoczenie w  wolności wyraża się przez braterstwo. Ono nadaje 
kierunek wielu naszym poczynaniom. Dlatego należy się mu szczególna u - 
waga.
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Braterstwo

A  przez wiarą tylko w Boga 
Równość jego synów,
A  przez miłość tylko droga 
Do braterstwa czynów.

(Norwid)

a) Modlitwa. Każdy rok rozpoczynamy cyklem wspólnych nabożeństw, 
złączeni w  modlitwach o jedność chrześcijan. Organizujemy te nabożeń
stwa zarówno w  Warszawie jak i w  oddziałach regionalnych Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, w g jednolitego porządku opracowywanego przy współ
udziale Światowej Rady Kościołów. Stało się to już dla nas tradycją i nie 
wyobrażamy sobie, jak byśmy się mogli obejść bez tych nabożeństw. 
Nauczyliśmy się dzięki temu rozumieć i cenić specyficzne modele poboż
ności i liturgii w  Kościołach członkowskich. Jednoczymy się w  modlitwie, 
zachowując swoją identyczność konfesyjną. Wspólne tygodnie modlitwy 
są dla nas wzbogaceniem duchowym. Pielęgnując wspólnotę modlitwy w  
kraju i,ponad jego granicami (bo jest to ogólnoświatowy tydzień modlit
wy), umacniamy swoje braterstwo. Usługujemy sobie nawzajem Słowem 
Bożym, przekraczając różnice wyznaniowe. Od paru lat uczestniczą w  tych 
nabożeństwach przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, który za
prasza także naszych przedstawicieli w  okresie styczniowego Tygodnia Mo
dlitwy.

Raz w  roku, na początku wielkiego postu, organizujemy także Światowy 
Dzień Modlitwy Kobiet. Wiele inicjatywy i energii poświęca tutaj Sekcja 
Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Liturgia Światowego Dnia Modlitwy 
Kobiet bywa ogłaszana drukiem w  jednym z czasopism kościelnych. Na
bożeństwa modlitewne kobiet odbywają się równocześnie w  Warszawie i w  
terenie. I ta tradycja zyskuje sobie coraz szersze przyjęcie.

Do znaków wspólnoty modlitewnej pragnąłbym zaliczyć również organi
zowane w  ostatnich latach obozy wakacyjne młodzieży w  Hajnówce: uczes
tnicy obozów pomagają tamtejszej Parafii Prawosławnej w  budowie no
wego kościoła. Ich praca fizyczna ma walor modlitwy, jak modlitwą była 
■budowa katedr i kościołów gotyckich w  średniowieczu. Ten znak wspól
noty modlitewnej, ekumenicznej, jest dostrzeżony przez społeczność para
fialną w  Hajnówce, przez inne wspólnoty wyznaniowe regionu jak i przez 
samych uczestników obozów, także przygodnych, często zagranicznych, 
przyłączających się choćby na parę dni do tej pracy. Oczywiście tej pracy 
towarzyszy program szkoleniowo-wychowawczy oraz rekreacja. Model obo
zu wakacyjnego wypracowany w  Hajnówce zasługuje na rozwinięcie i kon-
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tynuację także w  innych regionach geograficznych i wyznaniowych. Doś
wiadczenia z Hajnóitfki powinny być wykorzystywane w  pracy z młodzieżą. 
W roku ubiegłym wizytowałem obóz w  Hajnówce i mogłem się utwier
dzić w  pozytywnej ocenie tego rodzaju pracy. Na wyrazy wdzięczności 
zasługuje ks. Leoncjusz Tofiluk, który patronował tym obozom.

Niektóre Kościoły członkowskie, w  odpowiedzi na inicjatywę Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej, wprowadziły na stałe w  swoich parafiach 
„niedzielę afrykańską” w  przedostatnią niedzielę maja oraz „niedzielę 
ONZ” w  przedostatnią niedzielę października. Inicjatywa ta zasługuje na 
potwierdzenie przez Polską Radę Ekumeniczną. Byłby to wyraz solidar
ności z ludami kontynentu afrykańskiego i z narodami całego świata a je 
dnocześnie impuls do zaangażowania szerokich zastępów wiernych w  prob
lematykę międzynarodową. Nasz podzielony świat jest w  swej istocie 
jeden i palące problemy różnych narodów nie powinny być dla nas da
lekie ani obojętne.

W modlitwie jednoczymy się również, gdy chodzi o sprawę naszej O j
czyzny. Dwa lata temu obchodziliśmy X X X -lecie  wyzwolenia Polski, 
wspólnym, ekumenicznym nabożeństwem w  kościele ewangelicko-reformo
wanym w  Warszawie. Podobne nabożeństwa urządzono również staraniem 
oddziałów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej.

Modlitwa towarzyszy każdemu naszemu spotkaniu ekumenicznemu, na
szej całej robocie. Zjednoczeni w  uwielbieniu Boga i w  modlitwie czer
piemy siły do naszej wspólnej pracy.

b) Wspólnota Słowa. Potężnym elementem naszej wspólnoty ekumenicz
nej jest Słowo Boże. I ono, podobnie jak modlitwa, towarzyszy naszym 
poczynaniom. Pismo św., które jest dokumentem Bożego Słowa, ma waż
ne miejsce w  naszej świadomości chrześcijańskiej, jak również w  naszym 
narodowym dziedzictwie kulturowym. Przekładu Pisma św. w  naszym kra
ju  w  X V I w. kładły podwaliny literatury narodowej i polskiego języka li
terackiego. Biblia Brzeska z r. 1563 była przedsięwzięciem ekumenicznym. 
Następnie Biblia Gdańska z 1632 r. przez setki lat służyła naszym Kościo
łom. We wrześniu ubiegłego roku ukazało się pierwsze, od czasów Biblii 
Gdańskiej, nowe ewangelickie tłumaczenie całego Pisma św., wydane i 
przygotowane staraniem Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Bi
blijnego. Było to ukoronowaniem prawie 25-letniej działalności tłumaczy, 
polskich teologów ewangelickich; Ale i ta edycja nosi rysy ekumeniczne. 
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne udostępniło przekład w 
maszynopisie wszystkim Kościołom członkowskim Polskiej Rady Ekume
nicznej i zachęciło je  do składania uwag i propozycji korektur, z czego 
wiele Kościołów skorzystało.- Jesteśmy wdzięczni tłumaczom za ich trud 
i Towarzystwu Biblijnemu za ten wielki wysiłek, jakiego nie podjęły 
wcześniejsze pokolenia, żyjące i pracujące w  daleko pomyślniejszych wa
runkach i dysponujące większymi możliwościami. Obecnie w  Towarzystwie
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Biblijnym trwają prace nad nowym przekładem Nowego Testamentu w g 
zasad t.zw. dynamicznej równoważności (dynamie equivalence). W komisji 
tłumaczy są reprezentowane wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, a nawet jeden z Kościołów nie należący do Rady. Prze
kład czterech Ewangelii został ukończony, i być może, jeszcze przed koń
cem roku kalendarzowego zostanie oddany do druku. Ewangelię św. Ma
teusza w  tym nowyrfi przekładzie opublikowało eksperymentalnie pismo- 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego „Jednota” w  nr 7/8 1975 r. Publi
kacja wzbudziła duże zainteresowanie i wywołała dyskusję.

Decyzją poprzedniego Walnego Zgromadzenia Polskiej Rady Ekume
nicznej z dnia 16 maja 1973 r. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo 
Biblijne, które obecnie obchodzi 160 rocznicę działalności w  Polsce, zosta
ło przyjęte w  poczet członków stowarzyszonych Rady, a jego przedstawi
cielka, Dyrektor Barbara Enholc Narzyńska, weszła w skład Prezydium. 
Towarzystwo Biblijne, które zaopatruje nas w  podstawowy oręż naszej 
pracy, partycypuje również w  znacznym stopniu w  dźwiganiu ciężarów 
materialnych naszej działalności. Współpraca Towarzystwa i Rady jest 
bardzo ważnym elementem naszej ekumenicznej sytuacji w  Polsce.

c) Wychowanie. Goście z różnych stron świata, odwiedzający Polską 
Radę Ekumeniczną, okazuje wielką admirację i uznanie dla Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, kształcącej kadry pracowników dla naszych Koś
ciołów. Słyszy się opinię, że jest to jedyna w  świecie uczelnia tego ro
dzaju. Polska Rada Ekumeniczna pielęgnuje współpracę z 'Akademią. Re
ktor uczelni, ks. prof. dr Woldemar Gastpary, jest członkiem Prezydium 
Polskiej Rady Ekumenicznej i jej nader aktywnym współpracownikiem. 
Rozwija on wiele inicjatyw w  Komisji Kontaktów PRE — EKD, w  pod
komisji historyków Kościoła, jest także przewodniczącym Komisji Teolo
gicznej Polskiej Rady Ekumenicznej. Chrześcijańska Akademia Teologicz
na była współorganizatorem, z Polską Radą Ekumeniczną, uroczystości 
X X X -lecia  wyzwolenia Polski (czerwiec 1974) oraz dwóch sesji naukowych 
poświęconych ocenie dorobku V Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów 
w  Nairobi (styczeń i marzec 1976). Z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicz
nej Chrześcijańska Akademia Teologiczna nadała doktoraty honorowe; 
otrzymali je Prezydent Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej Metropolita 
Nikodem, biskup generalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  Sło
wacji Jan Michalko, emerytowany biskup ewangelicki Turyngii Moritz 
Mitzenheim, prezydent Ewangelickiego Kościoła Hesji i Na-ssau Helmut 
Hild oraz" dyrektor Akademii Ewangelickiej w  Berlinie Zachodnim Gunter 
Berndt. Szczególnie w  obu ostatnich przypadkach wiązało się to z inicja
tywą Rady. '

Studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pielęgnują społeczność 
ekumeniczną; wielu z nich uczestniczy aktywnie w  działalności Sekcji
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Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, którą kieruje pracownik naukowo- 
-dydaktyczny uczelni mgr Jan Anchimiuk.

Polska Rada Ekumeniczna patrzy z nadzieją w  stronę Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, oczekując od niej nowych współpracowników, 
których nam tak bardzo potrzeba. W związku z tym w  marcu b.r. zło
żyłem na ręce Jego Magnificencji Rektora memoriał w sprawie utworzenia 
podyplomowego studium problemów ekumenizmu i pokoju. Z pewną 
niecierpliwością oczekujemy decyzji w sprawie tego wniosku.

Istnienie i rozwój Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej która w  os
tatnim czasie została ciężko dotknięta stratami personalnymi (odeszli do 
wieczności ś. p. doc. dr Łapiński, ks. prof. Jerzy Klinger i ks. prof. dr 
Andrzej Wantuła), jest wielką szansą dla Kościołów ekumenicznych jak 
i dla naszej Rady. Akademia jest wielką szkołą współżycia ekumenicznego 
dla naszej młodzieży teologicznej.

Bardzo szeroko pojętą problematyką wychowania zajmuje się Komisja 
Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Komisję tę 
tworzą cztery sekcje: 1) ewangelizacji, -2) kobiet, 3) młodzieży i 4) szkół 
niedzielnych. W związku ze zmianami personalnymi w  organach Rady, 
Komisja ta została na nowo obsadzona od 2 czerwca 1975 r. Na miejsce 
ks. Biskupa Janusza Narzyńskiego, który objął stanowisko wiceprezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej, przewodniczącym Kom isji został ks. Adam 
Kuczma. Przewodnictwo sekcji ewangelizacji' objął ks. Tadeusz Terlik 
(po ks. Krzysztofie Bednarczyku), sekcji kobiet p. Halina Kusowa (po p. 
Lubię Pawlikowej), sekcję młodzieży p. Jan Anchimiuk (po ks. Walterze), 
sekcje szkół niedzielnych ks, Krzysztof Bednarczyk (po ks. Janie Kusie). 
Zreorganizowana Komisja odbyła w ciągu roku jedno posiedzenie, na któ
rym zarysowano program działalności na r, 1976. Postanowiono, że prace 
Komisji będą się odbywać pod hasłem „Jezus Chrystus wyzwala i jedno
czy” . Po reorganizacji, sekcje ewangelizacji i szkół niedzielnych nie roz
winęły szerszej działalności, tak że w  tej dziedzinie miarodajne i obowią
zujące pozostały wcześniejsze decyzje i inicjatywy. Zreorganizowana sekcja 
kobiet odbyła dwie konferencje, a mianowicie od 23 do 25 października 
1975 i od 21 do 23 października 1976. Miejscem obrad był Klarysew. W 
roku ubiegłym konferencja kobiet odbyła się pod hasłem „Jak wyznawać 
Chrystusa dzisiaj” . Uczestniczyły w  niej 24 osoby, które reprezentowały 
wszystkie Kościoły członkowskie. W bieżącym roku myślą przewodnią kon
ferencji kobiet była „Kobieta chrześcijańska w  świecie współczesnym”. 
Konferencja skupiła 16 uczestniczek. Prelekcję o Nairobi wygłosił na tej 
konferencji Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Obu konferencjom prze
wodniczyła p. Halina Kusowa. W r. 1975 uczestniczyła ona ponadto w 
międzynarodowych ekumenicznych konferencjach kobiet w  Genewie, Wie
dniu, Helsinkach oraz NRD. Sekcja kobiet patronowała również, jak w
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poprzednich latach, nabożeństwom z okazji Światowego Dnia Modlitwy 
Kobiet. Sekcja wykazała w  tym okresie bardzo ożywioną aktywność.

Sekcja młodzieży, po reorganizacji, rozwinęła działalność, którą prze
wodniczący Kom isji Wychowania Chrześcijańskiego ocenia w  swoim spra
wozdaniu jako „żywą i mobilizującą” . W r. 1975 odbyły się dwa turnusy 
robocze dla młodzieży w  Hajnówce, w  bież. roku młodzież, również w  2 
turnusach, pracowała nad budową tamtejszego kościoła. Obozy te cieszyły 
się dobrą frekwencją. Poza obozami roboczymi odbyły się dwa spotkania 
młodzieży, poświęcone wynikom i doświadczeniom wypracowanym w  Haj
nówce. W dniach 27 i 28 marca 1976 r. w  „Betanii” w  Wapienicy odbyła 
się ogólnopolska ekumeniczna konferencja młodzieży. Uczestniczyło w  niej 
■30 osób reprezentujących wszystkie Kościoły ekumeniczne. Konferencja 
była poświęcona V Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w  Nairobi.

Na zakończenie Powszechnego Tygodnia Modlitwy młodzież zorganizo
w ała swoje nabożeństwo modlitewne w  siedzibie Polskiej Rady Ekumenicz
nej (26 stycznia 1976).

Młodzież pielęgnowała także kontakty zagraniczne, o czym będzie mo
w a w  innej części sprawozdania.

d) Pomoc wzajemna. Nasze braterstwo znajduje swój istotny wyraz 
-w pomocy wzajemnej; jest to resort Komisji Pomocy Międzykościelnej 
Polskiej Rady Ekumenicznej, na czele której stoi ks. dr Tadeusz Wojak. W 
skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich Kościołów członkow
skich Polskiej Rady Ekumenicznej. Komisja pośredniczy w  uzyskaniu sub
wencji ze Światowej Rady Kościołów. Pomoc ta, w  ostatnich latach w y
kosi 56 0001 rocznie (dla wszystkich Kościołów w  Polsce). Znamienne dla 
naszego braterstwa jest to, że ogólną sumę dotacji dzielimy równo pomię
dzy  osiem Kościołów członkowskich. Zróżnicowane są składki członkow
skie w  Polskiej Radzie Ekumenicznej, większe Kościoły wnoszą wyższe 
składki, natomiast podział pomocy następuje na zasadzie całkowitej rów
ności. Nasi partnerzy zagraniczni niekiedy krytykują taki egalitarny po
dział, ale może właśnie to jest wdziękiem polskiej ekumenii, naszego 
"braterstwa, że w  podziale środków materialnych trzymamy się zasady 
równości.

Nasza Komisja Pomocy Międzykościelnej wykonuje mozolną pracę: 
sprawdza t.zw. „projekty”  pod względem formalnym, opiniuje je  i kieruje 
do Genewy i zabiega uparcie o ich realizację. Przywykliśmy, w  Kościo
łach członkowskich, do tej pomocy, składamy „projekt” (nie zawsze do
kładnie wypełnione), uważamy za oczywiste, że będą one zrealizowane. 
W  istocie jest to jednak swojego rodzaju loteria. Światowa Rada Kościo
łów  nie dysponuje funduszami na ten cel, lecz za pośrednictwem swojej 
Kom isji Pomocy Międzykościelnej organizuje każdego roku rodzaj aukcji 
na owe projekty. Wygląda to tak, że przedstawiciele zamożniejszych Ko
ściołów  z całego świata zaznajamiają się na tej aukcji z „projektami”
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i ewentualnie deklarują gotowość sfinansowania ich. Nie źawsze to oznacza 
pewną realizacją, ale w  każdym razie stwarza szansę. Polska ma na świe
cie opinię kraju rozwijającego się dynamicznie i zamożnego, toteż wcale 
nie jest łatwo znaleźć fundatorów „projektów” ekumenicznych. Ponadto 
Komisja Pomocy Międzykościelnej w  Genewie wymaga coraz bardziej 
szczegółowych informacji, bardzo dokładnego opracowania i uzasadnienia 
wniosków, tak samo licznych załączników w  postaci planów, kosztorysów, 
fotografii obiektów (jako że my, w  Polsce, przeważnie ubiegamy się o 
pomoc na remonty). Od skrupulatnego spełnienia wymagań Komisji zale
ży w  dużej mierze uzyskanie dotacji. Ostatnio zaznacza się tendencja do 
ograniczenia pomocy dla Polskiej Rady Ekumenicznej. Polska Rada Eku
meniczna broni uporczywie dotychczasowego stanu rzeczy i pragnie utrzy
mać poziom uzyskiwanej pomocy. Wymaga to wzmożonej korespondencji, 
osobistych rozmów z przedstawicielami Genewy, perswazji, argumentów, 
w  czym nie ustaje kierownictwo Polskiej Rady Ekumenicznej i nasza Ko
misja Pomocy Międzykościelnej.

Drugą funkcją tej Komisji jest pośrednictwo w  przekazywaniu dota
cji na zakłady opiekuńcze. Komisja Pomocy Międzykościelnej przekazuje 
poszczególnym zakładom kościelnym od 3000 do 30 000 zł kwartalnie.

Na pomoc loisową dysponujemy pewną sumą rocznie. Udziela się jej 
duchownym w  przypadku choroby lub zgonu w  rodzinie, na podstawie 
podań, zarekomendowanych przez zwierzchność kościelną. W  1975 r. na 153 
wnioski, 134 załatwiono pozytywnie.

Komisja Pomocy Międzykościelnej przekazuje ponadto dotacje na po
trzeby sekcji młodzieży i na sekcję ewangelizacji.

Komisja pośredniczy również w  załatwianiu wniosków o wczasy w  Casa 
Locarno. Dysponujemy 18 miejscami, dzielonymi następująco: Kościół 
Prawosławny — 4, Kościół Ewangelicko-Augsburski — 3, Kościół Ewange
licko-Reformowany —  1, pozostałe Kościoły po 2 miejsca.

My wszyscy, którzy jako Kościoły i jednostki korzystamy z tej po
mocy, jesteśmy winni wdzięczność nie tylko ofiarodawcom ze Światowej 
Rady, lecz również naszej Komisji Pomocy Międzykościelnej, z ks. dr Ta
deuszem Wojakiem na czele. Działalność tej komisji nosi jedną ważną, 
podstawową cechę: braterstwo. •

Odrębną jednostką organizacyjną działającą w  tym samym sektorze 
jest Biuro Pomocy — Agenda PRE. Komórką (tą kieruje ks. Zdzisław Pa
wlik. Biuro Pomocy pośredniczy pomiędzy PRE i SRK z jednej strony, 
a Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społeczinej z drugiej strony w  reali
zacji następujących programów: 1) budowa domów opieki Kościoła Pra
wosławnego w  Stanisławowie* Kościoła Baptystów w  Białymstoku, rozbu
dowa domu opieki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  Dzięgielowie, 
2) dostawa sprzętu (przy współpracy ze Związkiem Kościołów Ewangelic
kich w  NRD) — umeblowania ponadto wózków inwalidzkich dla istniej ą -
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cych kościelnych domów opieki oraz mebli biurowych dla siedziby Pol
skiej Rady Ekumenicznej, 3) pomoc żywnościowa; ze względu na kryzys 
światowy dostawy żywności dla domów opieki są bardzo szczupłe i nie 
zróżnicowane. Prowadzi się pertraktacje o zwiększenie tych dostaw.

Biuro Pomocy pośredniczy również w  pozyskaniu środków na budowę 
i wyposażenie państwowych domów opieki. Stanowi to pewien aspekt służ
by społecznej, który będzie jeszcze omówiony w  następnej części spra
wozdania.

3 

Służba

Przykazanie Boga zoymaga t y l k o  
j e d n e g o :  służby Bogu... A le Bóg, 
objawiony w swoim człowieczeństwie, 
nie chce te j służby dla siebie, 
tylko dla człowieka.

(Brunner)

Służba nasza ma niejedno oblicze. Obok wzajemnej pomocy braterskiej, 
leży nam na sercu służba na zewnątrz: służba człowiekowi, Ojczyźnie, 
światu.

a) Diakonia ekumeniczna. Organem Polskiej Rady Ekumenicznej który 
w  szczególny sposób pełni tę służbę, jest opisane powyżej Biuro Pomocy. 
Polska Rada Ekumeniczna, przez swoją agendę — Biuro Pomocy, pośredni
czyła w  bież. roku w  odnowieniu porozumienia pomiędzy Światową Radą 
Kościołów a Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej. Porozumienie 
to zostało odnowione i podpisane jako obowiązujące na dalsze trzy lata, 
w  dniu 2 lutego 1976 r. W imię porozumienia kontynuowany jest program 
budowy domów opieki, w  proporcji jeden zakład państwowy — jeden za
kład kościelny. Jest to proporcja korzystniejsza dla Kościołów, niż w  o- 
kresie poprzednim. Ponadto zakłady otrzymują pewną ilość żywności oraz 
różnorodny sprzęt medyczny, przeznaczony głównie dla placówek służby 
zdrowia. Ta nasza współpraca z organem rządowym, jakim jest Minister
stwo Zdrowia i Opieki Społecznej, zdobywa sobie wiele zainteresowania 
i sympatii ze strony naszych zagranicznych partnerów. Otwierają się przed 
nami możliwości rozszerzania tej służby. W  okresie sprawozdawczym, na 
zaproszenie Biura Pomocy, przebywali w  Polsce przedstawiciele Komisji 
Pomocy Międzykościelnej z Genewy, kierownicy instytucji Church World 
Service z USA oraz międzynarodowej organizacji pomocy dzieciom World 
Yision. Kierownik Biura Pomocy ks. Zdzisław Pawlik, na zaproszenie tych
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dwóch organizacji, przebywał w  październiku b.r. w  Stanach Zjednoczo
nych, gdzie odbył 40 publicznych spotkań w  Kościołach różnych wyznań,, 
na uczelniach świeckich i teologicznych oraz za pośrednictwem radia i te
lewizji informował o życiu naszego kraju, naszych Kościołach i ich po
trzebach. Ponadto kierownik Biura Pomocy bierze udział w  posiedzeniach, 
grupy europejskiej Komisji Pomocy Międzykościelnej Światowej Rady- 
Kościołów, gdzie reprezentuje nasze potrzeby i interesy przy kwalifiko
waniu t.zw. „projektów”. Chciałbym zaznaczyć, że na tym odcinku pra
cujemy bez szukania rozgłosu i że w  tym zakresie przyświeca nam chrze
ścijański nakaz służby. Jest to nasza diakonia ekumeniczna.

Osobliwą sympatią darzymy inicjatywę budowy Centrum Zdrowia Dziec
ka. Udało się nam zainteresować nią wiele kościelnych i ekumenicznych: 
środowisk za granicą. Za naszym impulsem zostały zadeklarowane i yv 
znacznej mierze wpłynęły dość duże ofiary na 1\en cel. Lista ofiar i ofia
rodawców jest obszerna, wymienię z nich' tylko niektóre: Kościół Ewan
gelicki w  RFN (EKD) przyjął zobowiązanie wpłacenia na Centrum Zdrowia 
Dziecka 500 000 marek zachodnioniemieckich; znaczna część tego funduszu 
została przeznaczona na zakup aparatury specjalistycznej za granicą. Zwią
zek Kościołów Ewangelickich w  NRD zadeklarował przez Biskupa Schón- 
herra 500 000 marek NRD; z inicjatywy kierownictwa Centrum Zdrowia 
Dziecka suma ta przeznaczona została na zakup umeblowania, pościeli 
szpitalnej itd. w  NRD. Przedstawiciel World Vision przekazał Polskiej 
Radzie Ekumenicznej z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Dziecka 
5000 $ jako symboliczny dar. To jest zaledwie cząstka tego; co przez K o
ścioły i ofiarodawców indywidualnych zostało ofiarowane na Centrum 
Zdrowia Dziecka z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej. Również Ko
ścioły członkowskie i instytucje zaprzyjaźnione (jak Towarzystwo Biblijne 
STPK) oraz odpowiadające im instytucje partnerskie zza granicy złożyły 
na ten cel znaczne ofiary. Ten wielki, piękny, humanistyczny cel znajduje 
chętne i ofiarne poparcie w  kręgu naszego oddziaływania. Kraj, który 
wydał i zrodził nie tyle poemat pedagogiczny co poetę wychowania Janu
sza Korczaka, kraj, który zapłacił milionami istnień dziecięcych za prawo 
do życia, godnie czci pamięć bohaterskich i męczeńskich dzieci. Inicjator
ka tego projektu, Ewa Szelburg Zarembina, tak pisze w  swoich „Spotka- 
mach przy drodze” : „Pod Wielką Warszawą w  Międzylesiu szumią sosny 
wokoło budowy Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Znak roz
poznawczy: Serce w  błękitnym otoku. Hasło: Dzieci wszystkich Narodów 
mają prawo do życia w  zdrowiu, w  spokoju, w  radości” .

b) Służba Polsce. Opisany i scharakteryzowany powyżej wycinek pracy 
nie wyczerpuje w  całości prawdy o naszej służbie społeczeństwu i kra
jowi. Świadczenia i osiągnięcia nasze w  tej dziedzinie są może niekiedy 
mniej zauważalne, bo nie są wymierne w  pieniądzach ani w  jakichś in
nych wartościach materialnych. Z całym narodem dzielimy trud budowa
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nia przyszłości, nowego jutra. Są jednak szczególne okazje i momenty, 
w  których tę jedność z całym narodem manifestujemy. Takim właśnie 
momentem było X X X -lecie  wyzwolenia Polski w  r. 1974. Polska Rada 
Ekumeniczna zorganizowała w  dniach 15 i 16 czerwca 1974 r. centralne 
obchody w  Warszawie. W dniu 15 czerwa odbyła się w  sali Ośrodka E- 
wangelickiego w  Warszawie sesja naukowa; po słowie wstępnym ks. 
biskupa Jana Niewieczerzała, referat zasadniczy pt. „Przez służbę Polsce 
służyć światu” wygłosił ks. Witold Benedyktowicz. Ponadto ks. biskup 
Andrzej Wantuła przedstawił wkład Kościołów w  odbudowę kraju, a ks. 
senior Ryszard Trenkler dorobek Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościo
łów członkowskich w  dziedzinie normalizacji stosunków międzynarodowych 
w  Europie. Odbyła się dyskusja a następnie przyjęto okolicznościową re
zolucję. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne odbyło się nazajutrz w  koś
ciele ewangelicko-reformowanym. Kazanie wygłosił ks. rektor Woldemar 
Gastpary, liturgię odprawili przedstawiciele Kościołów członkowskich, po
nadto wystąpiły chóry Kościołów Prawosławnego, Ewangelicko-Augsb. i 
Baptystycznego. W uroczystościach centralnych wzięli udział członkowie 
parafii ekumenicznych warszawskich, aktyw ekumeniczny warszawski oraz 
po 2 przedstawicieli z każdego oddziału wojewódzkiego Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Analogiczne uroczystości odbyły się w  terenie. Sprawoz
dania o uroczystościach napłynęły z oddziałów w  Katowicach, Wrocławiu 
i Krakowie. Ilustrują one wielki wysiłek i energię organizatorów. Również 
Kościoły członkowskie organizowały,. we własnym zakresie, uroczystości 
X X X -lecia .

Niektórzy zwierzchnicy Kościołów i działacze ekumeniczni zostali, z 
okazji XXX -lecia , odznaczeni przez władze państwowe. Było to wyrazem 
uznania władz państwowych dla działalności Polskiej Rady Ekumenicznej 
i jej Kościołów członkowskich. Ale nie tylko od święta doznajemy tego 
uznania jak i zrozumienia naszych potrzeb. Profil działalności Polskiej 
Rady Ekumenicznej, szczególnie w  dziedzinie kontaktów zagranicznych, 
ma również swój polityczny aspekt. Działając w  tej dziedzinie, mamy 
na względzie nie tylko partykularny interes Kościołów oraz potrzeby 
Polskiej Rady Ekumenicznej, ale także interesy kraju i potrzeby narodu. 
Wymaga to kontaktów z władzami państwowymi, szczególnie z Urzędem 
do Spraw Wyznań i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wykorzystu
jemy też możliwość konsultacji z pracownikami naukowymi Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych. Utrzymujemy, na co dzień kontakty 
robocze z Urzędem do Spraw Wyznań, gdzie doznajemy wiele zrozumienia 
i pomocy. Tu uzgadniamy obustronnie plany oficjalnych wizyt tych gości 
zza granicy, którzy są zainteresowani rozmowami z przedstawicielami 
władz państwowych. Wizyty te często stanowią bardzo ważki element 
przygotowywanych przez nas programów. Sądzę, że w  tych kontaktach 
z władzami państwowymi dorobiliśmy się wzajemnie optymalnego modelu
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stosunków, który jest konkretyzacją ogólnej zasady prawno-konstytu- 
cyjnej obowiązującej w  dziedzinie stosunków Kościół — Państwo. Perso
nalnie jesteśmy wdzięczni współarchitektowi tego kompleksu wzajemnych 
odniesień p. Dyrektorowi Tadeuszowi Dusikowi i jego współpracownikom, 
oraz p. Ministrowi Kazimierzowi Kąkolowi, który kieruje tym odcinkiem 
prac Rządu PRL.

Utrzymujemy kontakt i współpracę z siłami społecznymi kraju, zwłasz
cza z zorganizowanymi w  Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Naro
du i w  Polskim Komitecie Pokoju. W  bieżącym Toku w  diniu 23 lutego 
Polska Rada Ekumeniczna uczestniczyła w  osobach swoich trzech przed
stawicieli w  posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Na
rodu, przygotowującego m.in. odezwę przedwyborczą do wszystkich oby
wateli; było to szerokie reprezentatywne dla całego kraju forum, gdzie 
nie ograniczyliśmy się do biernego uczestnictwa, ale skorzystaliśmy z moż
ności zgłoszenia swoich propozycji do tekstu odezwy przedwyborczej. W 
wyborach do Sejmu wzięli udział wyznawcy naszych Kościołów, w  jedno
ści z całym społeczeństwem. Udział w  wyborach był opcją na rzecz tego 
programu politycznego, gospodarczego i społecznego, jaki utwierdza nasz 
kraj na drodze dynamicznego rozwoju.

Aktywność społeczna i obywatelska nie jest sprawą jedynie kierow
nictwa Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchności kościelnych; cechuje 
ona naszą robotę w  terenie, w  oddziałach regionalnych Rady i w  naj
niższych nawet ogniwach organizacyjnych Kościołów członkowskich. Dzię
ki oparciu naszego zaangażowania na szczeblu podstawowym, w  para
fiach jak i terenowych oddziałach Rady, aktywność nasza nie ma cha
rakteru werbalno-deklaratywnego, lecz daje wyraz naszemu rzeczywis
temu uczestnictwu i współdziałaniu w  rozwiązywaniu zadań stojących 
przed całym społeczeństwem. W taki sposób pragniemy spełniać swoją 
służbę Polsce.

c) Z  naszego warsztatu. W aspekcie służby pragnę przedstawić rów
nież to, co i jak robimy na co dzień w  naszym warsztacie ekumenicznym.

Zacznę od miejsca naszej pracy —  siedziby Polskiej Rady Ekumenicznej 
w  Warszawie przy ul. Willowej 1. Uzyskaliśmy ten obiekt w  r. 1974, a 
jego uroczysta inauguracja odbyła się 9 stycznia 1975 r., jako wstęp do 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Rady Ekumenicznej. Po
zyskanie własnej siedziby zawdzięczamy Prezesowi Honorowemu ks. Bisku
powi Janowi Niewieczerzałowi, który zdobył środki potrzebne na ten cel. 
Szczególną ofiarność okazał Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau, którego 
zwierzchnik ks. prezydent H. Hild okazał wiele zrozumienia dla tej po
trzeby. Władze państwowe i municypalne okazały nam również daleko 
idącą pomoc i zrozumienie. Odbudowę i adaptację obiektu, wykonane 
przez jedną z spółdzielni budowlanych, inspirował i nadzorował z wielką 
energią kierownik Wydziału Prasy i Kontaktów Zagranicznych PRE p.
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Andrzej Wojtowicz. W rezultacie tych wszystkich poczynań dysponujemy 
dziś okazałym obiektem, w  którym mieszczą się — sala posiedzeń, 5 po
mieszczeń biurowych, 2 pokoje gościnne, pomieszczenia biblioteczne, gospo
darcze i magazynowe. Osiągnęliśmy bardzo dobry standard tej centralnej 
siedziby, oceniany wysoko przez naszych gości zagranicznych i krajowych. 
Trzeba podkreślić, że prawie przez 30 lat agendy Polskiej Rady Ekume
nicznej były przytulone do pomieszczeń parafialnych wpierw Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego a potem Ewangelicko-Reformowanego. Miało 
to swe dodatnie i ujemne strony —  więcej ujemnych. Osiągnięcie własnej 
siedziby, przy znakomitej lokalizacji, jest dla naszej pracy niezwykle wa
żne.

W tej naszej „kwaterze głównej” pracuje na co dzień nasz sztab. Skła
da się on z 3 etatowych koncepcyjnych pracowników. Są to —  dyrektor 
administracyjny Polskiej Rady Ekumenicznej, kierownik Wydziału Prasy 
i Kontaktów Zagranicznych oraz kierownik Działu Dokumentacji i zbiorów 
bibliotecznych. Ten zespół ludzi pracuje przy pomocy 3 sił biurowych 
(w tym księgowa) i 2 pracowników gospodarczych. Sam dziwię się nie
kiedy, jak taki nieliczny zespół może wykonywać tak wiele poważnych 
zadań. Znajduję jedną odpowiedź: jest to motyw służby. Składam naszemu 
sztabowi serdeczne podziękowanie: ks. Zdzisławowi Pawlikowi, Sekreta
rzowi i Dyrektorowi PRE, p. Andrzejowi Wojtowiczowi, kierownikowi 
Wydziału Prasy i Kontaktów Zagranicznych oraz p. Karolowi Karskie
mu, kierownikowi Działu Dokumentacji i Studiów. Zasługują również na 
podziękowanie współpracownicy etatowi — p. Blandyna Majewska i p. 
Eugenia Kowalska (biuro), p. Liii Ondrouszuk (księgowość) oraz p. W ojciech 
Krzemiński i p. Anna Stemiczuk (administracja gosp.).

Drugim niejako rzutem „kwatery głównej”  jest grono współpracowni
ków nieetatowych, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Witold Bene- 
dyktowicz i Skarbnik ks. Adam Kuczma. Staramy się, to nasze społeczne 
zaangażowanie, jak najbardziej systematyzować i pragmatyzować. Dozna
jem y w  tym cennej pomocy ze strony obu Vice-Prezesów, J. E. Metropo
lity Bazylego i ks. Biskupa Janusza Narzyńskiego, Prezesa Honorowego 
ks. Biskupa Jana Niewieczerzała, ponadto przewodniczących niektórych 
Komisji i Sekcji, jak ks. dr Tadeusz W ojak (Komisja Pomocy Między
kościelnej), fes. senior Waldemar Lucer (Komisja 'd/s Kontaktów z Epis
kopatem Rzymskokatolickim), p. Jan Anchimiuk (Sekcja Młodzieży), ks. 
senior Ryszard Trenkler (Polski Oddział Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej przy Polskiej Radzie Ekumenicznej). Dalej —  niezwykle cen
nym czynnikiem naszej współpracy jest aktywność Prezydium Polskiej 
Rady Ekumenicznej, które stanowią zwierzchnicy wszystkich Kościołów 
członkowskich, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przewod
niczący Oddz. Chrześcijańskiej Konferencji Pokoju i Dyrektor Brytyj
skiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego.
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W  opisanych warunkach osiągnęliśmy optymalny model i stopień współ
pracy i wydajności. Oczywista, że nieraz trzeba nam zmagać się z trud
nościami, że niekiedy ta precyzyjna machina zawodzi i że stoimy wobec 
zadania udoskonalenia naszej organizacji pracy. Nie będzie to doskonale
nie zasad, bo pod tym względem osiągnęliśmy najwyższą jakość, ale ulep
szanie techniki i organizacji pracy. Być może, że będzie to wymagało 
pewnych zmian w  strukturze naszego aparatu. Jedno jest oczywiste: przy 
minimalnym liczbowo zespole sił przychodzi wykonywać nam ogromną 
ilość zadań, często trudnych i odpowiedzialnych. Dlatego wypatrujemy 
tęsknie ludzi chętnych do tej pracy, którym nie możemy zaoferować 
żadnych wymiernych korzyści, prócz zadowolenia, jakie daje dobrze speł
niony obowiązek służby społecznej. Wiemy, jak przy istniejących trudnoś
ciach kadrowych ciężko jest Kościołom oddelegować do tej współpracy 
swoich aktywistów. Wierzymy, że mimo tych trudności uda się nam pozy
skać, na zasadzie społecznego zaangażowania, nowych współpracowników.

Sztab ścisły — a więc 2 spośród 3 pracowników etatowych, Prezes 
i Skarbnik funkcjonują w  permanencji. Zarząd i Prezydium Polskiej Rady 
Ekumenicznej zbierają się in pleno 3 do 5 razy w  roku, ponadto jakże 
często przychodzą in corpore, by podjąć zagranicznych gości, odbyć z nimi 
rzeczowe rozmowy, poinformować ich o naszych problemach.

Obcowanie i współpraca przedstawicieli różnych Kościołów w  społecz
ności ekumenicznej odznaczają się atmosferą szczerości, wzajemnej życz
liwości, harmonią, serdecznością, miłością. Członkom Zarządu i Prezydium 
Polskiej Rady Ekumenicznej składam gorące podziękowanie za te najwyż
sze osobiste wartości, jakie wnoszą do naszego kręgu. Dziękuję serdecznie 
za tak wspaniałą współpracę, wymagającą ofiar z własnego czasu, sił 
i potencjału zdolności!

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w  składzie osobowym 
Zarządu i Prezydium. Dnia 9 stycznia 1975 r. ustąpił ze stanowiska Preze
sa ks. Biskup Jan Niewieczerzał. Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Eku
menicznej, na swojej nadzwyczajnej sesji w  tym dniu, powołało mnie 
na to stanowisko, zaś ks. Biskupowi Niewieczerzałowi powierzyło godność 
Prezesa Honorowego. Ks. Biskup Niewieczerzał, po blisko 15 latach spra
wowania tego urzędu, pozostawił trwałe dziedzictwo po sobie. Zasługuje 
on na naszą najwyższą wdzięczność i uznanie. Jakże słuszna była decy
zja powierzenia mu godności Prezesa Honorowego! Cieszymy się, że po 
ciężkich doświadczeniach, po uciążliwych dolegliwościach, ks. Biskup Nie
wieczerzał znów jest z nami również w  codziennej robocie, że podejmuje 
się chętnie zadań, od których miałby prawo się uchylić, że wnosi swoje 
rzadkie, wyjątkowe, wprost charyzmatyczne zalety, wzbogacając naszą 
społeczność. Z okazji 60 urodzin ks. Biskupa Niewieczerzała Polska Rada 
Ekumeniczna podjęła inicjatywę wydania księgi jubileuszowej pt. „Z  
ufnością w  przyszłość” . Wyszła ona spod pras 3rukarskdch we wrześniu
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1975 r. Jest to publikacja wartościowa, zawierająca prace 34 autorów z 
kraju i zza granicy, które dotyczą następujących zagadnień: Kościół 
i ekumenia w  Polsce, Kościół i ekumenia na świecie, Kościół —  służba 
społeczeństwu —  pojednanie i Przyszłość Kościoła. Publikacja ta jest 
wysoko oceniana w  kraju i za granicą. Ks. Biskupowi Niewieczerzałowi 
życzymy sił i zdrowia i liczymy na jego obecność i współpracę w  naszej 
społeczności ekumenicznej.

W kwietniu 1975 r. ustąpili ze składu Prezydium trzej członkowie — 
ks. Biskup Andrzej Wantuła, ks. Stanisław Krakiewicz i ks. Biskup Ju
lian Pękala. Osiągnąwszy wiek emerytalny przekazali swoje ciężary swoim 
następcom. Każdego z nich żegnaliśmy uroczyście na posiedzeniach Pre
zydium i z każdym z nich staraliśmy się kontynuować społeczność, zapra
szając na uroczystości, spotkania z gośćmi itd. Miejsce ks. Biskupa Wantu- 
ły zajął jako wiceprezes i członek Prezydium ks. Biskup Janusz Narzyń- 
s!ki, dobrze znany w  kręgach ekumenicznych w  kraju i za granicą jeszcze 
przed objęciem tego stanowiska. Ks. Konstanty Sacewicz wszedł w  skład 
Prezydium jako następca ks. Stanisława Krakiewicza; zyskaliśmy w  nim 
serdecznego przyjaciela i brata i cennego współpracownika. Ks. Biskup 
Tadeusz Majewski zajął miejsce ks. Biskupa Juliana Pękali, reprezentu
jąc sobą również wieloletnie zaangażowanie ekumeniczne, brawie połowa 
obsady Zarządu i Prezydium uległa zmianie, nie uległa jednak zmianom ta 
szczególna więź i atmosfera, jaką w  ciągu lat zbudowali nasi czcigodni 
i zasłużeni poprzednicy. Spośród wymienionych osób odszedł do wieczności 
ks. Biskup Andrzej Wantuła, którego pamięć uczciliśmy na początku tego 
Zgromadzenia. Pozostałym życzymy długich, szczęśliwych i błogosławionych 
lat!

4 
Pokój

...My, ludzie dzisiejsi, nosimy w głą
bi serca przekonanie, że pokój świa
tow y jest obecnie najkonieczniejszą 
potrzebą.

(Arnold J. Toynbee)

a) Chrześcijańska Konferencja Pokojowa. Z teoretyczno-naukowego sta
nowiska nie do oddzielenia jest problematyka ekumenizmu i problema
tyka pokoju. W naszym doświadczeniu wyraża się to w  ten sposób, że nie
zmiernie trudno jest przeprowadzić wyraźną granicę między Polską Radą 
Ekumeniczną a Polskim Oddziałem Chrześcijańskiej Konferencji Pokojo
wej. Od początku bowiem powstania praskiego chrześcijańskiego ruchu 
pokojowego nasze Kościoły były w  nim obecne, były jego współbudowni-
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czymi. Między Polską Radą Ekumeniczną a Polskim Oddziałem Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej istnieje stan pełnej osmozy.

Ze składu Polskiej Rady Ekumenicznej stale działają w  kierownictwie 
Chrześcijańskiej K onferencji, Pokojowej ks. Witold Benedyktowicz, jako 
członek Komitetu Roboczego, oraz ks. Zdzisław Pawlik jako członek Se
kretariatu Międzynarodowego. W okresie sprawozdawczym obaj uczestni
czyli w  posiedzeniach Komitetu Roboczego w  Ceddar Glenn (wrzesień 
1973), w  Moskwie (marzec 1974), w  Tananariwie (wrzesień 1974), w  Sofii 
(kwiecień 1975), w  Sjofok (wrzesień 1975), w  New Windsor (marzec-kwie
cień 1976) oraz w  Bad Saarów (październik 1976). Każde z tych posiedzeń 
było sprofiłowane pod względem treściowym i obejmowało szeroką prob
lematykę, wymagającą odpowiedniego przygotowania. Ks. Zdzisław Pawlik, 
jako członek Sekretariatu Międzynarodowego (najstarszy stażem członek 
w  jego składzie), uczestniczył w  posiedzeniach tegoż Sekretariatu, które 
odbywają się od 4 do 5 razy w  roku. W okresie sprawozdawczym dwa 
posiedzenia Sekretariatu Międzynarodowego odbyły się w  Polsce: we 
wrześniu 1973 r. w  Halinie oraz w  sierpniu 1976 w  Nadarzynie. Posie
dzenia te, jak również specjalne wizyty, dały możność działaczom Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej zza granicy do osobistego zetknięcia się 
z Polską Radą Ekumeniczną i działaczami Kościołów członkowskich. 
Specjalną wizytę w  Polsce, prócz tych, związanych z posiedzeniami Sekre
tariatu Międzynarodowego, złożył w  marcu b.r. Sekretarz Generalny Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej Karoly Toth. Podczas sesji naukowej 
zorganizowanej przez Polski Oddział Chrześcijańskiej Konferencji Pokojo
w ej oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w  dniu 10 marca br., 
mówił on, obok ks. Pawlika, który przedstawił zasadniczy referat, o pro
blemach wolności, sprawiedliwości i pokoju w  perspektywie Nairobi.

Ponadto Polski Oddział Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej zorga
nizował następujące spotkania i konferencje: 3.XII.1973 na temat Świato
wego Kongresu Sił Pokoju w  Moskwie, 12.—15.V.1974 wykłady gościnne 
prof. G. Bassaraka w  Warszawie i Poznaniu, takiż wykład w  maju 1975 
w  Warszawie, 8.IX.1976 posiedzenie (wspólnie z Prezydium PRE) w  spra
wie II apelu sztokholmskiego. Kierownictwo Polskiego Oddziału Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej odbywało poza tym okresowe spotkania 
i  konsultacje z partnerami uczestniczącymi w  ruchu praskim a nie nale
żącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej (Społeczne Towarzystwo Polskich 
Katolików, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, PA X  oraz Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego). Oddział stymulował i czuwał nad zbie
raniem składek członkowskich na rzecz Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Rady Ekumenicznej 
do Pragi.

Działacze z kręgu Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej i Polskiej 
Rady Ekumenicznej biorą też czynny udział w  pracach komisji proble
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mowych, jak Komisja Międzynarodowa (ks. W. Benedyktowicz i p. J. To- 
eplitz), Podkomisja ONZ (ks. Pawlik), Wydział Studiów (p. Anchimiuk, p. 
Karski) Komisja Teologiczna (ks. Ryszard Trenkler), Komisja Ekonomiczna 
(p. Jerzy Toeplitz), Podkomisja d/s Rasizmu (ks. Kuczma). Nasi współpra
cownicy uczestniczą również w  pracach nad wydaniem Leksykonu pokoju, 
opracowując poszczególne hasła do tego wydawnictwa.

Przegląd tych zaangażowań i prac jest szkicowy, całość wymagałaby
0 wiele obszerniejszego opracowania. Należy jednak podkreślić, że udział 
działaczy Polskiej Rady Ekumenicznej w  pracach Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej na forum międzynarodowym i krajowym jest maksy
malnie aktywny. Nasi bracia z krajów socjalistycznych, z Trzeciego Świa
ta i z krajów Zachodu cenią nasz wkład w  działalność Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej, słuchają naszego głosu z zainteresowaniem, ocze
kują od nas współdziałania, inspiracji, nieraz pomocy. Dlatego powinniśmy 
umacniać swój udział w  pracach Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej
1 naszą obecność w  tym ruchu. Jak? Można to tylko osiągnąć przez obec
ność i aktywność ludzi, których pozyskamy w  naszym środowisku eku
menicznym i którym położymy na serce te zobowiązania i działania. Po
trzebujemy nowych współpracowników gotowych do wytężonej pracy w 
chrześcijańskim ruchu pokojowym, jesteśmy gotowi pomagać im w  opano
waniu związanej z tym problematyki, apelujemy do Kościołów członkow
skich, by delegowały do tej pracy odpowiednie, uzdolnione i gotowe do 
poświęceń osoby. Świadectwo pokoju jest zdaniem teologów z kręgu ChKP 
wyrazem status conjessionis: wyznajemy Chrystusa w świecie składając 
swoje świadectwo pokoju. „Błogosławieni pokój czyniący...” (Mat. 5, 9).

b) Ekumenia pokoju. Ekumenizm ma szerszy wymiar niż wymiar ekle
zjalny. Oikumene to cały zamieszkały świat. Pokój jest dobrem nie tylko 
Kościoła, jest on potrzebą całego świata. W imię tego powszechnego eku
menizmu i pokojowego zaangażowania współpracujemy z pozakościelnymi 
organizacjami pokojowymi. Na Światowym Kongresie Sił Pokoju w  Mo
skwie (25—31.X.1973) środowisko nasze reprezentowali ks. bp J. Niewie
czerzał i ks. W. Benedyktowicz. Siły religijne biorące udział w  kongresie 
ukonstytuowały się w  Kongres Sił Religii w  Obronie Pokoju, który odbę
dzie się w  Moskwie od 6 do 10 czerwca 1977. Ks. W. Benedyktowicz wcho
dzi w  skład Komitetu Przygotowawczego tego Kongresu. W innjgp, analo
gicznym ruchu (o orientacji bardziej prozachodniej), uczestniczył na kon
ferencji w  Lowanium w  sierpniu 1974 ks. Krzysztof Bednarczyk. Mamy 
również kontakt z japońskim ruchem przeciw broniom atomowym „G e- 
nsuikyo” . Trzykrotnie reprezentowałem Chrześcijańską Konferencję Poko
jow ą i nasze polskie środowisko ekumeniczne na konferencjach światowych 
zorganizowanych przez „Gensuikyo” , a mianowicie w  1970, 1973 i 1975 r. 
Obrady odbywały się każdorazowo w  Tokio, Hiroshimie i Nagasaki.

Nasza polska ekumenia uczestniczyła aktywnie w  ruchu na rzecz Eu
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ropejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Wspójpracy. Realizacja tego po
stulatu rządów krajów socjalistycznych i dążeń mas w  Europie, w  lipcu 
i sierpniu 1975 r., była ogromnym osiągnięciem sił pokojowych. Nasze śro
dowisko było reprezentowane w  rozlicznych międzynarodowych konsulta
cjach w  sprawie Helsinek przed i po 1 sierpnia 1975 r.

Jesteśmy obecni także w  Polskim Komitecie Pokoju. Na posiedzeniu 
Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Komitetu Pokoju, Cen
tralnej Rady Związków Zawodowych i przedstawicieli partii politycznych 
w  dniu 3 września br., miałem przywilej w Waszym imieniu złożyć votum 
w  prawie poparcia II Apelu Sztokholmskiego. W 5 dni później, na posie
dzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej i Polskiego Oddziału Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej złożyłem sprawozdanie z posiedzenia 
w  Sejmie; przyjęliśmy wówczas własną rezolucję w  sprawie II Apelu 
Sztokholmskiego, powtórzoną przez nasze wydawnictwa kościelne i prze
kazaną przez, zwierzchności Kościołów członkowskich parafiom i wiernym.

Jak w  X IX  wieku hasłem jednoczącym Polaków była walka o „naszą 
i waszą wolność” , tak w  wieku X X  jednoczy nas wola walki o „wasz 
i nasz pokój”, o pokój dla c a ł e g o  ś w i a t a .

c) Pojednanie. Szczególnym odcinkiem naszej służby na rzecz pokoju 
jest kształtowanie wzajemnego stosunku z Niemcami w  duchu najwyższych 
wartości chrześcijańskich. W powojennym trzydziestoleciu proces ten prze
biegał skomplikowanymi drogami. Pierwsze socjalistyczne państwo nie
mieckie — NRD — uregulowało wzajemne stosunki z PRL w  duchu po
koju, współpracy i dobrosąsiedztwa. Te decyzje polityczne wymagały jed
nak całego procesu wychowawczego po obu stronach Odry. Trudno powie
dzieć, czy proces ten już się skończył, na pewno zaś można twierdzić, że 
jego zasadniczy kierunek został utrzymany. Stosunek RFN do Polski 
kształtował się nader pokrętnie, na pewnych etapach cynicznie, zwy
ciężył wreszcie zdrowy realizm i w  r. 1970 nastąpiło podpisanie porozu
mienia między Bonn a Warszawą. Chrześcijanie ewangeliccy w  RFN i w 
Polsce pozostawali ze sabą w dialogu, który w  latach sześćdziesiątych na
brał żywszych rumieńców. Przełomowym momentem było Memorandum 
Rady EKD z października 1965 r. To słowo Niemców do Niemców, zro
dzone z doświadczeń i inspiracji sił z kręgu Kościoła wyznającego i t.zw. 
bractw, dopomogło nam do zintensyfikowania dialogu i dążeń do pojedna
nia. Oddziaływaliśmy jako chrześcijanie na chrześcijan, ludzie Kościoła na 
ludzi kościelnych, ale nie wolno zapomnieć, że przy specyficznej, uprzywile
jowanej sytuacji Kościoła w  RFN, zaangażowanie naszych kościelnych 
partnerów miało implikacje polityczne. Opinia kościelna w  RFN, stymulo
wana przez nas, odegrała niemałą rolę w  decyzjach politycznych partii, 
parlamentu i rządu tego kraju.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej wolę dialogu i pojednania ucie
leśniał ks. Biskup Jan Niewieczerzał. Trudno było przewidzieć z góry re
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zultaty, zaangażowanie na tym odcinku nie było wolne od ryzyka, osta
tecznie jednak dopracowaliśmy się poprawnej, przyjaznej atmosfery, odzna
czającej się wzajemnym zrozumieniem. Normalizacja stosunków polsko- 
-zachodnioniemieckich jest procesem, który trzeba kontynuować, kształto
wać, czuwać nad nim, by nie utknął na martwym punkcie, którym jest 
przekonanie, że już wszystko zostało załatwione, wszystko osiągnięte. Trze
ba ustawicznie utrzymywać wymiar moralny tego procesu, streszczający 
się w  pojęciu; pojednanie.

Pojednanie to nie kompromis. Niemieckie słowo „Versohnung”  zawiera 
pierwiastek „Suhne”, t.zn. skrucha, pokuta, ofiara pojednania. Kompromis 
zmienia sytuację ale nie zmienia samych partnerów. Pojednanie zmienia 
i sytuację i partnerów. Wierzymy, że w  sferze kościelnej osiągnęliśmy 
stan zbliżony do tego, jaki winien być rezultatem pojednania. Zmieniliśmy 
się sami także o tyle, o ile nie trwamy w  uzasadnionej nieufności, w ro
gości i niechęci, lecz chcemy dać partnerowi szansę zapoczątkowania no
wych stosunków i wyrażenia ekspijacji. Znaleźliśmy po tamtej stronie 
ludzi rozumiejących i przyjmujących tę szansę; wymienię tu niektórych — 
jak biskup Lohse, biskup Class, prezydent Hild, minister Eppler, pastor 
Lutteroth, prezes Immer, pastor Albertz, biskup Scharff, dyrektor Berndt, 
dyrektor Stohr, pastor Eisel i wielu, wielu innych. Z naszej strony 
było od początku poparcie dla inicjatywy ks. Biskupa Niewieczerzała; w 
spotkaniach i dyskusjach polsko-zachodnioniemieckich wspierali go ks. Re
ktor Gastpary, ks. Biskup Narzyński, ks. Lucer, ks. Busse, ks. Benedyk- 
towicz, p. Toeplitz, p. Karski, ks. Wysoczański, p. Anchimiuk i in. Zak
tywizował się na tym odcinku w  szczególny sposób p. W ojtowicz i osiąg
nął wysoki stopień znajomości problematyki polsko-zachodnioniemieckiej 
oraz zyskał nowe i przyczynił się do umocnienia dawnych kontaktów. 
Na ogół jednak od paru lat do spotkań z partnerem niemieckim wysta
wiamy tę samą szczupłą liczebnie drużynę, podczas gdy strona niemiecka 
ma nam do przeciwstawienia coraz to nowy garnitur rozmówców; tak, po
trzeba nam i do tej pracy nowych współpracowników.

Nie sposób wyliczyć w  tym sprawozdaniu wszystkich imprez polsko- 
-zachodnioniemieckich. Mam nadzieję, że po tym Walnym Zgromadzeniu 
ukażą się materiały informacyjne i że tam się znajdzie kronika ekume
niczna wraz z dokładnym katalogiem spotkań polsko-niemieckich. Tu je
dynie pragnę wspomnieć sympozjum polsko-zachodnioniemieckie, zorga
nizowane przez Polską Radę Ekumeniczną w  październiku ub. roku, w  od
powiedzi na liczne tego rodzaju imprezy w  RFN. Było to dla nas wielkim 
ale i opłacalnym wysiłkiem.

Kontakty Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady Kościoła Ewangelickiego 
w  RFN zostały zinstytucjonalizowane w  Komisji d/s Kontaktów, która 
spotyka się dwa razy w  roku, w Polsce i RFN na przemian. Komisja 
ocenia stan naszych stosunków, inicjuje pewne akcje i utrzymuje aktu
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alność problemu polsko-zachodnioniemieekiego na porządku dziennym. 
Dotychczas odbyło się 6 posiedzeń tej Komisji.

Mamy rezultaty współpracy utrwalone także w  postaci wydawnictw, 
a mianowicie dwa wydania broszury pt. „Oekumene in Polen”  oraz w y
dawnictwo „Begegnung mit Polen”  pod red. prof. Moltmanna; czynione są 
przygotowania do wydania II tomu „Begegnung mit Polen” , zawierającego, 
podobnie jak pierwszy, prace autorów polskich i niemieckich.

Mieliśmy szereg oficjalnych wizyt z ramienia Kościołów krajowych 
i EKD w  RFN oraz rewizyty; obecnie przewidujemy rewizytę Polskiej Ra
dy Ekumenicznej w  RFN w  maju 1977 r. Istnieją także kontakty robocze 
na odcinku pracy młodzieżowej z obu stron.

Nie jesteśmy jednostronni w  ujmowaniu problemu niemieckiego. Na
wiązaliśmy i rozbudowujemy kontakty i współpracę ze Związkiem Kościo
łów Ewangelickich w  NRD. Czynimy to pod znakiem nie tylko wspólnoty 
wiary ale także solidarności naszych krajów budujących socjalizm.

Wysiłki na rzecz pojednania są naszym wkładem zarówno w  skali 
krajowej jak bilateralnej na rzecz pokoju na naszym kontynencie. Ży
liśmy duchem Helsinek, zanim doszło do tej pamiętnej konferencji, i prag
niemy w  duchu Helsinek przyczyniać się do umacniania pokoju w  Europie. 
Służąc swoim Kościołom, służąc Polsce i ekumenii pokoju na naszym kon
tynencie, wypełniamy swój obowiązek chrześcijański, wierni naszemu po
wołaniu.

5 

Wspólnota ekumeniczna

a) Społeczność europejska Kościołów. Nasza więź z Kościołami w  Eu
ropie rozwijana jest na dwóch płaszczyznach: w  Konferencji Europejskiej 
Kościołów oraz w  kontaktach bilateralnych z Kościołami i Radami Eku
menicznymi w  różnych krajach europejskich.
' W dniach 16—21 września 1974 odbyło się w  Engelbergu VII Zgroma
dzenie Ogólne KEK (Nyborg VII) pod hasłem „Bądźcie czynicielami Sło
wa” . W skład delegacji polskiej weszli ks. ks. Narzyński, Klinger, Kuczma, 
Pawlik, Kwiecień i p. Toeplitz. Ks. Kuczma został wybrany do Komitetu 
Doradczego KEK. Ponadto w  okresie sprawozdawczym wszystkie konsul
tacje organizowane przez KEK były obesłane przez naszych przedstawicieli. 
Dotyczy to również Ekumenicznej Rady Młodzieży w  Europie. Jesteśmy 
zainteresowani kontynuacją działalności KEK, której rola, po Helsinkach, 
zyskała na znaczeniu, jakkolwiek nie zawsze to jest doceniane przez nie
które Kościoły zachodnioeuropejskie.

Mamy rozbudowany system stosunków bilateralnych z Kościołami i Ra
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dami Ekumenicznymi w  Europie, a więc z Rosyjskim Kościołem Prawo
sławnym oraz Unią Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w  ZSRR, Radą 
Ekumeniczną Czech i Kościołami Słowacji, Węgierską Radą Ekumeniczną, 
Związkiem Kościołów Ewangelicznych w NRD, Ewangelickim Kościołem w 
RFN (EKD) i Kościołami krajowymi Hesji i Nassau, Wirtembergii, Nad
renii i Hannoveru, z Kościołami Luterańskimi Szwecji, Norwegii i Fin
landii, ponadto zarysowują się perspektywy nawiązania podobnych kon
taktów z Kościołem Luterańskim w  Danii; pielęgnujemy kontakty ze 
Związkiem Kościołów Ewangelickich w  Szwajcarii. W r. 1974 gościliśmy 
sześcioosobową delegację Kościołów z Czechosłowacji, rewizytowaliśmy na
szych pobratymców we wrześniu 1975 r. jak również rewizytowaliśmy K o
ścioły węgierskie we wrześniu 1976 r. W marcu 1974 gościliśmy dele
gację Kościoła Ewangelickiego Berlina Zach., nasza rewizyta miała tam 
miejsce we wrześniu 1975. Biskup Schónherr w imieniu Związków Kościo
łów  Ewangelickich NRD wizytował nas w  1974 i dwukrotnie w  1975, dwa 
razy rewizytowaliśmy go (w 1975 i 1976 r.) W czerwcu złożyli wizytę 
w  PRE biskup Stoylen i pastor Stolset z Norwegii, nasza rewizyta pla
nowana jest na r. 1977. We wrześniu br. złożył nam wizytę ks. Walter 
Sigrist, Prezydent Związku Kościołów Ewangelickich w Szwajcarii oraz 
ks. Karol Immer, Prezes Kościoła Ewangelickiego Nadrenii. Wszystkie te 
wizyty i rewizyty wiązały się z rozmowami rzeczowymi interesującymi obie 
strony; były one szczególną formą konkretyzacji naszych kontaktów i 
współpracy, które rozwijają się i są pielęgnowane na co dzień. Utrzymy
wanie kontaktów i współpracy z tak wielu partnerami wymaga znacz
nych nakładów czasu, sił i inicjatywy, co nie jest łatwe wobec szczup
łości naszego personelu. Pragniemy wszystkie te kontakty utrzymać a 
nawet rozważamy nawiązanie nowych kontaktów, jak np. z Federacją 
Kościołów Protestanckich Francji, Kościołem Anglikańskim itd.

b) Więź międzykontynentalna. Z Kościołami Afryki i Azji utrzymuje
my więź pośrednio przez swoją obecność i współpracę z Światową Radą 
Kościołów i Chrześcijańską Konferencją Pokojową. Dwukrotnie gościliśmy 
delegację chrześcijan z Japonii, pod auspicjami Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej. W czerwcu b.r. odwiedziła nas delegacja Kościoła An
glikańskiego z Australii (osiem osób, przewodniczący ks. Biskup łan 
Shevill). Stanowi to początek naszych bilateralnych kontaktów z chrześ
cijanami w  Australii, które zapewne będą kontynuowane i rozbudowy
wane. Wizyta australijskiej delegacji anglikańskiej w  Polsce odbiła się 
pozytywnym echem w  kręgach opinii kościelnej jak i świeckiej, politycz
nej,, w Australii.

Z Kościołami amerykańskimi utrzymujemy kontakt na płaszczyźnie 
zwanej „Karlove Vary” , w  społeczności z innymi Kościołami krajów soc
jalistycznych. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwukrotnie spot
kania na szczycie kościelnym: w  sierpniu 1974 r. w  Pradze* oraz w  marcu
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1976 w  Marriottsville (USA). Notujemy ożywione zainteresowanie pol
ską ekumenią ze strony National Council of Churches of Christ w  Sta
nach Zjednoczonych, a niedawna wizyta ks. Pawlika w  Ameryce przy
czyniła się do otwarcia nowych perspektyw dwustronnej współpracy z 
Kościołami w  Ameryce. Moim zdaniem możemy na tym odcinku osiągnąć 
podobną dynamikę, jak w  naszych kontaktach i współpracy z Kościołami 
ewangelickimi w RFN.

c) Ekumenia światowa. Cztery spośród Kościołów członkowskich PRE 
posiadają członkowstwo w  Światowej Radzie Kościołów. Są to: Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, Kościół Prawosławny, Kościół Polsko-Katolicki 
oraz Kościół Mariawitów. Pozostałe Kościoły polskie uczestniczą w  Świa
towej Radzie Kościołów za pośrednictwem swoich rodzin wyznaniowych 
oraz Polskiej Rady Ekumenicznej.

Najważniejszym ewenementem ekumenicznym w  okresie sprawozdaw
czym było V Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w Nairobi (23 listo
pada — 10 grudnia 1975). Uczestniczyła w  nim delegacja polska w  skła
dzie —  J. Anchimiuk, ks. W. Benedyktowicz, ks. J. Klinger, ks. bp S. K o
walski, ks. bp T. Majewski, ks. bp J. Narzyński i ks. Z. Pawlik. Prze
żyliśmy pracowite dni w  Nairobi, tak samo pracowicie przygotowaliśmy 
się do V Zgromadzenia. Już w  lipcu 1974 r. uczestniczyliśmy w  konsul
tacji przygotowawczej do Nairobi, która odbyła się w  Zagorsku, następ
nie ' w  kraju zorganizowaliśmy  ̂konsultację z udziałem dra Althausena 
(wrzesień 1975), ponadto wzięliśmy udział w  konsultacji przygotowawczej 
w  Budapeszcie (październik 1975). W Nairobi, w skład Komitetu Naczel
nego Światowej Rady Kościołów wszedł, po wieloletniej przerwie przed
stawiciel Polski, p. Jan Anchimiuk. W sierpniu b.r. uczestniczył on w 
pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Komitetu Naczelnego, które od
było się w Genewie. Jako obserwator obecny był na tym posiedzeniu p. A. 
W ojtowicz. O V Zgromadzeniu w  Nairobi informowaliśmy podczas sym
pozjów w Warszawie 15 stycznia i 10 marca b. r., na spotkaniach w 
oddziałach terenowych w  Krakowie, Bydgoszczy, Słupsku i Wrocławiu, po
nadto w prasie kościelnej. Wybór najważniejszych materiałów z, Nairobi 
w  przekładzie polskim miał się ukazać (jako maszynopis powielany) w 
czerwcu b. r. Czekamy na te materiały, jakkolwiek minął już rok od
V Zgromadzenia w  Nairobi.

Również ważnym ewenementem, jakkolwiek innego rodzaju, była w i
zyta jaką złożył w  Polsce Sekretarz Gen. Światowej Rady Kościołów dr 
Philip Potter (23—26.IV.1975). Prowadziliśmy z nim rzeczowe rozmowy w 
braterskiej atmosferze, ponadto został on przyjęty przez Wicepremiera 
J. Tejchmę i Ministra K. Kąkola. Zwiedził on Oświęcim i Kraków, gdzie 
spotkał się z aktywem oddziałów wojewódzkich krakowskiego i katowic
kiego. Chciałbym przypomnieć, że wszyscy kolejni sekretarze gen. Świa
towej Rady Kościołów odwiedzili Polskę: dr Visser’t Hooft w  1958, dr
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Carson Blake w  1971 r. Zastępca Sekretarza Gen. dr Konrad Raiser złożył 
wizytę w  PRE w  1974 r.

Nasi przedstawiciele pracowali także w  Komisjach Światowej Rady Koś
ciołów od 1969 do 1976 r. Ks. Jerzy Klinger pracował w  Komisji Wiary 
i Ustroju i brał udział w  jej posiedzeniach w Akkrze i Lowańium; ks. 
Witoid Benedyktowicz pracował przez dwie kadencje w  egzekutywie K o
misji Kościołów d/s Międzynarodowych i każdego roku uczestniczył w  
posiedzeniach tego organu w  Genewie, Utrechcie, Wyiszehradzie, ponadto 
w  konsultacji n.t. praw człowieka w Montreux w  lipcu b.r.

W naszym żywotnym interesie leży utrzymanie, rozwijanie i doskona
lenie współpracy z Światową Radą Kościołów, mamy bowiem prawo i moż
liwość współkształtowania jej profilu i służby w  naszym dzisiejszym świe
cie.

d) Dialog z Kościołem Rzymskokatolickim. Od maja 1974 r. funkcjo
nuje Komisja Polskiej Rady Ekumenicznej do rozmów z Komisją Epis
kopatu Rzymskokatolickiego do spraw ekumenizmu. Z naszej strony Ko
misją kieruje obecnie ks. senior Waldemar Lucer, ze strony rzymskoka
tolickiej — ks. arcybiskup Henryk Gulbinowicz — obaj z Wrocławia. Od
były się dotychczas 3 posiedzenia tej Komisji, na których sporządzono 
katalog problemów interesujących obie strony. Komisja ma trudne zada
nie, zwłaszcza w  obliczu pewnych konfliktów w  terenie i aktów dyskry
minacji, które dotyczą w  pierwszym rzędzie parafii prawosławnych oraz 
polsko-katolickich. Trzeba wiele dobrej woli i cierpliwości, by ten dia
log mógł być kontynuowany i rozwijany; nie wolno nam też nie podejmo
wać pewnych problemów dlatego tylko, że są trudne. Za wcześnie jest 
jeszcze na ocenę rezultatów dialogu, trzeba jeszcze zapewne wiele czasu, 
zanim taka ocena będzie podjęta. O wzajemnych kontaktach podczas 
tygodni modlitwy o jedność chrześcijan była już mowa w pierwszej części 
sprawozdania. Tu jeszcze należałoby wspomnieć o sympozjum'ekumenicz
nym zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w  listo
padzie 1974 r. W sympozjum wzięli udział ks. bp Jan Niewieczerzał i ks. 
W. Benedyktowicz.

Teologowie z kręgu Polskiej Rady Ekumenicznej spotkali się ze swo
imi rzymskokatolickimi kolegami w  ramach Kongresu Teologów zorga
nizowanego przez Instytut Ekumeniczny Uniwersytetu w  Utrechcie, w 
kwietniu 1974. Z naszej strony wzięli udział w tym spotkaniu p. Anchi- 
rniuk, ks. Benedyktowicz, p. Karski, ks. Preiss juń. i ks. Wysoczański. 
Kongres dał może więcej gospodarzom, Holendrom, niż polskim uczest
nikom tego spotkania.

Należy także wspomnieć o wizycie, którą w  siedzibie Polskiej Rady 
Ekumenicznej złożyli drowi Potterowi przedstawiciele Komisji Episko
patu Rzymskokatolickiego ds. ekumenizmu z ks. bp W. Miziołkiem na
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czele. Polska Rada Ekumeniczna umożliwiła to spotkanie partnerom 
rzymskokatolickim, do którego przywiązywali oni wielką wagę..

Tak samo trzeba odnotować kontakty akademickie, jakkolwiek obie 
uczelnie teologiczne warszawskie są samodzielnymi szkołami państwowy
mi. W  maju 1974 ks. Klinger i ks:. Benędyktowicz wygłosili serię wykła
dów dla studentów Akademii Teologii Katolickiej, informując o teologii 
prawosławnej i ewangelickiej. W styczniu 1977 planowany jest wykład 
gościnny jednego z nauczycieli ATK w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej. Wykład ma być poświęcony prezentacji teologii rzymskokatolic
kiej okresu współczesnego.

6.
Powołanie

Być powołanym przez Boga znaczy 
być powołanym do poszukiwań; jest 
to zaproszenie do przygody.

(Ernesto Cardenal)

Powołanie jest zasadniczą kategorią Kościoła, Kościół konstytuuje się 
na powołaniu (ekklesia).

Jesteśmy powołani do poszukiwań kształtu jedności chrześcijańskiej. 
W imię tego pragniemy umacniać swoją więź ekumeniczną, pogłębiać 
teologiczną świadomość tej więzi, rozwijać pomoc 'wzajemną, pobożność 
ekumeniczną i wspólnotę modlitwy. W realizacji tych zadań doceniamy 
działalność naszych komisji i pragniemy wspólnie z nimi nakreślić nowe 
programy pracy. Doceniamy też rolę oddziałów terenowych, oczekujemy 
od nich impulsów i inicjatywy, jak również jesteśmy gotowi służyć im 
pomocą w  rozwijaniu działalności ekumenicznej. Równie cenimy łącz
ność ze Światową Radą Kościołów, Konferencją Europejską Kościołów, 
Chrześcijańską Konferencją Pokojową, z radami ekumenicznymi i Kościo
łami za granicą na różnych kontynentach. Chcemy życie światowej eku- 
menty wzbogacać przez nasz wkład specyficznie polski, wyrastający z na
szych warunków i doświadczeń historycznych.

Spełnianie tych zadań jest służbą, pamiętamy też, że jesteśmy powo
łani do służby. Ta służba ma niejedno oblicze. Konkretyzuje się ona 
we wzajemnym usługiwaniu naszym Kościołom i naszej krajowej spo
łeczności ekumenicznej. Dalej —  pojmujemy ją jako służbę Polsce i nie 
jest to żadne abstrakcyjne pojęcie, bowiem rozumiemy przez to służbę 
człowiekowi. Spełniamy tę służbę jako służbę pokoju i sprawiedliwości. 
To, co czynimy dla naszego społeczeństwa, jest jednocześnie służbą
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dla świata. Sprawy naszego kraju widzimy w  szerszym kontekście, pa
miętając o jedności naszego świata. Głód, nędza, krzywda, zagrożenie, 
wyzysk, ograniczenie praw człowieka mają to samo oblicze, niezależnie od 
tego, gdzie występują, w  jakimkolwiek regionie świata. Poszukiwanie 
jedności ekumenicznej, do którego jesteśmy powołani, jest tęsknotą i po
szukiwaniem jedności świata, jedności rodzaju ludzkiego. Jedynie bowiem 
zjednoczony świat, w  którym rządzą pokój i sprawiedliwość, ma szansę 
przetrwania. Przetrwanie zaś ma swoją dymensję teologiczną, jako kon
tynuacja dzieła stworzenia, jako egzekwowanie naszej odpowiedzialności 
za świat, wynikającej z mandatu boskiego: „...napełniajcie Ziemię i czyń
cie ją  sobie poddaną” (Gen. 1, 28).

Nasze powołanie jest zaproszeniem do przygody. Nie możemy ze wszy
stkimi szczegółami przewidzieć przyszłości. Nasze zaangażowanie eku
meniczne nie jest wolne od ryzyka, nie zwalnia nas od podejmowania 
decyzji i ustawicznego poszukiwania nowych dróg. Jest w  tym swoista 
romantyka i piękno, jednocześnie przyświeca nam realizm wiary. Siłą 
naszą jest NADZIEJA, która wespół z wiarą i miłością determinuje na
szą egzystencję chrześcijańską.

Z tą nadzieją, wiarą i miłością jesteśmy gotowi iść ku Bożemu jutru, 
pełnemu nie przeczuwanych możliwości!



„Posłannictwo”
Nr 1—2 1977

Tadeusz Dusik

Patriotyczne zaangażowanie 
chrześcijan polskich*

Księże Przewodniczący Zgromadzenia, Eminencjo, Ekscelencje,
Szanowni Państwo!

Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Ekumenicznej, poza wyborami no
wych władz, jest przede wszystkim okazją do podsumowania działalności 
ostatnich trzech lat tej organizacji, skłania też do refleksji o przyszłości.

Tak się złożyło, że właśnie w  bieżącym miesiącu rozpocząłem dziesiąty, 
jubileuszowy rok swojej pracy na obecnym stanowisku w Urzędzie do 
Spraw Wyznań. Jako przedstawiciel władzy państwowej miałem sporo o- 
kazji do zapoznania się z pracą i działalnością Polskiej Rady Ekumenicz
nej, je j ośmiu Kościołów członkowskich, w kraju i na arenie międzyna
rodowej.

Niech mi więc będzie wolno wypowiedzieć kilka refleksji na temat 
programu działalności Polskiej Rady Ekumenicznej właśnie przy okazji 
Waszego Walnego Zgromadzenia.

Patrząc na dotychczasową pracę Polskiej Rady Ekumenicznej, jej do
robek, możemy z pewnością stwierdzić, że działalność tej organizacji oparta 
jest na autentycznej religijności wiernych, chęci zbliżenia wyznawców 
różnych tradycji chrześcijańskich, patriotyzmie, aktywnym otwarciu na 
zachodzące zmiany społeczne w  naszym kraju.

Nie są też obce tej organizacji złożone problemy współczesnego świa
ta.

Polska Rada Ekumeniczna z doświadczeń historycznych naszego na
rodu wyciągnęła słuszne wnioski. Cierpienia narodu polskiego, w  tym 
liczne straty ludzkie i materialne Kościołów członkowskich Polskiej Ra

* P rz e m ó w ie n ie  p rz e d sta w ic ie la  w ła d z  p a ń s tw o w y c h  T a d eu sza  D u sik a , w ic e d y 
re k to ra  U rzęd u  d o  S p r a w  W y zn a ń , na W a ln y m  Z g ro m a d z e n iu  P R E  w  d n iu  23 lis to 
p a d a  1976 r.
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dy Ekumenicznej, poniesione podczas II wojny światowej, uczyniły Radę 
wrażliwą na krzywdę społeczną w  świecie.

Dlatego też oceniając pracę Polskiej Rady Ekumenicznej kategoriami 
społeczno-polityczinymi, stwierdzamy, że organizację tę wraz z jej Koś
ciołami cechuje patriotyczna postawa. Nie bez znaczenia jest tu właśnie 
fakt, że szereg Kościołów w  Polsce odrodzonej, socjalistycznej, uwolnio
nych zostało od problemów narodowościowych.

Ekumenizm uprawiany przez Polską Radę Ekumeniczną cechuje tole
rancja wyznaniowa, idea braterstwa pomiędzy narodami, idea pokoju.

Tak właśnie pojęty ekumenizm w  łonie tej organizacji stał się siłą 
napędową dla Rady we wspieraniu kierowniczych sił naszego Państwa 
Ludowego, w  wy dźwignięciu kraju ze zniszczeń wojennych, zacofania gos
podarczego oraz we wspomaganiu realizacji obecnego programu budowania 
na wskroś nowoczesnej Polski.

Te cechy sprawiły, że głos Polskiej Rady Ekumenicznej i jej dzia
łaczy był i jest zauważany przy rozpatrywaniu ważnych spraw naszego 
narodu, w  sprawach kontynentu i nie tylko. Pamiętamy głos Polskiej 
Rady Ekumenicznej w  obronie żywotnych interesów narodu wietnamskie
go, w  sprawie Chile, a przede wszystkim w  sprawie polskich propozycji 
pokojowych, które znalazły konkretny wyraz w  dokumentach końcowych 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w  Helsinkach.

Cenimy zaangażowanie polskich działaczy chrześcijańskich na forum 
Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i wielu 
innych światowych związków wyznaniowych. Znany jest wielki wkład 
działaczy Rady w  pracach Chrześcijańskiej Konferencji Pokoju.

Władze wyznaniowe, również i władze resortu spraw zagranicznych, 
z dużym uznaniem i szacunkiem śledzą i odnoszą się do prowadzonej 
od szeregu lat przez Polską Radę Ekumeniczną działalności ekumenicznej 
na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ten konkretny wkład w  dzieło 
unormowania i rozwijania stosunków pomiędzy PRL a RFN zyskał w y
soką ocenę najwyższych władz politycznych i w  przyszłości z pewnością 
nie będzie on bez znaczenia na dalszy przebieg procesu normalizacji.

Nawiązując do wspomnianej konferencji w  Helsinkach, pragnę pod
kreślić, iż świadomi jesteśmy faktu, że dokumenty końcowe z Helsinek 
często są fałszywie i jednostronnie interpretowane przez te koła w  kra
jach Europy Zachodniej, które nie pragną trwałego odprężenia i pokoju 
na naszym kontynencie.

Niestety, ciągle jeszcze jesteśmy konfrontowani z przejawami prymi
tywnego anty komunizmu, który niekiedy znajduje wsparcie w  zachodnich 
kręgach chrześcijańskich.

Naszym zdaniem, dokumenty końcowe Helsinek również pozytywnie 
wpłynęły na ożywienie międzynarodowych kontaktów wyznaniowych, cze
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go dowodem jest też szeroka, nieskrępowana międzynarodowa działalność 
Polskiej Rady Ekumenicznej.

Obserwując prawie dziesięć lat działalności Polskiej • Rady Ekumenicz
nej, pragnę stwierdzić, posługując się symboliką ekumenizmu, że polska 
łódź ekumenizmu ma prawidłowy kurs. W żagle tej łodzi wieje wiatr 
rozumienia spraw narodowych i międzynarodowych, patriotyzmu, umiło
wania swego narodu oraz troska o pokój i bezpieczeństwo w  Europie 
i na świecie.

Uważamy, że Polska Rada Ekumeniczna w  ostatnich latach wydatnie 
wzmocniła swój autorytet na arenie międzynarodowej, a tym samym przy
czyniła się do wzmocnienia prestiżu jej Kościołów członkowskich. Rada 
stała się liczącym partnerem światowych organizacji ekumenicznych, du
żych Kościołów i środowisk chrześcijańskich w  Europie.

Jest to niewątpliwie dorobek tej organizacji, który z pewnością nie 
przyszedł łatwo, tym bardziej należy go strzec. Nie należy jednak wpadać 
w  zachwyt, lub spoglądać tylko wstecz.

Mam nadzieję, że tak jak dotychczas i w  przyszłej swej działalności 
krajowej i międzynarodowej PRE, wzbogacona o dotychczasowe doświad
czenie, będzie dobrze służyć sprawie, dla której została powołana i będzie 
ze zrozumieniem wspierać dalszy program budownictwa socjalistycznej 
ojczyzny.

Życzę uczestnikom Walnego Zgromadzenia owocnych obrad.

3 —  P o s ła n n ic tw o



„Posłannictwo”
Nr 1—2 1977

Ks. Edward Busse

Powołani przez Chrystusa, 
zjednoczeni w wolności*

Współczesny chrześcijański ruch ekumeniczny, w  swej zorganizowanej 
formie, ma poza sobą jakby pięć faz, pięć etapów, zaznaczanych Ogól
nymi Zgromadzeniami Światowej Rady Kościołów.

A m s t e r d a m  — uświadomił (jeszcze nie wielkiej wówczas) rodzinie 
Kościołów ekumenicznych konieczność wzajemnego zbliżenia, że po prostu 
„chcą istnieć, trwać razem” . W E v a n s t o n ,  gdzie obrady toczyły się 
pod hasłem „Chrystus nadzieją świata” , Kościoły przekonały się, że razem 
trwając, będą też razem wzrastać. N e w  D e l h i  — hasło: „Chrystus 
światłość świata”  —  świat musi ujrzeć Chrystusa i poznać Go. U p p s a 
l a  — hasło: „Stare przeminęło, oto wszystko czynię nowym” . Stare „po
rządki” walą się w  gruzy, a jeżeli ludzkość ma przetrwać i dalej rozwijać 
się, to prawie wszystkie dziedziny życia ludzkiego muszą zostać odnowio
ne. „Chrystus jest tym, który wszystko czyni nowym” . Wreszcie N a i r o 
b i, którego hasłem było: „Jezus Chrystus wyzwala i jednoczy” .

V Ogólne Zgromadzenie SRK w  Nairobi ujawniło ludzkości swe prag
nienie i wolę, aby „być razem” , swą nadzieję, że „wzrastać mogą tylko 
będąc razem” , że ten, który jest „Światłością świata”, daje nam chęć 
i środki do działania, „aby wszystko stawało się nowym” , aby rzetelny 
trud i wytrwałe dążenie do urzeczywistnienia „wyzwolenia dla wszyst
kich” , oraz do „zjednoczenia wyzwolonych” stało się świadectwem, że 
w o l n o ś ć  jest darem dla każdego człowieka. Do tej wolności zostaliśmy'' 
powołani! Wszyscy? Wszyscy. A  ci, o których Apostoł Paweł pisze w  1 Li
ście do Koryntian 4, 21: „Zostałeś powołany będąc w  niewoli?”  Wiemy 
przecież, że takich były wtedy miliony, a dziś może i setki milionów. 
Apostoł odpowiada na to jeszcze w  tym samym wierszu: „Nie trap się 
tym, nie załamuj, a jeśli masz możliwość, wykorzystuj, aby stać się wol
nym” . My, którzy mamy już dane, aby „żyć w  tej wolności” , mamy w

*  F ra g m e n ty  re fe ra tu , w y g ło s z o n e g o  na  W a ln y m  Z g ro m a d z e n iu  P o lsk ie j R a d y  
E k u m e n icz n e j w  W a rsza w ie  w  d n iu  23 lis top a d a  1976 ro k u . T ek st  a u to ry z o w a n y .
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niej „trwać i nie poddać się znowu pod jarzmo niewoli” . Trwać i nie pod
dawać się, pamiętając jednak, że wolność nie jest ostatecznym celem 
ludzkich usiłowań. Nie jest kresem, lecz punktem wyjścia, bodźcem, po
czątkiem możliwości spełniania i pomnażania tego, co jest d o b r e m .  W 
Liście św. Jakuba czytamy: „K to wejrzał w  doskonałe Prawo wolności 
i trwa w  nim, ten nie jest słuchaczem, lecz wykonawcą!” (1, 25). Nie chodzi 
tu o indywidualną wolność. Pełnej wartości nabiera wolność wtedy, gdy 
staje się naszą, wspólną, społeczną wolnością, -do której powołani jesteśmy 
wszyscy, ale której siła, realizacja zależy od zjednoczenia się tych, którzy 
już w  niej żyją. Urzeczywistnienie tej wolności jest nadrzędną pobudką, 
miernikiem naszego świadectwa. Jak to wyraził św. Jakub w  swym liście 
„Tak głoście i tak czyńcie, jako ci, którzy mają być osądzeni przez Prawo 
wolności!” (2, 18).

Jednak celem niniejszego referatu nie jest poszukiwanie teologicznych 
uzasadnień wolności, ani uzasadnianie teologicznych tradycji. Nie tak da
wno, na konferencji teologicznej, w  której uczestniczyli przedstawiciele 
Kościołów z przeszło dwudziestu krajów Europy, byłem świadkiem, jak 
pewna — wprawdzie bardzo nieliczna — grupka próbowała teologicznie 
uzasadnić tezę, że Kościoły chrześcijańskie nie powinny udzielać żadnej 
pomocy materialnej „prymitywnym” ludom Afryki i Ameryki Płd., a zwła
szcza tym, które dały się namówić do prowadzenia walki wyzwoleńczej, 
ponieważ „namawiają ich do tego bezbożnicy” a przecież „nie mają one 
dość wysokiej kultury, ani też nie rozumieją, co to jest wolność” .

Uzasadnienia teologiczne mogą być różne. Wiemy przecież, że Chrystus 
nie tylko jednoczy, ale i dzieli. Ewangelia o Chrystusie ma być głoszona 
wszystkim. Dla tych, którzy znajdują się w  ucisku, w  biedzie i nędzy ma
terialnej i duchowej, wieść o powołaniu do wolności, będzie na pewno 
Dobrą Nowiną. Nasuwa się jednak pytanie, czy ta wieść będzie Dobrą 
Nowiną także dla tych Wszystkich ludzi, którzy chcą innych trzymać na
dal w  zależności politycznej, klasowej, gospodarczej, czy rasowej? Jeżeli 
owi „bogacze, którzy mogą ucztować na każdy dzień”, interesują się „bied
nym Łazarzem” tylko o tyle o ile nie psuje im dobrego nastroju i zado
wolenia, albo o tyle, o ile da się jeszcze z niego wycisnąć coś dla siebie, 
wtedy słowa o obowiązku nakarmienia głodnego, o „podzieleniu się, odda
niu swej (drugiej) sukni” , szczególnie, jeżeli nie da się dłużej używać tych 
słów jako pseudo-moralnego płaszczyka, którym wiele można przykryć, 
zaczną się „stawać ciałem”, konkretem; wtedy też nie będą one odczu
wane, jako Dobra Nowina, lecz jako wieść niosąca w  sobie zagrożenie.

I taka „walka klasowa” duchowo przeciwstawnych sił toczy się nadal. 
Jasne, że i terminu „biedny —  bogaty” nie da się ustalić w  sposób jedno
znaczny dla wszystkich. Na wspomnianej konferencji uczestnik z Połud
niowej A fryki powiedział mi, że „bardzo chciałby kiedyś mieć możność 
odwiedzenia nas w  krajach socjalistycznych” . Odpowiedziałem, że u nas
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nie jest jeszcze tak bogato (konferencja odbywała się we Francji). Czło
wiek ten zawstydził mnie jednak swą odpowiedzią. Powiedział mianowi
cie: „w  naszych oczach wy należycie do najbogatszych, bo u was wszy
scy mają zapewnione minimum, wystarczające na konieczne potrzeby. I od 
was zależy, aby ową granicę przesuwać w  górę. Dla nas miarą nie jest to, 
co mają najbogatsi, ale to, do czego mają prawo najbiedniejsi!”  I to nie
wątpliwie jest prawdą, choć może zbyt oczywistą, aby ją spostrzec na co 
dzień.

Człowiek musi posiadać umiejętność odczuwania słów Dobrej Nowiny, 
ich aktualnego pojmowania. Musi zdawać sobie sprawę z ich znaczenia 
dla aktualnej rzeczywistości. Czy np. nakarmienie głodnego (jeden z pod
stawowych chrześcijańskich obowiązków) likwiduje głód na ziemi? Na pe
wno nie. A  dopomożenie, aby ten ktoś miał zapewnioną możliwość zdo
bycia koniecznego, wystarczającego dla zdrowia, pożywienia? A  zwielo
krotnione do n-tej potęgi? Człowiek, który ma ■— i umie — może i powi
nien dopomóc: człowiek — człowiekowi, naród — narodowi. Do tego je 
steśmy wezwani, chociaż z własnego doświadczenia wiemy, że nie zawsze 
znajdzie się to ogólne zrozumienie, że może to być odczuwane, jako ogrą- 
niczenię, uszczuplenie naszego prywatnego interesu.

Dlatego Kościół musi z odwagą głosić Ewangelię Jezusa. I to nie tylko 
wtedy, gdy jest Dobrą Nowiną, potwierdzającą nasze pragnienia, ale 
i wtedy, gdy realizacja tej Nowiny, wydaje się nam niewygodna, czy na
wet zawierają w  sobie pierwiastek zagrożenia. Ewangelia Jezusa świad
czy wyraźnie, że zło mieszka nie tylko w  klasach uciskających. Mieszka 
ono w  naszych, ludzkich, sercach, w  naszych Kościołach. Nasze zadanie 
jest jasne. Mamy dawać świadectwo, że na tyle jesteśmy wolni, iż potra
fimy wznieść się ponad sprzeczności i różnice, by istniejącej jedności na
dawać coraz konkretniejszy, żywszy kształt. Problemu podziałów i różnic, 
nie wolno nam nie doceniać. Dlatego tym usilniej musimy strzec, aby 
nasze zwiastowanie o powołaniu przez Chrystusa do wolności, o zjedno
czeniu w wolności, w praktyce nie okazało się tylko naszym, pustym sło
wem. Takie działanie usprawiedliwia konieczność wielu wyrzeczeń. Luter 
ujął to w słowa: „Fide autem nobis . justificatis, egredimur in vitam acti- 
vam” — „Usprawiedliwieni przez wiarę wkraczamy w  życie aktywne” , 
albo: „Człowiek-chrześcijanin jest wolnym panem mad wszystkim. A  w  tej 
wolności, przez wiarę, jest jednocześnie sługą swych współbraci” .

Kościoły zrzeszone w  Polskiej Radzie Ekumenicznej, związane z naro
dem polskim i krajem ojczystym mają taką wolność. Mogą i powinny dzia
łać ku pogłębianiu naszej ekumenicznej i eklezjologicznej jedności nie w  
sensie zuniformizowania, lecz w jednoczeniu się do wspólnej służby dla 
dobra człowieczeństwa. Nie z przymusu, lecz jako wolni, jako ci, którzy 
„będą sądzeni według prawa wolności” . Wiele już dokonaliśmy i wiele 
nauczyliśińy się.

37



—  Umiemy systematycznie pogłębiać naszą duchową więź, coraz lepiej 
poznawać się wzajemnie i często stajemy się bardzo bliscy sobie.

— Potrafimy razem modlić się, i czynimy to modląc się za swoje Kościoły 
i za siebie nawzajem, za nasze Władze, Naród, Ojczyznę, za wszystkich 
ludzi. Modły te staramy się potwierdzać własnym czynem.

—  Potrafimy w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej kształcić naszą 
młodzież — przyszłych duchownych i działaczy ekumenicznych.

— Umiemy razem wydobywać z Pisma Świętego prawdę i stosować ją w 
naszym życiu. Katalog tych spraw można by ciągnąć dalej.
Nasze Kościoły czynnie współdziałają ze Światową Radą Kościołów, 

z KEK, z Chrześcijańską Konferencję Pokojową, ze Światowymi Federacja
mi i Aliansami wyznaniowymi, Światową Radą Pokoju. Popieramy apele
0 rozbrojenie, o pokój i bezpieczeństwo, domagamy się przestrzegania
1 dalszego rozwinięcia i pogłębienia porozumienia w  Helsinkach. Są to 
sprawy, które coraz jaśniej docierają do naszej ludzkiej świadomości, co
raz głębiej zapadają w  nasze serca. Ale, czy to już wszystko? Czy możemy 
w  swym sumieniu powiedzieć spokojnie: „Uczyniłem wszystko, co powi
nienem uczynić” . Czy nasza dotychczasowa ekumeniczna działalność dała 
nam — mówiąc słowami Jezusa — ową „zupełną radość?” . Czy odczu
wamy, coś z owej radości, która promieniowała z żołnierzy, po zwycięst
wie w wojnie wyzwoleńczej przeciw faszystowskiej przemocy? Że teraz 
mogą wracać do wyzwolonych domów, odetchnąć w  spokoju i bezpieczeń
stwie, nacieszyć się ludzkim ciepłem, serdecznością, miłością bliskich, wol
nością. Choć już czują, już wiedzą, że znowu trzeba będzie „podjąć trud 
i pracę odbudowy kraju, normalizacji stosunków wewnętrznych i ze
wnętrznych, dalszego rozwoju. Bo wolność nie jest kresem ludzkich usi
łowań, lecz początkiem nowego. Konieczny więc jest trud, walka, poko
nywanie wszelkich przeszkód na drodze do coraz lepszej przyszłości. Za
stanawiamy się niekiedy ileż to cierpienia i szkód przymnożyli ci, którzy 
wtedy nie byli razem z narodem, którzy nie czuli się jeszcze wolnymi, 
wyzwolonymi. Pozostali oni nadal w  niewoli i nienawiści, poza i przeciw 
społeczeństwu. Czy więc umiemy razem odczuwać radość miłosiernego Sa
marytanina z przypowieści Jezusa? Nie był on chrześcijaninem, ani ucz
niem Jezusa. Ten, który leżał bezbronny, obdarty ze wszystkiego, co miał 
i poraniony — nie był jego „domownikiem wiary” , ani przyjacielem. Na
leżał do narodu, który nie uznawał prawa Samarytan do „społeczności 
z ludem”, pogardzał nimi. Ten leżący był wrogiem, którego Samarytanin 
miał prawo nienawidzieć! I gdyby, ten Samarytanin, nie postąpił, jak ka
płan i lewita, nie przeszedł obojętnie obok ginącego, lecz zatrzymał się 
i kopnął, albo napluł na bezbronnego, to wcale nie jestem pewien, czy nie 
znaleźliby się tacy, którzy, ale już z innym rodzajem zadowolenia, powie
dzieliby: „dobrze mu tak, Żydów;, miał prawo!” .

Jednakże owego człowieka stać było na to, aby być bliźnim! Aby na
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pytanie: „K to jest moim bliźnim?” dać właściwą odpowiedź. I to jest wła
ściwa droga do drugiego człowieka. Jezus wypędzał ze świątyni nie z po
wodu różnic dogmatycznych, czy światopoglądowych. A  więc i nasze Ko
ścioły muszą z wielką troską starać się o to, by były one właściwym od
biciem, właściwą inspiracją etycznych nakazów i praw chrześcijańskich 
i ich realizatorem. Naszymi bliźnimi są wszyscy ludzie, których należy ko
chać, jak czynił Chrystus: Musimy więc starać się „iść za Nim” . Ludziom 
i społecznościom,, których spotykamy na naszej drodze czynić należy po
dobnie we wszystkich dziedzinach, gdzie tylko zachodzi potrzeba. Ów bi
blijny Samarytanin umiał właściwie korzystać z wolności, aby zasłużyć 
sobie na miano bliźniego. A  to przecież wiąże się jak najściślej z przyka
zaniem miłości Boga, bliźniego jak siebie samego. Jest to największe przy
kazanie Tego„ który nas powołał, wyzwolił i jednoczy w  wolności.

W czasie pobytów za  granicą, szczególnie na Zachodzie, bardzo często 
pada pytanie: „Jaki jest w  Polsce stosunek władzy państwowej do Ko
ścioła?” . Tu odpowiedź jest bardzo prosta: Władze PRL swe programo- 
wo-polityczne koncepcje opierają na światopoglądzie materialistycznym. 
Jest to państwo socjalistyczne. U nas Kościół jest oddzielony od Państwa. 
I ciekawe. Ta prosta odpowiedź, w  przeważającej większości wypadków — 
naturalnie, nie licząc tych, którzy nasze stosunki znają bliżej — jest ro
zumiana jednoznacznie: Kościół jest przez Państwo prześladowany, w  Pol
sce Kościoły chrześcijańskie i inne wyznania nie mają wolności. Tu znowu 
wiele zależy od właściwego rozumienia słów. Jest prawdą, że:
a) Żaden Kościół nie ma w  Polsce prawa wykorzystywania swej material

nej lub liczebnej przewagi do prześladowania, poniżania, czy dyskry
minowania innych wyznań, lub ludzi o innym światopoglądzie. Dlatego 
po raz pierwszy w  naszej historii wszystkie Kościoły cieszą się równo
uprawnieniem.

b) Żaden Kościół nie ma prawa, aby Ewangelię wykorzystywać dla po
pierania — ze szkodą dla społeczeństwa — klasowych, ani elitarnych 
interesów.

c) Kościół nie ma wolności do popierania żadnej postaci faszyzmu, ani im
perializmu militarnego, politycznego, gospodarczego, również i kościel
nego.

d) Nie ma wolności do nietolerancji rasowej, ustrojowej, czy klasowej.
e) Nie ma prawa w  swej działalności do przeciwdziałania, szkodzenia in

teresom społecznym, państwowym, czy narodowym. Podlega obowiązu
jącym  w  PRL ustawom i przepisom prawnym.

f) PRL jest państwem świeckim. Kościół, jako organizacja, jest oddzie
lony od państwa i nie ma prawa sprawowania władzy świeckiej. Dzięki 
temu, po raz pierwszy w  naszych dziejach, wszyscy obywatele, wierzą
cy i niewierzący, mają równe prawa i obowiązki.
Przypominamy sobie tu niektóre fragmenty z wypowiedzi I Sekretarza
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PZPR Edwarda Gierka na wiecu w  Mielcu. „Uważamy za niezbędne uzna
nie wzajemnej tolerancji poglądów, jako zasady w  stosunkach między 
ludźmi o różnych światopoglądach. Myślą przewodnią całej naszej polity
ki w  tym zakresie i polityki wyznaniowej jest stworzenie warunków do 
utrwalania patriotycznej jedności naszego narodu w  budowie pomyślności 
i rozkwitu naszej Ojczyzny, umacniania jej niepodległości i bezpieczeństwa, 
utrwalania jedności uczuć i pracy dla Polski. Taka właśnie jedność jest 
faktem. Osobiście jestem przekonany, że fakty, które tworzy życie, utrwa
lać będą wśród wszystkich Polaków, niezależnie od stosunku do religii, w 
tym również i wśród duchowieństwa, postawy konstruktywne, postawy 
afirmacji socjalistycznych zasad ustrojowych w  Polsce. Istnieje szerokie 
pole do owocnego współdziałania Kościoła z państwem w  realizacji waż
nych celów narodowych. Powtarzam to jeszcze raz — byłem i jestem za 
takim współdziałaniem i widzę w  tym współdziałaniu wielki sens. Pol
ska — i to jest najważniejsze —  jest wspólnym dobrem wszystkich Pola
ków” .

Czy nie odnieśliśmy wrażenia, że w  tej wypowiedzi nie było właściwie 
nic nowego, że jest to znana nam nie od dziś oczywista prawda? Ale też 
i zdajemy sobie sprawę z tego, ile jeszcze potrzeba trudu i wysiłku, a mo
że i przełamywania, aby wszystko urzeczywistniło się.

My, chrześcijanie, musimy zapytać jeszcze, czy socjalizm, ustrój socja
listyczny opierający się na materialistycznym światopoglądzie, nie ograni
cza naszej, chrześcijańskiej wolności?

Jak wiemy, socjalizm rodził się z na wskroś humanitarnej troski o bied
nego, uciśnionego człowieka. I wcale nie powstał wśród tych biednych 
i nędznych, lecz wyszedł od tych, którzy już byli wolni. I dopiero, gdy ta 
idea wolności zaczęła docierać do „tych maluczkich”,, gdy wiara tych 
pierwszych zaczęła budzić wiarę i nadzieję, że są do tego powołani, za
częli się łączyć i jednoczyć. Socjalizm przeradzał się więc stopniowo w  
dążenie, w  ruch, w  siłę, walcząc o wyzwolenie, o wolność dla tych, którzy 
byli jej pozbawieni. O wolność polityczną, ekonomiczną, o prawo do pracy 
i godziwego za nią wynagrodzenia, prawo do oświaty i doskonalenia, pod
noszenia kwalifikacji. Mamy tu więc do czynienia z dążeniem do tej w ol
ności, by dobro i bogactwo narodu stało się dobrem i bogactwem pow
szechnym. My, w  naszej Ojczyźnie mamy tę wolność. Toteż mamy w  niej 
trwać niezachwianie i nie poddać się znowu pod jarzmo niewoli. A  do 
tego konieczna jest moc, będąca w  stanie przeciwstawić się różnym po
staciom imperializmu we wszelkich jego poczynaniach. Niezbędna jest tu 
siła polityczna, gospodarcza, militarna, a także ideologiczna i moralna. 
A  to wymaga dążenia do pogłębiania naszej jedności i wspólnego działania; 
popieranie wszelkich przedsięwzięć państwa, mających na celu dalszy roz
wój naszego kraju i wzmocnienie jego pozycji w  świecie. Konieczny jest 
szeroki udział w  pracach Frontu Jedności Narodu i aktywne zaangażowa
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nie we wszelkich społecznych działaniach. Jest to oczywistym obywatel
skim obowiązkiem wierzących.

Tak Kościół, jak i państwo związane są tym samym nakazem etyki hu
manitarnej. Dlatego też, jak „ciało” i „dusza” winny one wzajemnie się 
wspierać w  procesie obywatelskiego, społecznego wychowania Człowieka.

W niewielkim gronie próbowaliśmy dokonać zestawienia spraw i pro
blemów, wobec których socjalizm i chrześcijaństwo na bazie swych etycz- 
no-moralnych założeń, są zgodne w  działaniu. Naliczyliśmy już dobrze 
ponad 100, a końca nie było widać. Od ogólnoludzkich, jak pokój i bez
pieczeństwo, ochrona natury i środowiska, kolonializm i neokolonializm, 
problem głodu poprzez patriotyczne i narodowe aż do tych zwykłych, in
dywidualnych, dotyczących rodziny, alkoholizmu i moralnego zdziczenia,, 
nędzy moralnej i materialnej, solidarności, obowiązkowości, poczucia po
rządku i ładu społecznego, wulgarnego zmaterializowania i mnóstwa in
nych. Jesteśmy Kościołami mniejszościowymi. Pojedynczo stanowimy zni
komą liczbę w  Narodzie. Razem w  Ekumenie —  już garstkę. Wulgarny 
prozelityzm wyznaniowy nie jest dozwolony i nie ma szans powodzenia. 
Ale nie ustawajmy w  nawracaniu. Każdy nasz wierny, nawrócony dla 
urzeczywistnienia służby Bogu i Kościołowi, poprzez wierną służbę naszej 
polskiej, wolnej, socjalistycznej Ojczyźnie, służy utrwalaniu patriotycznej 
jedności naszego narodu. I to jest naszą wielką szansą prawdziwej, po
głębionej OIKUMENE.



„Posłannictwo”
Nr 1—2 1977

Serafin Kiryłowicz

wyznań religijnych 
Polski Ludowej

W ubiegłym roku —  trzydziestolecia Polski Ludowej — prasa świecka 
i  wyznaniowa poświęciła dużo uwagi problematyce wyznaniowej, podkre
ślając wyniki działalności poszczególnych organizacji religijnych w  no
wych warunkach budowy ustroju socjalistycznego, w  warunkach, wytyczo
nych zarówno przez Manifest Lipcowy PKWN, jak i przez stan faktyczny, 
.stworzony przez wojnę i okupację. Mało natomiast miejsca i uwagi po
święcono działalności legislacyjnej w  zakresie prawa wyznaniowego władzy 
państwowej, realizującej wytyczne wspomnianego wyżej Manifestu. W licz
nych artykułach na temat stosunków wyznaniowych w  kraju stwierdzono 
.fakty, dokonane przez władze państwowe w  tym zakresie, nie interesowa
no się jednak tym, jak tę bądź co bądź poważną akcję przeprowadzono.

Chodzi tu o okres lat 1945—1949, kiedy władze państwowe wydały sze- 
je g  aktów prawnych z zakresu prawa wyznaniowego, przeprowadziły po
stępowanie administracyjne, zakończone aktami uznania czterech wyznań 
religijnych: Kościoła Metodystycznego, Polskiego Narodowego Kościoła Ka
tolickiego, Unii Zborów Adwentystów Dnia Siódmego i Polskiego Kościoła 
^Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów. Aktów uznania prawnego doko
nano właściwie w  latach 1945—1946. Natomiast lata 1947— 1949 stanowiły 
okres porządkowania sytuacji prawnej Kościołów i związków religijnych 
już uznanych, jak np. nowelizacja dekretów o stosunku Państwa do Kościo
ła  Ewangelicko-Augsburskiego w  RP1, jak uregulowanie położenia praw
nego na obszarze całego Państwa Kościołów: Ewangelicko-Reformowanego 
w  RP, Mariawickiego i Starokatolickiego, których byt prawny do tego cza
su był oparty na ustawodawstwie zaborczym2. Wydanie wreszcie dekretu

1 D ek ret  z  19 w rześn ia  1946 t o k u  o  zm ia n ie  d ek re tu  P re z y d e n ta  R P  z  25 listop ad a  
1936 ro k u  (D z.U .R  P . n r  54-1946, p oz . 304), n a stęp n ie  ustaw a  z  4 lip ca  1947 ro k u  w  
o p r a w ie  z m ia n y  d e k re tu  P re z y d e n ta  R P  z  25 lis to p a d a  1936 ro k u  o  stosu n k u  P a ń stw a  
d o  K o ś c io ła  E w a n g e lick o -A u g sb u r sk ie g o  w  R P  (D z.U .R .P . n r 52/1947, p oz . 272).

2 D ek ret  z 5 w rześn ia  1947 ro k u  (D z.U .R .P . n r  55/1947, p oz . 316).

Z dziejów legalizacji 
w pierwszych latach

43



z dnia 5 sierpnia 1949 roku o zmianie niektórych przepisów prawa o sto
warzyszeniach3 zakończyło w  zasadzie proces stanowienia przepisów praw
nych dotyczących legalizacji wyznań prawnie nie uznanych, stwarzając 
możliwość uporządkowania bytu prawnego mniejszych społeczności wyzna
niowych już na terenie kraju powstałych i wskazując tryb i drogę do le
galizacji wyznań nowo powstających.

Fakt ten nie oznacza, że działalność Państwa w  zakresie regulowania 
stosunków wyznaniowych na tym się skończyła. W latach następnych w y
dawane były przepisy prawne w  tej dziedzinie, lecz dotyczyły one głównie 
spraw nadzoru i opieki Państwa nad wyznaniami. Resortem, który reali
zował założenia Manifestu Lipcowego w  zakresie stosunków wyznanio
wych w  ogóle, a w  dziedzinie ich regulowania przez Państwo w  szczegól
ności, był z początku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego4 posiada
jący wśród swych komórek organizacyjnych specjalnie przeznaczoną do 
tego komórkę — zalążek departamentu wyznaniowego. W porównaniu ze 
strukturą organizacyjną resortów centralnych okresu międzywojennego 
była to duża zmiana, bowiem sprawy wyznaniowe zostały wyłączone z za
kresu działalności przedwojennego Ministerstwa Wyznań Religijnych i O- 
świecenia Publicznego. Właśnie w  tym Ministerstwie, w  departamencie
V  wyznań, załatwiane były te sprawy, a resort ten odpowiedzialny był za 
stan prawny, który istniał w ciągu dwudziestu lat międzywojennych, za 
sytuację prawną wyznań w  ówczesnej Polsce. A  sytuacja ta była różna. 
Władze w zasadzie nie zdołały przeprowadzić całkowitej kodyfikacji usta
wodawstwa polskiego, ostatecznie uchylić przepisy zaborcze, różnie regu
lujące sytuację wyznań w  poszczególnych zaborach.

Jak wiadomo, ustalony w  Konstytucji z dnia 17 marca 1921 roku po
dział na wyznania prawnie uznane przez Państwo i nie uznane5 na odcinku 
ich legalizacji wytyczył w  praktyce Ministerstwu Wyznań Religijnych 
Oświecenia Publicznego określoną metodę legislacyjną. Przewidywała ona 
w  pierwszej kolejności prawne uznanie przez Państwo danego wyznania, 
a następnie ustawowe uregulowanie stosunku do niego Państwa.

Rzecz charakterystyczna — w  okresie międzywojennym żadne starają
ce się o legalizację swojego bytu prawnego wyznanie tego uznania nie 
uzyskało: działały one albo w  oparciu 0 przepisy zaborcze, albo o art. 111 
i 112 Konstytucji M arcowej6.

Proces uregulowania stosunku Państwa do wyznań trwał wówczas bar
dzo długo — latami. Na procedurę tę rzutowały nie tylko względy mery

* D z U .R .P . n r  45/1949, p oz . 335.
4 U staw a z 21 l ip ca  1944 ro k u  o  u tw o rze n iu  P K W N  (D z.U .R .P . n r 1, p oz . 1).
5 K o n s ty tu c ja  k w ie tn io w a  z  1935 ro k u  na  ty m  o d c in k u  n ie  p o cz y n iła  ż a d n y ch  

zm ian .
8 K s. d r S te fa n  G re le w sk i, W yzn a n ia  p ro te s ta n ck ie  i  s e k ty  r e l ig i jn e  w  P o ls c e  

w s p ó łcz e sn e j, L u b lin  1937, str. l i n .
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toryczne, lecz i polityczne. Tak np. w  stosunku do Kościoła Prawosław
nego, wyznania wśród mniejszościowych największego, władze państwowe 
zastosowały rozwiązanie tymczasowe poprzez wydanie w  1922 roku przez 
Ministra WRiOP tzw. „Przepisów tymczasowych’”7, a dopiero po 16 la
tach — ustalonego Konstytucją aktu ustawodawczego —  dekretu Prezy
denta RP z dnia 18 listopada 1938 roku o stosunkach Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego8. Nawet z Kościołem Rzymsko
katolickim Państwo uregulowało swoje stosunki dopiero po siedmiu latach, 
10 lutego 1925 roku, poprzez zawarcie konkordatu9 ratyfikowanego przez 
Sejm zgodnie z art. 49 Konstytucji specjalną ustawą z 23 kwietnia 1925 
roku10. Ustawowe uregulowanie stosunku Państwa do innych wyznań na
stąpiło jeszcze później — w  stosunku do Wschodniego Kościoła Staroobrzę- 
dowego, nie posiadającego hierarchii duchowej — w  1928 roku11, do K o
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w  RP — w  1936 roku12, i w  tymże roku 
do Związków Religijnych Muzułmańskiego i Karaimskiego13.

Inne Kościoły, działające na podstawie przepisów zaborczych, jak np. 
Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Mariawicki, Kościół Staroka
tolicki, nie doczekały się w okresie międzywojennym uregulowania przez 
Państwo swego położenia prawnego. Podobna sytuacja istniała na odcinku 
tzw. „Wolnych Kościołów” i innych, powstałych w  drugiej połowie X IX  
i na początku X X  wieku, nie posiadających prawnego uznania. Mimo wie
lokrotnie składanych memoriałów, wniosków i podań sprawa ich nie była 
przez władze międzywojenne załatwiona. Toteż powołany w  1944 roku re
sort wyznaniowy PKWN, a następnie departament wyznaniowy Minister
stwa Administracji Publicznej stanął w  pierwszych latach po wyzwoleniu 
przed olbrzymim zadaniem. Oto jak opisuje sytuację autor „Zarysu roz
woju organizacyjnego i działalności Ministerstwa Administracji Publicznej 
w  okresie od 21 lipca 1944 roku do 5 lutego 1947 roku14.

„W  całym tym okresie sprawozdawczym odbudowy państwowości, po 
blisko sześciu latach wyniszczającej i dezorganizującej całe życie polskie 
okupacji hitlerowskiej stawał przed Ministerstwem Administracji Pu
blicznej szereg trudnych zadań i problemów, wymagających rozwiązania.

i „T y m cz a s o w e  p rz e p isy  o  s tosu n k u  R ządu  d o  K o ś c io ła  P ra w o s ła w n e g o  w  P o l 
s c e ”  z 30 s ty czn ia  1922 ro k u  (D z.U . M in isterstw a  W R iO P  n r 7 z 12.11.1922 ro k u )

8 D z.U .R .P . n r  88, p oz . 597.
s D z.U .R .P . n r  72, p o z  501.
ue D z.U .R .P . n r  47, p oz . 324.
*  U staw a z 22 m a rca  1928 r o k u  (D z.U .R .P . n r  38, p o z  363).
12 D ek ret  P re z y d e n ta  R P  z 25 lis top a d a  1936 ro k u  (D z.U .R .P . n r  88, p oz . 613).
“  U staw a z  21 k w ie tn ia  1936 r o k u  o  stosu n k u  P a ń stw a  d o  M u zu łm a ń sk iego  Z w ią z 

k u  R e lig ijn e g o  w  R P  (D z.U .R .P . n r  30, p o z  240). U staw a z 21 k w ie tn ia  1936 ro k u
o  s tosu n k u  P a ń stw a  d o  K a ra im sk ie g o  Z w ią ż k u  R e lig ijn e g o  w  R P  (D z.U .R .P . n r  30, 
p oz . 241).

u G azeta  A d m in is tr a c ji, n r  5A, 1947, str. 10.
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W czasie okupacji zlikwidowana została całkowicie polska administracja 
państwowa, zniesiony samorząd terytorialny, a całe życie społeczne oraz 
działalność stowarzyszeń i organizacji społecznych uległy likwidacji lub za
hamowaniu. Zmiana granic Państwa i wysunięcie ich głęboko na zachód 
oraz będące ich wynikiem przemiany struktury narodowościowej i przesu
nięcia w  rozmieszczeniu ludności wywołały cały szereg nowych zagadnień 
i zwiększyły wydatnie ciężar i doniosłość Ministerstwa Administracji Pu
blicznej. Na pierwszy plan wysuwał się też postulat odbudowy praworząd
ności po okresie okupacji, w  czasie której była ona całkowicie przekre
ślona. Waga i społeczna doniosłość tego postulatu były stale doceniane- 
przez Ministerstwo” .

Jak wspomniano wyżej, departament wyznaniowy przejął kompetencje 
dawnego departamentu V wyznań Ministerstwa WRiOP, a mianowicie „za
łatwianie spraw, wynikających ze stosunku Państwa do wyznania kato
lickiego, innych wyznań chrześcijańskich i wyznań niechrześcijańskich” 15. 
Na jesieni 1945 roku zakres kompetencji Ministerstwa Administracji Pu
blicznej pod względem terytorialnym zmienia się właśnie w  wyniku w ej
ścia w  życie dekretu z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem O d- 
zyskanychJ<r. Według tego dekretu do kompetencji Ministerstwa Ziem  Od
zyskanych przeszła administracja wyznaniowa oraz zarząd mieniem ponie
mieckim, obejmujący również i poniemieckie majątki kościelne. Jednak 
sprawy wyznaniowe mające znaczenie ogólnopaństwowe na ziemiach od
zyskanych były w  ramach koordynacji nadal załatwiane przez departa
m ent wyznaniowy Ministerstwa Administracji Publicznej, naturalnie w  
porozumieniu z departamentem administracyjnym (wydział wyznaniowy) 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych.

W latach 1945-46 departament wyznaniowy Ministerstwa Administracji 
Publicznej stanowił niedużą komórkę organizacyjną, składającą się z kilku 
koncepcyjnych pracowników (radców) pod kierownictwem dyrektora oraz 
również kilkuosobowej kancelarii. Ze względu na bardzo rozległe zadania 
i niemałe obowiązki, jakie mu przypadły w  zakresie administracji wyzna
niowej oraz na obiektywne warunki,' w  których przebiegała praca (brak 
archiwum, biblioteki fachowej itp.), departament wyznaniowy zmuszony 
był zająć się w  pierwszej kolejności poszukiwaniem i gromadzeniem ko
niecznych do pracy materiałów informacyjnych, naukowych i statystycz
nych, celem zapoznania się i zorientowania zarówno w  przedwojennej, jak 
i powojennej sytuacji wyznań, w  ich strukturze merytorycznej i organiza
cyjno-prawnej. Była to praca wewnętrzna departamentu.

Życie natomiast bieżące, na co dzień nasuwało problemy, na których 
rozwiązanie nie można było czekać —  wymagały one ingerencji władz

15 S ta tu t o rg a n iz a cy jn y  b y łe g o  M in isterstw a  W R iO P , § 7, M o n ito r  P o lsk i z  16.IX. 
1931 ro k u , n r 213, p oz  287.

»  D z.U .R .P . n r 51, ‘p oz . 295, art. 2, lit. d )  i e).
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państwowych, szczególnie w  dziedzinie stosunków wyznaniowych i mię
dzywyznaniowych oraz ze względu na przemiany, które nastąpiły na sku
tek w ojny i okupacji. Tak na przykład jeszcze w  czasie trwającej wojny 
departament podjął szereg postanowień dotyczących tymczasowego uregu
lowania spraw wyznania mojżeszowego17 oraz spraw majątkowych Kościo
ła Ewangelicko-Augsburskiego w  RP18 i innych wyznań. Natężenie pracy 
wzmogło się jeszcze więcej, kiedy skończyła się wojna, a po reformach 
politycznych, gospodarczych i społecznych nastąpiły, dzięki ruchom mi
gracyjnym i repatriacji, zmiany w  strukturze narodowościowej kraju. W 
tej sytuacji powstawały problemy niełatwe do rozwiązania przez państwo
wą administrację wyznaniową. To „now e” , które gwałtownie kształtowało 
nurt życia społecznego po wojnie, rozsadzało ramy dawnego porządku. 
Szczególnie odczuwane było to w  dziedzinie praw majątkowych wyznań, 
kiedy zaistniały stan faktyczny powodował niekiedy pogorszenie stosunków 
międzywyznaniowych.

W związku z zainicjowaną w  tym okresie przez Rząd akcją uporząd
kowania oraz unifikacji prawa znaczne i niełatwe zadania w  zakresie 
prawa wyznaniowego przypadło również departamentowi wyznaniowemu, 
który wziął udział w odpowiednich pracach legislacyjnych, przygotowując 
szereg projektów aktów prawnych, regulujących stosunek Państwa do w y
znań. Wszystkie te prace wykonywane były przez niewielki zespół pra
cowników koncepcyjnych departamentu wyznaniowego pod kierownictwem 
dyrektora Jarosława Demianiczuka-Jurkiewicza, przy szczególnie aktyw
nym udziale byłego sędziego Kazimierza Fromma, doświadczonego praw
nika, świetnie orientującego się w  problematyce prawno-wyznaniowej rów
nież okresu międzywojennego. Prace te wymagały stałej koordynacji, licz
nych konsultacji i ścisłego porozumienia z innymi komórkami admini- 
stracyjno-prawnymi zarówno w  Ministerstwie Administracji Publicznej, 
jak i Ministerstwie Sprawiedliwości, dawnego Prezydium Rady Ministrów, 
Gabinetu Prezydenta RP oraz innych resortów.

Jednym z najbardziej aktywnych i głównych inicjatorów prac legisla
cyjnych w  tym zakresie, a właściwie kierownikiem akcji unifikacyjnej 
prawodawstwa był ówczesny minister sprawiedliwości dr Henryk Świąt
kowski. Szczególnie dotyczyło to problematyki wyznaniowej: minister 
Świątkowski był prawdziwą duszą i natchnieniem tych spraw, ponieważ — 
jako doskonały znawca spraw wyznaniowych z okresu międzywojennego, 
zagadnień wolności sumienia i wyznania — zdawał sobie sprawę z wagi

117 D z.U .M .A .P . n r 1 ,z 1945 rok u .
18 O k ó ln ik  M  A .P . n r  55 z  19.X.1945 ro k u  w y d a n y  w  zw ią zk u  z o p u b lik o w a n ie m  

u s ta w y  z  6.V.1945 ro k u  o  m a ją tk a c h  o p u s zc zo n y ch  i  p o n ie m ie c k ich  (D z.U .R .P . n r  17, 
p oz . 97), w  k tó r y m  m in isters tw o  s p r e c y z o w a ło  s w o je  s ta n o w isk o  na  tem a t m a ją tk ó w  
K o ś c io łó w  p ra w n ie  u z n a n y ch , o p u s z c z o n y c h  w  cza sie  w o jn y ;  n ie  b y ł  to  m a ją tek  
o p u s zczo n y  w  ro zu m ie n iu  w w . u staw y .
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i  znaczenia należytego uregulowania stosunków wyznaniowych w Państwie. 
Właśnie jemu przypadła w  udziale realizacja reformy prawa o aktach 
stanu cywilnego, dotychczas prowadzonych przez duchowieństwo wyznań 
prawnie uznanych, prawa stanowiącego domenę Kościoła. To wielkie dzie
ło dokonane zostało w  ciągu zaledwie kilku miesięcy. Minister Świątkow
ski, jako szef resortu sprawiedliwości, kierował akcją z właściwą mu kon
sekwencją i uporem19. Również dzięki jego inicjatywie, a także doświad
czeniu wspomniane wyżej „wolne Kościoły”  uzyskały szybkie i właściwe 
załatwienie ich wniosków o prawne uznanie przez Państwo.

Jak z powyższego wynika, departament wyznaniowy Ministerstwa Ad
ministracji Publicznej już na początku 1945 roku stanął, powtarzam, przed 
poważnym zadaniem, którego wykonanie wymagało od pracowników, nie 
tylko znajomości przedwojennego prawa wyznaniowego i stosunków mię
dzywyznaniowych, lecz i rutyny. Praktyka przedwojenna procesu legisla
cyjnego dawała przykłady drobiazgowego postępowania, którego końcowy 
wynik wyrażany był w  obszernych wieloartykułowych aktach ustawo
dawczych, regulujących drobiazgowo stosunek Państwa do poszczególnych 
wyznań. Tak np. dekret o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego w  RP, wydany w  1936 roku zawiera 45 artykułów, do 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w  RP — 49 artykułów, Karaim
skiego Związku Religijnego — 35 artykułów. Ostatni przedwojenny akt, 
Jegulujący w  1938 roku stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, zawierał aż 85 artykułów, nie licząc aktów wy
konawczych, również drobiazgowych, o pokaźnej liczbie artykułów i pa
ragrafów.

Układ schematyczny tych aktów ustawodawczych był prawie jedna
kowy: wszystkie one zawierały klauzulę mówiącą o obowiązku przestrze
gania przepisów ogólnych Państwa, zastrzegały danej denominacji wyzna
niowej prawo samorządu wewnętrznego, w  ramach jednak przepisów pań
stwowych i statutu wewnętrznego, oraz podkreślały jej niezależność od ja
kichkolwiek władz poza granicami Państwa. Poza tym zawierały one po
stanowienia dotyczące wyborów względnie nominacji władz naczelnych 
wyznania, zastrzegały obowiązek uzyskania opinii lub zgody władz pań
stwowych w  sprawach obsadzania stanowisk kościelnych, dysponowania 
majątkiem kościelnym itp., a także udzielały wyznaniom szeregu przywi
lejów, np. traktowania duchownych na równi z urzędnikami państwowy
mi, siedzib kościelnych na równi z siedzibami władz państwowych, przy
znawania dotacji i pomocy finansowej na działalność statutową oraz ulg 
podatkowych.

Zakres ingerencji Państwa i wysokość dotacji z funduszów państwo

«  A k ty  u s ta w o d a w cz e , d o ty cz ą ce  t e j  sp ra w y , w y d a n e  z o sta ły  n a  je s ie n i 1948 
ro k u  i w e s z ły  w  ż y c ie  z d n ie m  1 s ty czn ia  1946 rok u .
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wych były różne, w  zależności od układu stosunków istniejących między 
władzą państwową a kierownictwem wyznania. Tak na przykład art. 39 
dekretu Prezydenta RP o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego zastrzega obowiązek zgłaszania władzom 
przez metropolitę i biskupów swoich wizytacji w  terenie. Tego obowiązku 
zwierzchnicy innych wyznań nie mieli.

W nowej sytuacji politycznej, jaka powstała po wyzwoleniu, departa
ment wyznaniowy Ministerstwa Administracji Publicznej nie mógł, na
turalnie, stosować w  całej rozciągłości praktyk międzywojennych według 
wzoru dawnego Ministerstwa WRiOP, ponieważ po wojnie zmieniły się 
kryteria stosunku władz do tego rodzaju spraw. Podjęcie decyzji przyna
glały również wnioski stron zainteresowanych, składane w  departamencie.

Wnioski o prawne uznanie złożyły, jak wyżej wspomniano, następujące 
Kościoły: Kościół Metodystyczny w  RP, Polski Narodowy Kościół Kato
licki, Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego oraz Polski Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów. Wnioski pierwszych dwóch Kościo
łów, Metodystycznego i Polskiego Narodowo-Katolickiego, złożone zostały 
jeszcze podczas trwania wojny, co nie pozwalało na ich niezwłoczne za
łatwienie: musiały one czekać na zakończenie wojny i ostateczne usta
lenie granic Państwa. Pozostałe wyznania złożyły swoje wnioski później, 
po zakończeniu wojny.

Wniosek Kościoła Metodystycznego wpłynął do departamentu wyznanio
wego dnia 14 marca 1945 roku drogą służbową z Krakowa poprzez w oje
wodę krakowskiego, ponieważ tam tymczasowo znajdował się zarząd Ko
ścioła, reprezentowany przez ks. superintendenta Konstantego Najdera — 
przewodniczącego Zarządu i pastora Michała Kośmiderskiego — sekreta
rza. Drugi wniosek, mający charakter obszernego memoriału, wskazują
cego na międzynarodowe znaczenie wyznania metodystycznego, oraz bar
dziej szczegółowy projekt statutu wpłynęły do departamentu dnia 24 sierp
nia 1945 roku. Do wniosku dołączona została krótka informacja o stanie 
faktycznym Kościoła, działającego przeszło dwadzieścia lat w  Polsce i po
siadającego w  terenie szereg swoich jednostek organizacyjnych. Według 
danych statystycznych na dzień 1 marca 1945 roku Kościół Metodystyczny 
w  RP dysponował 18 zborami, 12 filiami, • obsługiwanymi przez 24 pasto
rów  i 4 diakonów. W skład ówczesnego zarządu Kościoła wchodziły na
stępujące osoby: przewodniczący — superintendent pastor Konstanty Naj
der, sekretarz — pastor Michał Kośmiderski i członkowie: pastor Józef 
Szczepkowski i pastor Jan Kalinowski.

Po kilkumiesięcznym prowadzeniu postępowania wyjaśniającego przy
gotowano akt prawny uznania w  formie reskryptu Ministra Administracji 
Publicznej, a następnie tekst dekretu regulującego stosunek Państwa do 
tego Kościoła. Reskrypt wydany został dnia 5 września 1945 roku (l.dz.
V .W. 5136/45). Dekret, datowany 16 października 1945 roku, zawierający
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zaledwie 7 artykułów, ostatecznie rozwiązał problem legalizacji bytu praw
nego Kościoła Metodystycznego w  RP20. Strona wnioskująca o uznanie, 
zarząd Kościoła Metodystycznego w  RP, złożyła w  departamencie wyzna
niowym dwa projekty statutu. Pierwszy, jako załącznik do podania złożo
nego w  marcu 1945 roku zawierał zaledwie 9 rozdziałów i 13 artykułów21. 
Ta wersja statutu* pod względem nie tylko formalnym i prawnym, ale
i merytorycznym nie odpowiadała wymogom stawianym tego rodzaju do
kumentom, ponieważ nie odpowiadała wszechstronnej działalności takiej 
organizacji jak Kościół, a ponadto zawierała sformułowania niezbyt pre
cyzyjne. Następną wersję projektu statutu zarząd Kościoła złożył na żą
danie władz już po zakończeniu postępowania w  sprawie prawnego uzna
nia i po wydaniu wyżej wspomnianego dekretu, którego artykuł 3 za
strzegał zatwierdzenie statutu przez Radę Ministrów. Również i ten pro
jekt, aczkolwiek bardziej obszerny, nie był idealny i wymagał pewnej 
korekty, mógł jednak służyć- Kościołowi jako podstawa tymczasowej jego 
działalności w  ramach obowiązującego go prawa Państwowego. Ostateczne 
zatwierdzenie statutu zostało odłożone na okres późniejszy, po wypróbo
waniu jego przydatności w  praktyce.

W 1946 roku w  toku prac nad legalizacją wyznań nie posiadających 
prawnego uznania, nastąpiła zasadnicza zmiana w  trybie ich legalizacji: 
zaniechano dotychczasowego regulowania tego rodzaju spraw w  formie 
aktu ustawodawczego i zastąpiono ją aktem administracyjnym — re
skryptem właściwego ministra, w  którego kompetencji leżały sprawy w y
znaniowe, tzn. ministra administracji publicznej. W tym nowym trybie 
zostały załatwione sprawy prawnego uznania trzech dalszych wyznań: 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego22, Unii Zborów Adwenty
stów Dnia Siódmego23 oraz Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 
Baptystów24. W pierwszej kolejności załatwiono sprawę legalizacji Polskie
go Narodowego Kościoła Katolickiego, który właściwie pierwszy, jeszcze 
we wrześniu 1944 roku złożył wniosek do PKWN o prawne uznanie, wzna
wiając jednocześnie działalność organizacyjną i kościelną w  swoich ośrod
kach parafialnych na terenach wyzwolonych w  czasie wielkiej ofensywy

20 D z. U . R . P . n r 46, p o z  259.
21 I. N azw a i c e l  K o ś c io ła  (art. 1—2), II. Z a sa d y  K o ś c io ła  (art. 3), III. O rga n iza c ja  

i  K ie ro w n ic tw o  K o ś c io ła  (a rt. 4—5), IV . P r a c o w n ic y  K o ś c io ła  (art. 6), V . Z a rzą d  
m a ją tk u  K o ś c io ła  (art. 7), V I Ś ro d k i na  u trz y m a n ie  K o ś c io ła  (art. 2), V II. R e je s tr  
s ta n u  c y w iln e g o  (art. 9— 11), V III. N auk a  re lig ii  (a rt. 12) i  IX . Z m ia n y  (art. 13). 
P a trz  A rc h iw u m  A k t  N o w y ch  —  T eczk a  n r  1062.

22 D z ia ła ją ce g o  o d  dn ia  14.IX.1951 ro k u  p o d  n azw ą  „K o ś c io ła  P o łsk o k a to l ic k ie g o ”  
(A A N , t. n r  1064).

!S O d  16 V I .1961 ro k u  n o s i  n a z w ę  „ K o ś c ió ł  A d w e n ty s tó w  D n ia  S ió d m e g o ”  (P atrz  
P r a w o  w e w n ę trz n e  ^Kościoła A D S  w  P o ls c e ” , W arszaw a  1968,, str. 234.

24 O d. 24.V III .1948 ro k u  n o s i n a z w ę  „P o ls k i  K o ś c ió ł  C h rze śc ija n  B a p ty s tó w ”  
(A A N , teczk a  n r  1071).
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letniej 1944 roku Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. Wówczas Polski 
Narodowy Kościół Katolicki dysponował 21 dobrze zorganizowanymi i nor
malnie działającymi parafiami wiejskimi i miejskimi. Na odbytym w  Lu
blinie zjeździe duchowieństwa (wrzesień 1944) powołano Radę Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego, która, mając od swoich wyborców man
dat do reprezentowania całości Kościoła, wniosła do resortu wyznań 
PKWN 20 września 1944 roku podanie o prawne uznanie Kościoła25. Jed
nym z głównych argumentów uzasadniających podjęcie pozytywnej decy
zji była, zdaniem strony zainteresowanej, dyskryminacja wyznawców w y
nikająca z braku uprawnień do prowadzenia przez Kościół aktów stanu 
cywilnego oraz braku opieki prawnej nad jego kapłanami, „przez 20' lat 
piętnowanymi, włóczonymi po sądach i więzieniach za modlitwę polską
i za słowa prawdy przez księżo-pańskie rządy” . Podanie to zostało przy
jęte przez władze, ale decyzji w tej sprawie, powtarzam, nie można było 
podjąć ze względu na toczącą się wojnę i fakt, że część terytorium Pań
stwa znajdowała Się jeszcze pod okupacją wroga.

Z chwilą wyzwolenia Warszawy, Rada Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego niezwłocznie przeniosła się do stolicy, uzyskując od władz w 
zarząd i użytkowanie kościół przy ul. Szwoleżerów 2/4 wraz z budyn
kiem pełniącym funkcje plebanii. Fakt ten świadczył o pozytywnym sto
sunku władz do tego wyznania i dawał pewność i nadzieję na ostatecz
ne przychylne załatwienie od lat nabrzmiałej sprawy legalizacji Kościoła. 
Rada Kościoła objęła te obiekty w posiadanie, doprowadziła je  do stanu 
używalności i rozpoczęła dalszą działalność organizacyjną na terenach 
szybko wyzwalanych przez zwycięskie armie.

W tym czasie nowo powstałe Ministerstwo Administracji Publicznej 
rozpoczęło swoją działalność zmierzającą do uporządkowania między in
nymi spraw wyznaniowych. Pierwszym dokumentem, regulującym pilną 
sprawę podniesioną w  podaniu Rady PNKK, był okólnik Ministerstwa Ad
ministracji Publicznej z 1 lutego 1945 roku nr 915i/45 o uznaniu mocy do
wodowej dokumentu publicznego świadectw urodzenia, ślubów i zgonów, 
wystawianych przez księży Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego26.

Kontynuowanie dalszych oficjalnych kroków przez Radę Kościoła na
stąpiło po ukończeniu wojny i ostatecznym ustaleniu granic Państwa. Wła
śnie dnia 16 września 1945 roku Rada Kościoła wniosła drugą petycję „do 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Administracji Publicznej” , 
treścią w  zasadzie nie różniącą się od pierwszej petycji z dnia 20 wrze

55 P o d a n ie  to , m a ją c e  ch a ra k te r  p e t y c j i ,  p o d p isa li n a s tę p u ją cy  k s ięża : F ra n c iszek  
K o c , E d w a rd  N a rb u tt-N a rb u to w icz , E d w a rd  G a jk o ś  i  M a rc in  T y m cz a k  ja k  ró w n ie ż
i o s o b y  św ie ck ie : p .p . Jan  B ło tn ick i, S ta n is ła w  W ich e r  o ra z  in ż y n ie r  S zczep a ń sk i 
(A A N , teczk a  n r 1064).

“  W y d a ł ten  o k ó ln ik  m in ister  J ó z e f  M aślan k a  (A A N , tam że).
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śnia 1944 roku oraz projekt statutu wewnętrznego Kościoła27. Poza tym 
do petycji załączono między innymi zaświadczenie starosty powiatowego 
w Kraśniku, zawierające opinię o postawie duchowieństwa i wyznawców 
Kościoła w czasie wojny i okupacji2®. Był to głos bojownika, walczącego 
w najciemniejszych latach okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie, na te
renie działalności wyznawców Kościoła Narodowego, a następnie aktyw
nego działacza politycznego, biorącego czynny udział w odbudowie kraju.

O postawie patriotycznej duchowieństwa polsko-narodowego świadczą 
również ofiary życia, złożone przez księży: z 52 czynnych księży narodo
wych zginęło z rąk niemieckich i działaczy NSZ dziesięciu księży29.

Składający się z 38 artykułów projekt statutu30 wymagał solidnego 
opracowania pod względem merytorycznym, jak i formalno-prawnym, po
zwalał jednak na tymczasowe jego stosowanie celem sprawdzenia jego 
przydatności w praktyce. Toteż sprawa jego formalnego zatwierdzenia zo
stała odłożona na okres późniejszy.

Razem z petycją i projektem statutu Rada Kościoła przedstawiła wła
dzom również dane o stanie faktycznym Kościoła, składając wykaz okrę
gów, parafii, proboszczów, świątyń, plebanii i cmentarzy, znajdujących się 
w  zarządzie i użytkowaniu Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, 
według stanu na dzień 14 września 1945 roku. Zgodnie z tym wykazem 
w  chwili składania wniosku o legalizację Polski Narodowy Kościół Kato
licki miał w swojej dyspozycji: 57 parafii, 29 proboszczów, 48 świątyń,

27 Nową petycję podpisali w  imieniu Rady Kościoła: ks. Józef Kwolek — prze
wodniczący Rady PNKK oraz ks. ks. Edward Narbutt-Narbutowięz — sekretarz 
Rady, Marcin Tymczak, Henryk Rogowski i członkowie świeccy z p. Stanisławem 
Wichrem na czele. Projekt statutu poza wyżej wymienionymi osobami podpisali: 
ks. ks .Julian Pękala, Walerian Kierzkowski, a spośród świeckich aktywistów koś
cielnych p. Helena Szeleścina-Morawska (AAN, tamże).

28 Oto wyjątek z tekstu zaświadczenia: „Ludność zrzeszona w Kościele Narodo
wym  jak najżyczliwiej odnosiła się do ruchu .PPR, biorąc czynny udział w pracy, 
jak też udzielając nam pom ocy według swych możliwości. Parafie Narodowego Koś
cioła, jak Swieciechów, Grabówka, Potok, Okół, wydały z siebie najwięcej aktyw
nych bojowników o wolność i demokrację. Księży Narodowego Kościoła, których 
poznałem, uważam za ludzi ideowych, uspołecznionych i demokratów, którzy swą 
pracą gotowi zawsze poświęcić się dla Polski Ludowej’* (AAN, tamże).

29 Z rąk niemieckich oprawców zginęli księża: Stanisław Brzozowski, Henryk 
Przastek, Piotr Stanikowski, Aleksander Zakrzewski, Tadeusz Piechulski, Ignacy 
Buczkowski i Bogumił Szwed. Ofiarami terroru NSZ byli księża: Roman Zadębski, 
Edward Słotwiński i Józef Dec (AAN, tamże).

«° Projekt statutu zawierał 5 działów: i. Nazwa Kościoła, zasady wiary i cel 
PNKK (art. I—VII), II. Ustrój i władza Kościoła (art. VIII—XIX), III. Prawo własności 
PNKK (art. X X —XXI), IV. Władze duchowne i urzędy kościelne PNNK (art. X XI— 
XXXIII) oraz V. przepisy końcowe (§§ 1—5) (ANN, tamże).

52



22 plebanie i 43 cmentarze31. Jak widzimy, najgorzej w Kościele było na\ 
odcinku kadr duchownych: zaledwie 50,81% parafii obsadzono księżmi. Stan 
ten był następstwem wojny i okupacji.

Akt uznania nastąpił w stosunkowo krótkim terminie: władze wydały 
decyzję w formie reskryptu Ministra Administracji Publicznej z dnia
1 lutego 1946 roku L.dz. V-14486/4532. Reskrypt podpisał w zastępstwie 
ministra podsekretarz stanu dr Aleksander Zaruk-Michalski. Poza formal
nym uznaniem w reskrypcie znalazła się jeszcze klauzula o przyjęciu do 
zatwierdzającej wiadomości składu Rady Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego33. To kolegium uzupełnione zostało następnie osobą biskupa 
Józefa Padewskiego, który po wyzwoleniu powrócił do kraju z obozu, do
kąd był wywieziony przez władze hitlerowskie podczas okupacji. W ten 
sposób zakończony został proces odbudowy kanonicznej władz duchow
nych Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.

Następnym związkiem religijnym, którego sprawa legalizacji była przed
miotem prac badawczych i decyzji departamentu wyznaniowego Mini
sterstwa Administracji Publicznej przed przeszło trzydziestu laty, ' była 
Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego. Starania o uznanie prawne 
rozpoczęła po wyzwoleniu reprezentacja Unii Zborów Adwentystów Dnia 
Siódmego34, składając 17 sierpnia 1945 roku w departamencie wyznanio
wym formalne podanie. Z tekstu podania można się zorientować, że było 
ono pisane przy udziale prawnika zorientowanego w przepisach ustawo
dawstwa wyznaniowego różnych dzielnic. „Unia Zborów Adwentystów Dnia 
Siódmego w Polsce — pisali wnioskodawcy — powołując się na art. 111

31 Stan faktyczny Kościoła według okręgów przedstawia następujące zestawienie:

LP.
Nazwa
okręgu parafii | prob.

L i c z b a
j  świątyń pleb. cment.

1. Warszawski 5 3 3 l 3
2. Lubelski 15 8 13 8 13
3. Chełmski 6 4 4 4 6
4. Kielecki 15 4 15 3 10
5. Małopolski 10 4 8 6 8
6. Wielkopolski 6 6 5 — 3

Ogółem; 57 29 48 22 43

32 Decyzję tę Ministerstwo Administracji Publicznej opublikowało w  swoim Dzien
niku Urzędowym nr 15 z roku 1947.

M Skład Rady był następujący: ks. Józef Kwolek — przewodniczący, p. Mieczy
sław Rogalski — wiceprzewodniczący, ksiądz Franciszek K oc — skarbnik, ksiądz 
Edward Narbutt-Narbutowicz — sekretarz oraz ksiądz Walerian KierzKowski, pani 
Helena Szeleścina-Morawska i pan Stanisław Wicher — członkowie Rady (AAN, 
tamże).

34 Reprezentacja Unii składała się z przewodniczącego — J Kulaka i sekreta
rza — J. Rosieckiego, którzy podpisali petycję. (AAN, teczka nr 1077).
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i art. 116 Konstytucji, zwraca się z prośbą o ostateczne uregulowanie jej 
stanu prawnego na całym obszarze Rzeczypospolitej, gdyż do dnia dzisiej
szego mamy w niektórych dzielnicach różne nieporozumienia w załatwia
niu spraw administracyjnych”.

„Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego istniała od roku 1939 na 
obszarze mocy obowiązującej byłego ustawodawstwa rosyjskiego (woje
wództwo centralne i wschodnie) jako wyznanie uznane. Reskrypt rosyj
skiego ministra spraw wewnętrznych nr 5532 z 6 listopada 1906 roku o za
stosowaniu przepisów art. lUh6—1108 Zwodu Praw, t. XI, cz. 1 księgi wyd. 
w 1896 roku do Żboru Adwentystów Dnia Siódmego. „Prawitielstwiennyj 
Wiestnik” z 2 listopada 1906 roku. Na obszarach mocy obowiązującej by
łego ustawodawstwa austriackiego i pruskiego Unia Zborów ADS korzy
stała w granicach ustaw obowiązujących z gwarancji tolerancyjnych, za
wartych w art. U l i 112 Konstytucji. Pismo Ministerstwa WRiOP z 18 
września 1931 roku nr I. V NK. 4172i'31. W konsekwencji organizacyjnej 
i prawnej jedności Państwa Polskiego, związek religijny uznany w jednej 
dzielnicy musi być niewątpliwie uważany za uznany na terenie całego 
Państwa. Unia Zborów ADS pismem z 1 lutego 1922 roku zwróciła się 
w powyższej sprawie do Królewsko-Polskiego Ministerstwa WRiOP, przed
kładając swoje zasady wiary i statuty organizacyjne — i odmownej od
powiedzi, opartej na jednej z przyczyn wymienionych w art. 116 Konstytu
cji, nie otrzymała, przeto należy ją uważać za uznaną de facto we wszy
stkich dzielnicach Rzeczypospolitej Polskiej” . — Tak motywowała swój 
wniosek strona zainteresowana.

Uzupełniając dokumentację sprawy, przewodniczący i sekretarz w 
imieniu Rady Unii Zborów ADS złożyli 25 października 1945 roku oświad
czenie o postawie i ideologii religijnej wyznania oraz o stosunku do obec
nej rzeczywistości35. Jednocześnie Rada Unii podała krótką informację
o stanie faktycznym i strukturze organizacyjnej Unii oraz o składzie władz 
centralnych wyznania: „Mieliśmy przed wojną ponad 10 tysięcy członków” 
oświadczyli przedstawiciele Unii — ...„Obecnie społeczność nasza liczy 
w całej Rzeczypospolitej Polskiej około 8 tysięcy, reszta na razie nie
uchwytna” ...

Unia Zborów ADS pod względem struktury organizacyjnej składała się 
z 4 zjednoczeń administracyjnych: centralnego (z siedzibą w Warszawie), 
wschodniego (również w Warszawie), zachodniego' (w Bydgoszczy) i południo

35 Oto fragmenty oświadczenia: „Niniejszym oświadczamy, że jako społeczność 
chrześcijańska Adwentystów Dnia Siódmego opierająca się na zasadach Ewangelii 
naszego Pana Jezusa, który powiedział: „Co jest Bożego, oddajcie Bogu, a co 
cesarskiego — cesarzowi” , jesteśmy zawsze wierni w  spełnianiu obowiązków wobec 
Państwa” ... „Jako chrześcijanie, jesteśmy demokratami i wiernie współpracować bę
dziemy z naszym Rządem, wykonując wszystkie jego zarządzenia, gdyż on je
dynie zapewnił nam zupełną wolność wyznania i sumienia”  (AAN, tamże).
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wego (Bielsko). Zgodnie z przedłożonym projektem statutu, opartym na 
stanie faktycznym, kierownictwo całej społeczności adwentystów dnia 
siódmego w Polsce spoczywało w rękach siedmioosobowej Rady Unijnej36.

W toku postępowania prowadzonego w sprawie legalizacji Unii Zbo
rów ADS, do Ministerstwa A.P. wpłynęło nowe pismo Rady z dnia 12 
marca 1946 roku, w którym władze państwowe poinformowane zostały
o nawiązaniu kontaktu z centralą adwentyzmu światowego — Generalną 
Konferencją, mającą swoją siedzibę w Waszyngtonie, o pobicie w Polsce 
delegata centrali oraz o organizowaniu akcji charytatywnej przy pośred
nictwie Polskiego Czerwonego Krzyża, mającej za zadanie rozprowadzenie 
darów amerykańskich adwentystów wśród ludności potrzebującej pomocy. 
Fakt ten świadczył o aktywnym włączeniu się Unii Zborów ADS w dzieło 
odbudowy kraju.

Tok postępowania legalizacyjnego został zakończony przez Minister
stwo Administracji Publicznej w kwietniu 1946 roku, właśnie decyzją 
z dnia 26 kwietnia 1946 roku, L.dz. V-241&'46, o prawnym uznaniu Unii 
Zborów ADS na zasadzie art. 116 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 roku 
(Dz. U. R.P. Nr 44, poz. 276). Decyzja ta zawierała klauzulę, zastrzegającą 
uregulowanie stosunku Państwa do tego wyznania w drodze osobnego aktu 
prawnego37. Decyzja ta została ogłoszona pismem okólnym z dnia 21 paź
dziernika 1947 roku, L.dz. V W.Ch. 1133/47, skierowanego do „Ob. Ob. Wo
jewodów, Prezydentów m. st. Warszawy i m. Łodzi, Starostów Powiato
wych, Prezydentów miast, Burmistrzów i Wójtów” . Również opublikowa
no ją w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Administracji Publicznej3**, 
łącznie ze stwierdzeniem, że wymieniony związek religijny korzysta z peł
ni praw wyszczególnionych w art. 113 Konstytucji.

.Ostatnim wyznaniem, które przed trzydziestu laty uzyskało prawne uz
nanie Państwa, był Polski Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Bapty
stów. Podanie o uregulowanie bytu prawnego Kościoła zostało złożone po 
odbyciu XIV Soboru tego Kościoła w Warszawie w dniach od 24—27 maja 
1945 roku i po wyborach Naczelnej Rady Polskiego Kościoła Ewangelicz
nych Chrześcijan Baptystów. Reprezentacja Kościoła dwoma pismami z 
dnia 29 maja 1945 roku zawiadomiła Ministerstwo Administracji Publicz
nej o wyborze Naczelnej Rady Kościoła, składającej się z 7 członków i 3

»  Skład Rady Unijnej według zgłoszenia z 25.X.1945 r. był następujący: przewo
dniczący — J. Kulak (Bolechowice), sekretarz — J. Rosiecki (Warszawa), członko
wie: F. Stekla (Bielsko), M. Kot (Bydgoszcz), J_ Skrzypaczek (Mysłowice), W, Sie- 
mionowicz (Lublin) i j .  Górski (Radom). (AAN, tamże).

31 Aktem regulującym stosunek Państwa do Unii Zborów ADS miał być nowy 
statut, zawierający wszystkie konieczne postanowienia w  tym zakresie. Jego za
twierdzenie nastąpiło w okresie późniejszym przez dyrektora Urzędu do Spraw W y
znań („Prawo wewnętrzne Kościoła ADS” , tamże).

I8 Dz.U.M.A.P. z 24.X.1947 roku, nr 17, s 8.
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zastępców39, z prośbą o zatwierdzenie ich wyboru oraz wystąpiła z wnios
kiem o prawne uznanie. W podaniu, tym Naczelna Rada Kościoła prosiła 
„o łaskawe podjęcie kroków legislacyjnych celem unormowania sytuacji 
prawnej Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w 
Rzeczypospolitej Polskiej” . „Wierzymy — pisali wnioskodawcy — iż w  Od
rodzonej, Silnej, Niepodległej, Demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, 
wśród przepisów normujących stosunek Państwa do innych wyznań ukażą 
się przepisy regulujące stosunek Rzeczypospolitej do Polskiego Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów, Wyznanie liczące miliony wy
znawców w świecie chrześcijańskim, a zwłaszcza wśród narodów nam 
sprzymierzonych, będzie się cieszyło wolnością i prawną opieką” .

Zasugerowana wizją unormowania stosunku Państwa do swego Ko
ścioła na równi z innymi wyznaniami prawnie uznanymi i mającymi te 
stosunki już uregulowane, Rada Kościoła dołączyła do swojego podania 
z dnia 29 maja 1945 roku następujące dokumenty:

1. projekt dekretu o stosunku Państwa do PKEChB,
2. uzasadnienie do wymienionego dekretu,
3. projekt statutu wewnętrznego Naczelnej Rady PKEChB,
4. projekt statutu Soboru PKEChB,
5. projekt statutu zjazdów okręgowo-lokalnych PKEChB,
6. projekt statutu parafii (zboru) PKEChB.
Załączone do podania dokumenty świadczyły o tym, że przygotowali je 

pracownicy dobrze orientujący się w tego rodzaju problematyce. Aczkol
wiek projekt dekretu o stosunku Państwa do Polskiego Kościoła Ewan
gelicznych Chrześcijan Baptystów w RP w toku postępowania legislacyj
nego nie był przez władze państwowe od strony zainteresowanej wyma
gany, dawał im obraz ilustrujący pragnienie reprezentacji tego Kościoła.

Szczególnie interesująca jest treść „uzasadnienia do projektu dekretu
o stosunku Państwa do PKEChB w RP”. Zawiera ona charakterystykę 
sytuacji tego Kościoła z punktu widzenia prawnego w byłych zaborach 
(rosyjskim, pruskim, austriackim)40 oraz komentarze i wykładnię przepi

59 Skład Naczelnej Rady był następujący: prezes — Aleksander Kircun, w ice
prezes — Józef M rózek, sekretarz — Stanisław Krakiewicz, skarbnik — Michał Od- 
łyżko, członkowie Rady — Wilhelm Wolański, Jan Mackiewicz, Paweł Bajeński, 
zastępcy — Wilhelm Pospiszyl, Gustaw Kubik i Jan Pancewicz (AAN, teczka nr 
1071).

40 Oto przepisy zaborcze, określające byt prawny wspólnoty baptystów: „a. W by
łym zaborze rosyjskim baptyści istnieją od roku 1858 i uznani są na zasadzie prawa 
z 21.IX.1879 r. (Zbiór Praw i Rozporządzeń Rzą'du Rosyjskiego nr 112, § 716) oraz 
prawa z 12.XI.1879 r. (nr 129, § 831, Zbiór Praw Rosyjskich, Księga II, t. XI, część I, 
art. 1106—ai08 — wydany w  roku 1911 — b. W byłym zaborze niemieckim baptyści 
istnieją od roku 1859 i uznani są na zasadzie Prawa Pruskiego z 7 lipca 1875 roku 
(Allgemeine Landrecht fur die Preussischen Staaten — A. II. Teil, II Titel, § 11 
i nast.) — c.W byłym zaborze austriackim istnieją od roku 1880”  (AAN, tamże).
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sów zawartych w wymienionym projekcie dekretu: chodzi tu o określenie 
istoty organizacji Kościoła41, uprawnienia członków42 oraz parafii43.

Załączony do podania o legalizację wyznania wykaz przedstawiał roz
mieszczenie parafii i placówek PKEChB, działających od lat w  ośmiu wo
jewództwach kraju, a mianowicie 53 parafie i 101 placówek44. Według 
oświadczenia reprezentacji składającej wniosek, Kościół w lipcu 1945 ro
ku dysponował 107 pracownikami misyjnymi, działającymi w terenie, ma
jąc 3.728 członków, 8.084 członków rodzin i 2.112 sympatyków. Wstrzymu
jąc się od oceny wartości rzeczywistej tej statystyki kościelnej, wydaje 
się, że w 1945 roku, okresie wielkiej płynności ludności, spowodowanej 
przesiedleniami i repatriacją, trudno było ściśle określić liczbę wyznaw
ców. Jedynie liczba placówek mogłaby dać ocenę działalności organizacyj
nej wyznania baptystów. Należałoby przy sposobności podkreślić, że w 
tym okresie działalność tego wyznania nie ograniczała się jedynie do za
spokajania potrzeb religijnych wyznawców: już w pierwszym roku po wy
zwoleniu kierownictwo Kościoła nawiązało kontakty z baptystami Szwecji, 
Szwajcarii, USA i innych krajów zachodnich w celu uzyskania pomocy 
dla ludności kraju zrujnowanej wojną i okupacją.

W dość krótkim czasie postępowanie w sprawie uznania prawnego Pol
skiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów zostało zakończo-

41 „PKEChB jest niehierarchiczny, demokratyczny, gdyż jest jednostką samo
dzielną, całkowicie o sobie stanowiącą, jest parafia (zbór), o ile chodzi o zagadnie
nie, dotyczące tej parafii (zboru). Zagadnienia zaś dotyczące całego Kościoła w 
Polsce normuje Sobór”  (AAN, tamże).

12 „Pełnoprawnymi członkami PKEChB są osoby, które wierzą w  całość Pisma 
Świętego, w Trójcę Świętą, wyznały Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zba
wiciela, przyjęły Chrzest święty w  wieku dojrzałym i musiały być przyjęte przez 
jedną z parafii (zborów) należących do PKEChB w RP” .

43 „Pod opieką tegoż Kościoła znajdują się również osoby, które wyraziły ży
czenie przynależenia do parafii, lecz nie zostały ostatecznie dopuszczone do człon
kostwa (katechumeni). Pod opieką znajdują się również dzieci członków parafii 
(zborów), zarówno małoletnie jak i pełnoletnie — do czasu określenia przez nich 
swego wyznania oraz sympatycy”  (AAN, tamże).

"  Zestawienie parafii i placówek wg województw (AAN, tamże)

JU>. W ojewództwo Parafie Placówki

l. Warszawskie i miasto 5 7
2. Łódzkie i miasto 4 4
3. Lubelskie 11 34
4. Białostockie 10 46
5. Krakowskie i miasto 10 5
6. Śląsko-Dąbrowskie 5 5
7. Poznańskie 3 —
8. Pomorskie 5 —

Razem: 53 101
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ne decyzją pozytywną. Również i w tym wypadku zaniechano trybu po
stępowania przedwojennego. Uznanie nastąpiło aktem administracyjnym — 
reskryptem ministra administracji publicznej z 4 maja 1946 roku nr 
V-2433/46. Decyzja władz została również opublikowana w Dzienniku Urzę
dowym Ministerstwa Administracji Publicznej ze wspomnianym wyżej pis
mem okólnym do wojewodów, prezydentów miast, starostów powiatowych, 
burmistrzów i wójtów45.

Te akty administracyjne zakończyły postępowanie w sprawie prawnego 
uznania czterech wyznań, które bezskutecznie walczyły o uregulowanie 
swego bytu prawnego w okresie międzywojennym.

45 Dz.U.M.A.P z 1947 roku, nr 17, str. 8. Por. miesięcznik „Słowo Prawdy”  nr S 
z 1976 roku, str. i.



„Posłannictwo”
Nr 1—2 1977

Doktryna starokatolicka*
(ciąg dalszy)

B. URZĄD KOŚCIELNY

To, co powiedzieliśmy w poprzednich rozdziałach o pochodzeniu i isto
cie Kościoła, odnosi się w zasadzie również do kościelnego urzędu. Przede 
wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na trzy następujące punkty. Czym 
jest urząd w Kościele względnie czym powinien być, nie można odczytać 
bezpośrednio z obrazu historycznego, tzw. „struktury urzędów” Kościoła 
pierwotnego, jaki przekazuje nam w sposób bardzo fragmentaryczny Nowy 
Testament. Nie można — jak to ciągle próbowano czynić w dziejach Ko
ścioła i myśli teologicznej — z bogactwa nowotestamentowych urzędów, 
posługiwań i darów charyzmatycznych wyrywać tę lub inną ich postać 
(względnie kombinację takowych), monopolizować a następnie — bez 
uprzedniego zastanowienia się nad pochodzeniem i istotą Kościoła — mo
żliwie dokładnie kopiować i przenosić w obecną sytuację.

Aby właściwie zrozumieć treść pojęcia urzędu w Nowym Testamencie, 
należy również odnieść się z rezerwą do wszelkich kategorii świeckich 
a zwłaszcza do wszystkich pojęć korporacyjno-prawnych, socjologicznych 
i administracyjnych powstałych w późniejszym, „ukonstytuowanym”- Ko
ściele. Nie jest zgodne ż rzeczywistością — aby posłużyć się tylko kilko
ma przykładami —• aprioryczne pojmowanie urzędu jako „zurzędniczenia” 
bądź jako „godności z określonymi kompetencjami”, aby z góry wyklu
czyć każde pojęcie „urzędu” zawarte w Nowym Testamencie. Błędne jest 
również pojmowanie gminy pierwotnej jako „autonomicznej korporacji” , 
społeczności Apostołów jako „urzędu kolegialnego”, Piotra jako „księcia” 
Apostołów, podobnie kapłanów jako urzędu kolegialnego, a biskupa jako 
jego przewodniczącego. Bałamutne jest nawet mówienie o nowotestamen- 
towym „ustroju gminy”, ponieważ to pojęcie wywołuje natychmiast wyo-

* Materiał ten opracowano na podstawie książki bpa U. Kury’ego: Die althatho- 
lische Kirche, ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen, Stuttgart 1966.
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brażenłe całościowego ustroju prawnego. Zupełnie również chybione są 
próby wyjaśniania struktury gminy nowotestamentowej i jej urzędów za 
pomocą politycznych zasad rządów demokratycznych, oligarchicznych lub 
monarchicznych.

Nie mogą również wchodzić w grę kategorie czysto historyczne, jak po
jęcie „rozwoju” lub przez osobowość biblijnego autora uwarunkowana 
„koncepcja” urzędu, ani też powoływanie się na świeckie lub z historii re
ligii zaczerpnięte paralele i podłoża. W najlepszym przypadku mogą one 
być pomocne w wyjaśnieniu sytuacji historycznej, w jakiej było wypo
wiedziane posłanie biblijne oraz jego formy, ale nie samego posłania. 
Błędem jest zwłaszcza samowolne eliminowanie z kanonu Pisma Świę
tego jako pozabiblijnych, magicznych lub mitologicznych względnie no
woczesne tłumaczenie tych wypowiedzi i pojęć, które stały się obce na
szej obecnej świadomości historycznej (jak np. pojęcie przekazywania 
władzy przez nakładanie rąk).

Chodzi tu tylko o to, aby unikając wymienionych lub podobnych nie
bezpieczeństw wydobyć możliwie najjaśniej kerygmatyczną treść (treść 
przepowiadania) wypowiedzi biblijnych o urzędzie lub — co znaczy to 
samo — świadectwo o jego Boskim pochodzeniu. Tego zaś możemy dokonać 
tylko przez wierność słowu i posłannictwu Pana, mówiącego do nas w 
biblijnych wypowiedziach o Kościele pierwotnym i jego urzędach. Innymi 
słowy, przy definiowaniu urzędu kościelnego mamy być posłuszni nie 
żywotnym formom ciała, lecz głównie tego ciała samemu Jezusowi Chrys
tusowi (tak K. Barth odnośnie prawnej postaci Kościoła). Nie jest zgod
ne ze świadectwem biblijnym, jeżeli odmawiamy urzędowi kościelnemu 
Boskiego pochodzenia i określamy go jako instytucję czysto ludzką, pow
stałą! ze względów praktycznych, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy 
Kościołowi, w którym urząd istnieje od początku, również odmawiamy 
boskiego pochodzenia. Dla przeciwstawienia się takim wypaczeniom na
leży na podstawie kerygmatu biblijnego wykazać Boskie pochodzenie 
urzędu.

Przedtem jednak należy dokładniej określić używane tu dotąd pojęcie 
„urzędu” . Zwłaszcza, że wydaje się, iż właśnie pojęcie urzędu należy do 
owego korporacyjno-prawnego sposobu myślenia, którego wartość dla zro
zumienia świadectwa nowotestamentowego powyżej odrzuciliśmy. To mnie
manie odpada natychmiast, gdy sięgniemy do pierwotnego sensu tego 
słowa. W języku niemieckim słowo „urząd” („Amt”) oznacza w pierwotnym 
(celtyckim) znaczeniu lennika, wysłańca (ambasadora), który działa i prze
mawia na zlecenie i z upoważnienia swojego pana. Tak rozumiane słowo 
„urząd” ma swój najbliższy odpowiednik w nowotestamentowym pojęciu 
apostoła. Używany w łacińskim języku kościelnym wyraz „ministerium” — 
„służba, posługiwanie” oznacza w zasadzie to samo, kładzie jednak głów
ny nacisk na cel i zadanie, jakie urząd ma spełniać (na „terminus ad
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quem), podczas gdy przez słowo „urząd” podkreśla się bardziej punkt 
wyjściowy („terminus a quo), zlecenie i pełnomocnictwo do tej właśnie 
służby. Słowo „urząd” podkreśla też nieodwracalność i trwałość posługi
wania, jak również jego bezpośrednie odniesienie do osób (przynajmniej w 
swoim pierwotnym znaczeniu). W Nowym Testamencie urząd oznacza za
wsze zlecenie i pełnomocnictwo dla określonej osoby. Urząd nigdy nie jest 
rzeczywistością nieosobową. Dlatego dajemy pierwszeństwo pojęciu urzę
du rozumianego jako personalne, trwałe i nieodwracalne posłanie i upo
ważnienie przez Pana. Przemawia za tym nie tylko treść pojęcia „urząd” 
ale również i to, że w samej rzeczy pozostaje on w ścisłym związku z o- 
boma podstawowymi filarami, na których ostatecznie wspiera się każde 
kościelne posługiwanie, a mianowicie na Apostolacie i Kościele, które z ko
lei czerpią swoją egzystencję z tego samego nakazu misyjnego, danego im 
przez Pana. Urząd kościelny istnieje tylko w oparciu o posłannictwo, jakie 
od swego Pana otrzymali raz na zawsze Apostołowie, a przez nich i Kościół 
(Jan 20, 21 ns). Dlatego chcąc rzeczowo mówić o urzędzie kościelnym, jego 
źródłach i istocie, należy w pierwszym rzędzie rozważyć kwestię Aposto
latu i wywodzących się z niego w Kościele pierwotnym posługiwań, da
rów i urzędów oraz przysługujący przez niego Kościołowi specyficzny cha
rakter misyjny.

I. POCHODZENIE URZĘDU

Analogicznie do tego, co powyżej mówiliśmy o pochodzeniu Kościo
ła, tu również należy najpierw omówić pierwotne źródła urzędu kościel
nego związane z Apostolatem, a następnie rozwój urzędu, to znaczy posłu
giwania w Kościele pierwotnym, powołane pośrednio lub bezpośrednio 
przez początkowe przepowiadanie Apostołów.

a) Pierwotnie źródła urzędu

W urzędzie Apostołów Chrystus stworzył podstawę dla każdego urzę
du kościelnego. Według świadectwa Nowego Testamentu urząd Apostoła 
jest urzędem o godności jednorazowej, nieporównywalnej z żadnym in
nym posługiwaniem. Dzięki bezpośredniemu ustanowieniu i upełnomocnie
niu przez zmartwychwstałego Pana oraz pełni i uniwersalności przeka- 
znanego mu posłannictwa jest to właściwie urząd ustanawiający Kościół.

Pojęcie Apostoła jest (nieokreślonym jednoznacznie co do swego pocho
dzenia) pojęciem ramowym, wypełniającym się treścią przez ciągłe his- 
toryczno-zbawcze działanie Chrystusa, przez które — jak to wykazaliś
my — równocześnie stwarza on w Apostołach swój Kościół. Najpierw 
Chrystus powołuje Dwunastu na swoich Uczniów, którymi byli oni i póź
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niej, jako że status Uczniów był trwałą podstawą ich późniejszego statusu 
Apostołów. Następnie posyła uczniów, aby — jako Jego „ministrowie” , 
którymi również pozostali — zamiast Niego słowem i czynem głosili ma
jące wkrótce nadejść Królestwo Boże. Ale właściwie to Chrystus wprowa
dził Apostołów na ich „urząd” apostolski dopiero przez to, że — dopuś
ciwszy ich wyprzedzająco przez Ostatnią Wieczerzę do uczestnictwa w 
dobrodziejstwach swej zbawczej śmierci — uczynił ich świadkami swego 
Zmartwychwstania a jako Zmartwychwstały przekazał im stałą misję 
i mandat do przepowiadania Ewangelii i zgromadzenia mesjańskiej spo
łeczności czasów ostatecznych.

To, co oni głoszą i czynią w Jego imieniu, to należy mówić i czynić tak, 
jakby to robił sam uwielbiony Pan, którego pełnomocnymi przedstawicie
lami są oni po wsze czasy i dla wszystkich narodów. Na ten urząd wypo
sażył Apostołów zmartwychwstały Pan przez zesłanie Ducha Świętego w 
„łaskę urzędu” , która była im potrzebna jako pasterzom Kościoła, obja
wiającego się w Zielone Święta. Najwyższy urząd będą jednak Apostołowie 
spełniać, gdy przy objawieniu królestwa czasów ostatecznych, siedząc na 
tronach, sądzić będą lud Boży (Mt. 19, 28). Pełniąc urząd tworzący Koś
ciół są oni Apostołami Pana, który przyszedł przynosząc Królestwo, który 
przychodzi teraz i przyjdzie kiedyś.

W tej niepowtarzalnej pozycji' Apostolat jest uniwersalny w podwój
nym sensie, a mianowicie, że służy on zdobyciu całej ludzkości dla przy
szłego Królestwa i że obejmuje on już wszystkie posługiwania, dane Ko
ściołowi do tego celu. Jako niepowtarzalnie upoważniony i posłany przez 
Zmartwychwstałego Pana jest Apostoł równocześnie prorokiem, nauczy
cielem, pasterzem, ewangelistą a zarazem pneumatykiem, charyzmatykiem, 
starszym i sługą. Apostolat chociaż nieprzenośny w swym niepowtarzalnym 
charakterze, nie jest zamkniętą w sobie „instytucją”, lecz godnością kon
kretnych osób, które z upoważnienia swego Pana walczą egzystencjalnie
0 wypełnienie swego zadania. W tym sensie Apostoł jest w ogóle „typem 
chrześcijańskiej egzystencji” (K. Stalder). W swojej klasycznej postaci wy
stępuje on u Pawła, chociaż droga, która doprowadziła Pawła do Aposto
latu, była inna niż dwunastu pierwszych Apostołów (por. Dz. Ap. 9, llns,
1 Kor. 15,6 ns; Gal. 1,1 ns).

Niepowtarzalność i uniwersalizm Apostolatu oznacza, że nie ma on kon
tynuacji. Wygasł on ze śmiercią ostatniego Apostoła i rozpadł się na wiele 
posługiwań. Dlatego w Kościele okresu poapostolskiego nie ma osobowych 
następców Apostołów. Mogą istnieć jedynie urzędy lub posługiwania, które: 
opierając się na Słowie i woli Apostołów kontynuują ich posługiwanie. 
Piastujący te urzędy kościelne nie mogą być następcami Apostołów, 
lecz tylko posługiwania Apostołów. To posługiwanie apostolskie utrzymu
je się w Kościele ani nie z tkwiącej w nim samym konieczności, ani nie 
ze względu na wieczność Kościoła, ani też nie ze względu na jego struk
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turę (oba te pojęcia są pojęciami świeckimi), lecz tylko na podstawie 
wiecznej ważności, jakie ma dla Kościoła wszechczasów Chrystusowy na
kaz misyjny dany Apostołom <J. 20, 21). Powołanie, upełnomocnienie 
i posłanie Apostołów oraz obdarzenie ich Duchem Świętym, które nastą
piło przez tchnienie na nich (co przysługuje tylko Bogu) z nieba Zmar
twychwstałego, jest już również powołaniem tych, którzy przez przepo
wiadanie Apostołów zostali ustanowieni dla głoszenia Dobrej Nowiny 
(J. 17, 20). Dlatego również według świadectwa Nowego Testamentu za
raz po Zesłaniu Ducha Świętego zostały ustanowione dalsze osoby do pc>- 
sługiwania w przepowiadaniu Ewangelii. Pytanie o urząd w Kościele jest. 
w gruncie rzeczy pytaniem o następstwo urzędu, a mianowicie o następ
stwo przekazane przez Apostołów z osoby na osobę. W tym stanie fak
tycznym tkwią biblijne korzenie późniejszych nauk o następstwie urzędu 
apostolskiego, która jednak jako nauka nie jest już potwierdzona przez 
Nowy Testament, jak również nie może być nim dowiedziona, ponieważ — 
jak już widzieliśmy, powyżej — stała się ona konieczna dopiero na sku
tek historycznozbawczego rozwoju Kościoła w okresie poapostolskim.

b) Dalsze źródła urzędu

W toku rozwoju Kościoła pierwotnego na podstawie wypowiedzi i woli 
Apostołów powstało wiele niezależnych posługiwań pneumatycznych, da
rów charyzmatycznych oraz zobowiązujących urzędów. Kościół pierwotny,, 
jak wiadomo, znał nie tylko jeden urząd, lecz wielką różnorodność nieza
leżnych posługiwań pneumatycznych, darów charyzmatycznych i urzędów 
zobowiązujących przez szczególne upoważnienie. Wszystkie one powsta
wały na podstawie wypowiedzi wygłoszonych najpierw przez Apostołów 
a następnie przekazywanych dalej. Właśnie dlatego Apostołowie zajmują 
w Kościele szczególną pozycję. Jako reprezentanci im tylko przysługują
cego urzędu tworzącego Kościół, pozostają oni w stosunku trwałej nad
rzędności wobec'innych urzędów w Kościele. Równocześnie jednak Apo
stołowie są członkami Kościoła i żyją z pozostałymi wierzącymi w bra
terskiej społeczności, która liczy na ich pomoc i wstawiennictwo. Są oni 
jednocześnie także reprezentantami urzędu kościelnego i jako tacy prze
wodzą gminie z kościelnym (tylko) autorytetem. Jako piastujący urzędy 
kościelne mają oni do pomocy powołanych bezpośrednio ich apostolskim 
słowem lub na podstawie specjalnego ustanowienia innych piastujących 
urzędy kościelne, a mianowicie: apostołów (w szerszym znaczeniu tego 
słowa), proroków, nauczycieli, ewangelistów, charyzmatyków, duszpaste
rzy, prezbiterów, biskupów, diakonów. Ale oni nie pozostają — jak Apo
stołowie — ponad Kościołem, lecz w Kościele. Dzięki jednak swemu szcze
gólnemu powołaniu, są oni na czele tego Kościoła.

Obecnie krótko scharakteryzujemy te posługiwania, charyzmaty i urzę
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dy oraz pokażemy różnice między nimi w ich funkcjach. I aczkolwiek ze 
względu na swoją różnorodność poświadczoną w Nowym Testamencie nie 
da się je ująć w jakiś schemat, to jednak można wyraźnie rozróżnić wśród 
nich te trzy wymienione powyżej grupy.

1. S p o n t a n i c z n e  p o s ł u g i w a n i a  . p n e u m a t y c z n e  

Apostołowie

Oprócz Apostołów w sensie jednostkowym (krąg Dwunastu i Paweł) 
zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu byli też apostołowie w szer
szym znaczeniu (Dz. Ap. 14,4; 1 Kor. 12,28; 1 Kor 15,7; Rzym. 16,7). Byli 
to misjonarze, którzy, nie będąc jako naoczni świadkowie bezpośrednio 
upoważnieni przez Zmartwychwstałego Pana, na podstawie ogólnego, uży
czonego im przez Boga powołania — na wzór Chrystusa, który w Hebr. 3,1 
nazywany jest po prostu Apostołem — głosili spontanicznie Ewangelię. Nie 
byli oni jako tacy związani z żadną wspólnotą, podobnie jak ewangeliści, 
zajmujący, jak się zdaje, podobną pozycję (Efez. 4,11).

Prorocy

Prorocy (1 Kor. 12,28; Efez. 4,11) są reprezentantami posłannictwa, wy
posażonymi w szczególny charyzmat odsłaniania Boskich tajemnic, niedo
stępnych w inny sposób dla ludzkiego poznania. Przez to odsłanianie są 
oni posłuszni Panu, który jest po prostu prorokiem (J. 4, 19) i powołani 
do tego, aby jako spontaniczni rzecznicy Objawienia podtrzymywali wspól
notę w krytycyzmie i dodawali jej otuchy. Urząd proroka jest właściwie 
urzędem krytyki w Kościele.

Nauczyciele

Nauczyciele są na wzór Chrystusa, gdyż jest On nauczycielem, który 
przyszedł od Boga (J. 3,2), transponentami i interpretatorami Dobrej No
winy, którzy łącząc „stare i nowe” (Mt. 13,52), a mianowicie starotesta- 
mentowe słowo pisane z przepowiadanym słowem Chrystusa, te ostatnie 
rozwijają. Nie dają oni nowych poleceń, lecz jako egzegeci i katecheci 
wykładają przekazane im Słowo.

Pasterze

Pasterze przede wszystkim kierują wspólnotą jako następcy Tego, który 
sam jest dobrym Pasterzem (J. 10,112). Jeżeli często wymienia się ich razem 
z nauczycielami (Efez. 4,11; Dz. Ap. 13,1) to dlatego, że służba ich polega
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na głoszeniu Słowa i nauczaniu, a w związku z tym na duszpasterstwie 
i utrzymaniu wspólnoty w karności.

Wymienione powyżej służby pneumatyczne mają to wspólne, że bez spe
cjalnego ustanowienia przez Apostołów lub przez innych funkcjonariuszy 
wspólnoty są one spontanicznymi tworami uwielbionego Chrystusa (Efez. 
4,11) lub Ducha Świętego (1 Kor. 12,28). Jako takie są one pod względem 
treści zdeterminowane przez swoje prototypy starotestamentowe do cał
kiem określonych funkcji, które pełniący tę służbę w nowotestamentowej 
wspólnocie wykonują w nowy sposób w łączności z Chrystusem, właści
wym Apostołem, Prorokiem, Nauczycielem, Pasterzem. Jako służby pneu
matyczne mesjańskiej wspólnoty czasów ostatecznych mają one wyraźnie 
charakter eschatologiczny i towarzyszą pojawieniu się tej wspólnoty na 
świecie, aby następnie wraz z osłabieniem oczekiwania rychłego końca 
czasów coraz bardziej ustępować w cień. Prorocy w sensie nowotestamen- 
towym istnieli mniej więcej do roku 200, a nauczyciele do roku 300.

2. D a r y  c h a r y z m a t y c z n e

Dary charyzmatyczne są podobne do opisanych wyżej służb pneuma
tycznych. Wymieniane są one nawet razem z apostołami, prorokami i na
uczycielami (1 Kor. 12,28). Ale dary charyzmatyczne (dynameis i charis- 
mata) odróżniają się wyraźnie od tych trzech głównych służb tym, że jako 
działania nieosobowe mogą być dokonywane nie przez określonych funk
cjonariuszy — lecz w zasadzie przez każdego członka wspólnoty. Najważ
niejsze z tych darów charyzmatycznych to: „moc czynienia cudów, dary 
uzdrawiania, niesienia pomocy* kierowania, różne języki” (1 Kor. 12,28), 
dalej dary mądrości i wiedzy, wiary działającej cuda, proroczego przema
wiania, rozróżniania duchów, wykładania języków (1 Kor. 12,10), dar wy
jawiania Objawienia, służenia, duszpasterskiego napominania, nauczania 
dobroczynności (Rzym. 12,6). Niektóre z tych charyzmatów mają charakter 
przejściowy (dar przemawiania różnymi językami, uzdrawiania chorych, 
prorokowania), inne są trwałe i mogą być podstawą określonych służb 
jak dar nauczania, napominania, pomocy (urząd diakona), kierowania 
(urząd biskupio-pasterski). Nie wszystkie one mają równą wartość. Są dary 
wyższe i niższe. O pierwsze należy się starać. Najwyższym ze wszystkich 
darów jest miłość (1 Kor. 12,31).

Charakterystyczne dla charyzmatów jest to, że darowane są one człon
kom wspólnoty jako całości, dzięki działającemu w niej Duchowi Święte
mu. Są one spontanicznym przejawem Ducha danego całej wspólnocie. 
Dlatego powinny one służyć jedności gminy. Oczywiście charyzmaty te 
nie wymagają specjalnej misji ani pełnomocnictwa. Ale również nie wy
pływają one po prostu ze wspólnoty lecz są jej darowane na miarę wiary
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jej członków. Jako spontaniczne, służby duchowe podlegają one autoryte
towi oraz upomnieniom Apostoła (por. 1 Kor. 12; Rzym. 12).

3. Urzędy zobowiązujące

Przez urzędy zobowiązujące rozumiemy takie, które według świadectwa 
Nowego Testamentu mają swój początek nie tylko, w upoważnieniu od
górnym, lecz również — chociaż nie powszechnie, to jednak z reguły — 
w formalnym obsadzeniu (najczęściej przez nałożenie rąk). Później szcze
gółowo wyjaśnimy jakie znaczenie ma tu nałożenie rąk. Teraz zwrócimy 
uwagę na szczególne funkcje, jakie te urzędy spełniają w Kościele pier
wotnym.

Siedmiu mężów

Siedmiu mężów, o których mowa w Dziejach Apostolskich (6,1—7) zo
stało powołanych do ich służby, aby pomóc w przejściowej, krytycznej sy
tuacji wspólnoty jerozolimskiej. Mieli oni zaopatrywać w żywność stale 
rosnącą wspólnoitę i opiekować się hellenistycznymi wdowami, tak — aby 
Apostołowie mogli bez przeszkód zajmować się służbą Słowa. Ustanowie
nie Siedmiu następuje w takiej formie, że na zlecenie Apostołów wspól
nota wybiera „cieszących się zaufaniem mężów, pełnych Ducha Świętego 
i mądrości”. (Chodzi o mężów, którzy w szczególnym stopniu posiadają 
Ducha Świętego danego wspólnocie oraz ludzko-praktyczną roztropność 
potrzebną do tej służby). Wybranym Apostołowie nakładają ręce, modląc 
się przy tym. Przez nałożenie rąk, które opiera się na poświadczonym w 
Starym Testamencie i powszechnym w rabinacie żydowskim obrzędzie 
święceń, siedmiu mężów wyznaczonych zostaje do służby dla wspólnoty. 
Służba ta nie ogranicza się tylko do opieki nad wdowami, ale obejmuje 
też, jak to wynikałoby pośrednio z parareli do żydowskiego obrzędu świę
ceń i co poświadczone jest wyraźnie w przypadku Stefana i Filipa, gło
szenie Ewangelii i udzielanie chrztu (Dz. Ap. 7,2; 8,5; 8,38). W Dziejach 
Apostolskich (21,8) Filipa określa się wyraźnie jako „ewangelistę” .

Wydaje się, że posługiwanie siedmiu mężów nie było kontynuowane w 
gminie pierwotnej. Stefana nikt nie zastąpił po jego męczeńskiej śmierci. 
Nie da się również dowieść, że tych Siedmiu, jak to tłumaczono w starym 
Kościele (Ireneusz, Cyprian), było diakonami lub ich poprzednikami ani 
też, jak to ostatnio przypuszcza się, że zajmowali stanowiska prezbiterów 
lub biskupów i jako tacy zostali wyświęceni. Byli oni pomocnikami Apo
stołów. Ważne w tym wszystkim jest to, że Apostołowie w ogóle powołali 
„pomocników” i przekazali im część swego zadania oraz że uczynili to 
przez nałożenie rąk z towarzyszeniem modlitwy, przy czym ma to już 
znaczenie formalnego polecenia i pełnomocnictwa.
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O ile siedmiu mężów było pomocnikami Apostołów, o tyle obu uczniów 
Apostoła Pawła, Tymoteusza i Tytusa, można określić jako zastępców 
Apostołów. Apostoł udziela im — co poświadczone jest wyraźnie jeśli cho
dzi o Tymoteusza, a co można przyjąć jeśli chodzi o Tytusa — upoważ
nienia do: głoszenia Ewangelii (1 Tym. 1,18), strzeżenia przekazanej nauki 
(1 Tym. 6,20; 2 Tym. 1,14), wyznaczania sprawujących urzędy (1 Tym. 
5,22; Tyt. 1,5), przewodzenia w służbie Bożej (1 Tym. 4,13), obrony przed 
fałszywymi naukami (1 Tym. 1,3), utrzymywania' dyscypliny (1 Tym. 4,11; 
5,7; 6,17). W swoich funkcjach zastępcy Apostołów nie są przywiązani do 
jednej wspólnoty. Raczej powierza im się troskę o wspólnoty większego 
okręgu. Ogólnie biorąc pełnią oni służbę charakterystyczną już później dla 
posługiwania biskupów łub lepiej „wikariuszy apostolskich” (tak
H. Reusch). Ale oni sami nie są biskupami ani ich bezpośrednimi po
przednikami. Ich urząd także — podobnie jak pomocników apostolskich —• 
jest niepowtarzalny w tym sensie, że są oni bezpośrednimi zastępcami 
Apostołów i jako tacy pozostają na przełomie między okresem objawienia 
a okresem poapostolskim.

Zasadniczo ważne są tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, że już w Kościele 
pierwotnym oprócz kierunków poszczególnych wspólnot (prezbiterów i e- 
piskopów) istnieje, sięgający apostolskiego ustanowienia, nadrzędny nad 
nimi urząd, z całkowicie określonymi, obszernymi zadaniami i pełnomoc
nictwami. Po drugie zaś, to że zastępcy Apostołów otrzymują swój urząd 
przez nałożenie rąk (jako też sami na polecenie Apostoła [1 Tym. 5, 22] 
przez nałożenie rąk osadzali na urzędzie zwierzchników wspólnot). Nałoże
nie rąk , które Tymoteusz według 1 Tym. 4, 14 otrzymał od zgromadzo
nego prezbiteriatu, a według 2 Tym. 1, 6 od Apostoła (tzn. zapewne od 
jednych i drugiego), ma już wyraźnie charakter aktu sakramentalnego, 
ordynacji. Przez ten akt następuje przeniesienie daru łaski, którą Bóg 
poprzez Apostoła przekazuje Tymoteuszowi, a którą tenże ciągle na nowo 
musi „rozbudzać” , aby móc wypełnić powierzoną mu służbę, do czego zo
bowiązał się uroczyście wobec wspólnoty (1 Tym. 6, 12).

Prezbiterzy (starsi)

Pozycja, jaką zajmują prezbiterzy lub starsi w Kościele pierwotnym ma 
swój prototyp w Starym Testamencie, gdzie występują oni jako pomocnicy 
Mojżesza, strażnicy prawa i tradycji (4 Mojż. 11, 16; 5 Mojż. 31, 9), jak 
również w judaizmie czasów Jezusa, gdzie prezbiterzy są kręgiem star
szych wiekiem mężczyzn (zwykle siedmiu), stojących na czele miejscowych 
wspólnot synagogalnych, a zapewne i wspólnot obywatelskich. Lecz również 
w hellenistycznym pogaństwie znane jest określenie „starszy” , jako kie
rownik zrzeszenia kultowego. We wspólnocie pierwotnych chrześcijan u-

Zastępcy Apostołów
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rząd starszych szybko upowszechnią się prawdopodobnie najpierw w Ea- 
lestynie, jako że jego pochodzenie było tam powszechnie znane. Funkcje 
prezbiterów są różnorodne. W Dziejach Apostolskich 11, 30 widzimy ich 
jak szafarzy darów miłości dla gminy w Jerozolimie, natomiast w Dzie
jach Apostolskich 15, 2 rozstrzygają „wraz z Apostołami i Braćmi” (to 
znaczy wspólnotą) na tzw. soborze apostolskim sprawę zobowiązania chrześ
cijan z pogan do przestrzegania prawa mojżeszowego. Prezbiterzy prze
wodzą wspólnocie Bożej (Dz. Ap. 14, 23; 21, 18). Działają słowem i nauką 
w głoszeniu Ewangelii i nauczaniu (Herb. 13, 7; 1 Tym. 5, 17). Zapewne 
przewodzą też nabożeństwom (1 Kor. 14, 40) i pełnią służbę duszpasterską 
(1 Tes. 5, 12; Herb. 13, 17). Modlą się za chorych i namaszczają ich olejami 
(Jak. 5, 14). Służą zawsze jednej wspólnocie, której przewodzą razem jako 
„kolegium”. Prezbiterzy nie są więc kapłanami ofiarnikami w późniejszym 
znaczeniu, lecz — nie będąc jako „starsi” w dosłownym sensie po prostu 
dostojnikami, tworzącymi patriarchalny szczyt wspólnoty — funkcjanariu- 
szami pełniącymi służbę dla całej wspólnoty w szerokim zakresie jako 
głosiciele Słowa, przewodniczący w służbie Bożej, pasterze i duszpasterze, 
przewodniczący i zarządzający.

Niewątpliwie prezbiterów od początku wspiera autorytet Apostołów 
(Dz. Ap. 15, 2), mocą którego zostali oni przez nich lub przez ich zastęp- 

■ ców wyznaczeni i wybrani do swojej służby (Dz. Ap. 14, 23) albo powołani 
przez nałożenie rąk (1 Tym. 5, 22). Według Dz. Ap. 20, 28 prezbiterzy 
( =  biskupi) są obsadzani bezpośrednio przez Ducha Świętego.

Episkopi (biskupi)

Według Dz. Ap. 20, 28 i Tyt. 1, 5' episkopi lub biskupi są identyczni 
z prezbiterami. Wynika z tego, że również ich funkcje były takie same. 
Jeżeli w Dziejach Apostolskich mówi się o nich w liczbie mnogiej, ale 
w Tyt. 1, 5; 1 Tym. 3, 2 — w liczbie pojedynczej, to nie znaczy, że w 
Listach Pasterskich znajdujemy już poświadczenie tak zwanego „monar- 
chicznego” episkopatu, bo w obu miejscach mówi się tylko, jakie warunki 
musi spełniać biskup (rozumiemy jako „genus” , rodzaj), aby mógł objąć 
i spełniać swój urząd. Jako prezbiterzy biskupi przewodniczą poszczegól
nym wspólnotom.

W języku greckim episkopos (dozorca, nadzorca) oznacza początkowo 
urzędnika komunalnego (zwłaszcza zarządcę finansowego). Z Nowego Te
stamentu słowo to — podobnie jak wyrażenie apostoł — zostało przejęte 
jak pojęcie ramowe. Jego pierwotnie świecki sens brzmi wprawdzie jeszcze 
według Filip. 1, 1, gdzie biskupi wraz z diakonami występują jako za
rządcy zbiórki na wspólnotę w Jerozolimie. Decydującej treści nabiera to 
pojęcie dopiero za sprawą Chrystusa, o którym w 1 Liście Piotra 2, 25 
mówi się, że jest on „biskupem dusz” . To znaczy: prawdziwym nadzorcą,
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pasterzem i stróżem, znającym dusze swoich wyznawców, ujmującym się 
za nimi i troszczącym się o ' nich. Tak też biskupi mają być istTażniikami 
wspólnoty Bożej. Aby okazali się godnymi wypełniać swoje zadanie, 
stawia się biskupom i diakonom określone wymagania moralne (Tyt. 1, 5 
i 1 Tym. 3, 1 oraz 1 Tym. 3, 8). W związku z tym zadanie powierzone 
biskupom (Tyt. 1, 9) ujęte zostało następująco: „Biskup powinien trzymać 
się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w sło
wach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciw
stawiają” .

Do ich ustanawiania odnosi się to samo, co do ustanawiania starszych 
Wybiera się ich względnie ustanawia przez nałożenie rąk, uważa się ich 
jednak również za powołanych bezpośrednio przez Ducha Świętego (Dz. 
Ap. 20, 28; 1 Kor. 12, 28).

Diakoni (posługujący)
Słowo „diakon” (sługa) i należący do niego czasownik „służyć” jest u- 

żywane w Nowym Testamencie ogólnie dla określenia różnych posług: dla 
codziennego posługiwania przy stole i utrzymania porządku w domu, róż
nego rodzaju służb pomocniczych, lecz również dla określenia służby słowa 
wszystkich służb, jakie mają spełniać we wspólnocie piastujący urzędy 
oraz poszczególni członkowie wspólnoty. (W tym szerokim sensie słowo 
„diakonia” (służba) może również zastąpić to, co określamy jako „urząd”). 
Ponadto słowo diakon ma jeszcze szczególne znaczenie techniczne. Oznacza 
ono kogoś, kto podaje do stołu i troszczy się o zdrowie cielesne innych. 
W starożytności uważano tę służbę za najniższą ze wszystkich. Jezus na
daje temu słowu nowy sens, określając się jako sługa wszystkich: „Ja je
stem wśród was jako ten, który usługuje” (Łk. 22, 27). Jako pełniących 
odrębną służbę we wspólnocie Chrystusowej wymienia się diakonów wraz 
z biskupami po raz pierwszy w Filip. 1, 1. Występują oni tam jako po
mocnicy biskupów w szafowaniu darami miłości dla Jerozolimy, pełnią 
więc przede wszystkim służbę opiekuńczą. Jeżeli 1 Tym. 3, 8 stawia dia
konom takie same wymagania moralne jak biskupom (starszym), wyni
ka z tego, że diakoni zajmowali wysoką pozycję i uważano ich już za pias
tujących urząd. Nie wymagano jednak od nich żadnego szczególnego daru 
nauczania. Głoszenie Słowa i nauczanie nie należało chyba pierwotnie do 
ich obowiązków (1 Tym. 3, 2). Przekazano im te funkcje dopiero później, 
jako pomocnikom biskupów — zapewne przez analogię do siedmiu mężów 
(Dz. Ap. 6, 1—10). O ustanowieniu diakonów nie mówi się nic szczególnego, 
chyba tylko to, że ich wybór następuje na podstawie uprzedniego egza
minu (1 Tym. 3, 10). Ich służbę uważa się za charakterystyczną, podobnie 
jak służbę prezbiterów i biskupów (2 Kor. 12, 28).

Po omówieniu rozwoju w Kościele zasadniczych służb, darów i urzę
dów należy teraz ocenić znaczenie Kościoła dla urzędu.
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c) Urząd a wspólnota

1. J u ż  A p o s t o l a t ,  j a k o  p i e r w o t n y  u r z ą d ,  w s p ó ł i s t 
n i a ł  z a w s z e  ze  w s p ó l n o t ą .  J e s t  o n a  w i ę c  p o d s t a 
w ą  i c e l e m  u r z ę d u  k o ś c i e l n e g o ,  t a k  j a k  u r z ą d  
j e s t  o ś r o d k i e m  i o r g a n e m  w s p ó l n o t y .

Jak już wyżej mówiliśmy, Chrystus tymi samymi aktami, którymi usta
nowił w Apostolacie urząd, utworzył również swoją wspólnotę. Dlatego 
w Kościele urząd i wspólnota występują zawsze razem. Oznacza to w 
zasadzie, że żadnej z obu tych wielkości nie da się wyprowadzić od drugiej. 
Nie można też powiedzieć, że powierzenie posłannictwa po śmierci Apos
tołów przechodzi tylko na wspólnotę w tym sensie, że ta byłaby powołana 
do stworzenia ze swej strony urzędu kościelnego. Nie można też twier
dzić na odwrót, że pełnomocnictwo posłannictwa dane Apostołom prze
chodzi tylko na określone osoby, powołane ze swej strony do tego, aby 
przez swój urząd stworzyć wspólnotę. Urząd i wspólnota są równorzędnie 
Boskiego pochodzenia i można je wyprowadzić tylko z jednego i tego sa
mego bezpośredniego posłannictwa Chrystusa. Ale ich posłannictwo wo
bec świata następuje według dwóch różnych „porządków” : w stosunku 
przewodnictwa urzędu i zależności wspólnoty przy równoczesnej równo- 
rzędności. Pełniący urząd jest w ten sposób posłany do świata, że ze swo
ją przez Pana ustanowioną i upełnomocnioną służbę postawiony jest na cze
le wspólnoty, aby obdarzając ją Słowem i darem łaski bożej umożliwiać 
wypełnienie jej misji w świecie. Wspólnota natomiast jest w ten sposób 
posłana do świata, że pozostaje zależna od służby specjalnego funkcjo
nariusza w ten sposób, iż musi rozwijać i kontynuować jego przepowia
danie przejmowane w osobistej odpowiedzialności i samodzielności dla swe
go własnego doskonalenia się i swego oddziaływania misyjnego w świecie. 
Pod znakiem jednego i tego samego posłannictwa -urząd i wspólnota po
zostaje wobec śiebie w stosunku wzajemnej przeciwstawności i równorzęd- 
ności. Zapewne właśnie dlatego mogą one wypełniać wspólne ich posłan
nictwo, że urząd opiera się na wspólnocie' a wspólnota opiera się na urzę
dzie. Wspólnota jest podstawą i celem urzędu, a urząd — biorąc jedno 
i drugie razem — jest ośrodkiem i organem wspólnoty.

'2. U r z ą d  m u s i  b y ć  o p a r t y  n a  w s p ó l n o c i e

Dopiero w oparciu o istnienie wspólnoty (która jest jakby „listem” 
Chrystusa napisanym i doręczonym przez Apostołów [2 Kor. 3, 2 ns]), mógł 
powstać konkretny urząd kościelny (K. Stalder). Kościół — dzięki temu, 
że otrzymał swoje własne posłannictwo bezpośrednio od Pana — jest za
sadniczą podstawą urzędu, jak i każdej służby. Nikt nie może — jedynie
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pod warunkiem realizowania swego wewnętrznego powołania — sam u- 
czynić się apostołem, prorokiem i nauczycielem lub prezbiterem-episko- 
pem. Musi być do tego powołany przez wspólnotę i przez nią przyjęty 
do jej służby. Wspólnota ma swoje wewnętrzne powołanie, o którym osta
tecznie rozstrzyga sam Bóg, aby na podstawie wiary uznawać i „zatwier
dzać” . To zatwierdzanie przez wspólnotę nie ma jednak charakteru wpro
wadzenia. Nie następuje ono przez przekazanie „urzędowego” polecenia 
i pełnomocnictwa. Jest to raczej akt orzeczenia („iudicium”), którym 
wspólnota przydziela wewnątrz siebie powołanemu należne mu miejsce, aby 
mógł rozwinąć dane mu z góry dary i zadania. Do tego aktu orzeczenia 
wspólnota jest upoważniona przez przysługujące jej „powszechne kapłań
stwo”. Wyrażenie to oznacza w tym kontekście, że wspólnota — jako 
wybrany przez Boga, konsekrowany i uświęcony do swej służby lud (1 Pt.
2, 9) — dzięki swemu pochodzeniu z Apostolatu ma ze swej strony udział 
w apostolskim powierzaniu pełnomocnictwa w trzech postaciach (jako 
władzy nauczania, konsekrowania i odpuszczania). Ale tu właśnie nie 
chodzi o to ogólne upoważnienie i pełnomocnictwo, które wspólnota prze
kazuje pełniącym urzędy przez delegację. Raczej uprawnia ono i upo
ważnia wspólnotę właśnie do owego „iudicium”, do owego aktu orze
kania, bez którego żaden urząd nie może istnieć. Stanowi to właściwe 
jądro nauki, że instalowanie przez wspólnotę piastujących urzędy, jest 
aktem „uznawania i zatwierdzania” pochodzącego już od Boga powołania 
lub daru duchowego. Niesłuszne jest jednak dopatrywanie się w nakładaniu 
rąk symbolu tego zatwierdzania. Nakładanie rąk ma w Nowym Testa
mencie inny sens. Natomiast samo zatwierdzanie jest dokonywane w in
nych, częściowo bardzo różnych postaciach — przez głosowanie lub wy
bór następujący ze strony całej wspólnoty (Dz. Ap. 6, 1 nss), lub ze 
strony osób reprezentujących wspólnotę (Dz. Ap. 13, 1 nss.). Ten akt po
twierdzania ma swoją kontynuację w  przysługującym wspólnocie prawie 
do upominania i nadzorowania piastujących urzędy, których słowa i czy
ny kościelne powinny być ciągle na nowo sprawdzane, analizowane i oce
niane (Dz. Ap. 17, 11). Z tego wszystkiego wynika, że wspólnota musi 
autoryzować urząd kościelny — bez ujmy dla jego boskiego pochodzenia — 
w  jego istnieniu i funkcjonowaniu. Dopiero przez tę autoryzację ze 
strony wspólnoty urząd staje się w ścisłym sensie urzędem „kościelnym”, 
zostaje do Kościoła włączony, należy do niego i na nim się opiera.

3. W s p ó l n o t a  o p i e r a  s i ę  a a  u r z ę d z i e

Odwrotność poprzedniego twierdzenia, że również wspólnota musi opie
rać się na urzędzie, oznacza przede wszystkim, że urząd kościelny ma 
swój najbliższy cel w skupianiu i doskonaleniu wspólnoty. Piastujący 
urząd przez szczególne posłannictwo, przysługujące mu na podstawie apo
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stolskiego pełnomocnictwa, ma „paść” wspólnotę (1 Pt. 5, 2), którą Chry
stus stworzył przez swoje dzieło zbawienia, to znaczy jako sługa Chry
stusa ma przez głoszenie Ewangelii i szafowanie boskich darów łaski 
przysposobić wspólnotę do wypełniania jej misyjnego zadania. Ale dzięki 
temu posłannictwu, jakie piastujący urząd otrzymuje nie od wspólnoty, 
lecz od samego Pana, jako sługa Chrystusa staje on na czele wspólnoty, 
a zarazem przeciwstawia się jej. To „naprzeciw w przewodzeniu” jest ko
nieczne aby wyrazić, że zbawienie przypada wierzącym „od zewnątrz”, 
przez samego Boga, od „Christus extra nos” (Chrystusa spoza nas) — czyli 
okoliczności mające podstawowe znaczenie dla zrozumienia urzędu koś
cielnego. Dlatego właśnie nie wolno osłabiać tego stosunku przewodzenia 
przede wszystkim przez odrzucone powyżej wyprowadzanie urzędu ze 
wspólnoty i jej powszechnego kapłaństwa. Nie wolno jednak również te
go stosunku doprowadzać do krańcowego stosunku hierarchicznej nadrzęd
ności, w którym piastujący urzędy jako „praelati” (przełożeni) stoją na 
czele wierzących jako ich „subiecti” (poddani), a piastujący urzędy jako 
tacy pozostają równolegle w takim stosunku do członków wspólnoty jak 
Zbawiciel do zbawionych (tak twierdzą niektórzy teologowie rzymskoka
toliccy). Aby skutecznie przeciwstawić się tym niebezpieczeństwom trze
ba podkreślać znaczenie niezależności powszechnego kapłaństwa wiernych. 
W omawianym przypadku oznacza to, że wszystko, co piastujący urząd 
czyni dla wspólnoty mocą swego posłannictwa od Pana i mocą ustano
wienia w apostolacie, może on czynić jedynie dlatego, że wspólnota dzięki 
swojemu posłannictwu od Pana i swojemu ustanowieniu w apostolacie 
stała się zdolna do przyjmowania przepowiadanej Ewangelii oraz darów 
łaski bożej.

Pozycja, jaka przysługuje piastującym urzędy ze względu na wspólnotę 
może również być określona w ten sposób, że w opozycji do wspólnoty 
musi on jej powszechne kapłaństwo pobudzać i rozwijać. Ale właśnie 
to może on czynić nie na podstawie pełnomocnictwa użyczonego mu przez 
wspólnotę, lecz tylko mocą swego upoważnienia i pełnomocnictwa otrzy
manego od Pana. To jednak znaczy, że urząd musi być oparciem wspól
noty. Bez specjalnego urzędu nie mogłaby istnieć wspólnota, nie mógł
by istnieć prawdziwy Kościół.

4. U r z ą d  i g m i n a  m u s z ą  s i ę  w z a j e m n i e  w s p i e r a ć .
D l a t e g o  z a s a d n i c z o  m o ż e  i s t n i e ć  t y l k o  j e d e n  u r z ą d .

Jeżeli zestawimy ze sobą obydwa twierdzenia,, że urząd musi wspie
rać wspólnotę a wspólnota urząd, to wyniknie z tego właściwy sens tezy 
(podkreślanej w  obrębie starokatolicyzmu przede wszystkim przez bisku
pa Herzoga), że piastujący urząd jest ośrodkiem lub „organem” wspólno
ty. Tym organem jest on przez to, że służy wspólnocie mocą udzielonego
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mu przez Chrystusa w Apostołach upoważnienia i pełnomocnictwa i że 
pełni tą służbę na podstawie udzielonej mu przez gminę autoryzacji. W 
tej sytuacji piastujący urząd jest więc sługą Chrystusa i wspólnoty. To 
jednak w konsekwencji oznacza — co wyraźnie odróżnia się w Nowym 
Testamencie — że może istnieć tylko jeden urząd, jeżeli piastujący urząd 
ma być rzeczywiście sługą Chrystusa i jego (całej) wspólnoty. Jest to 
urząd przepowiadania (do którego zawsze włącza się wszystkie inne za
dania apostolskie, przede wszystkim udzielanie sakramentów i duszpaster
stwo). Jak w istocie jedno jest tylko posłannictwo pochodzące od Pana, 
tak dla wspólnoty jako całości może istnieć w końcu tylko jeden urząd, 
który może ona autoryzować jako wspólne dobro dla wszystkich.

Tym twierdzeniem, że zasadniczo może istnieć tylko jeden urząd, uto
rowało sobie drogę ważne orzeczenie, uznane przez większość Kościołów, 
ale w szczegółach różnie interpretowane, które właśnie dlatego trzeba do
kładniej sprecyzować. Z pozoru zdaje się ono być sprzeczne ze świa
dectwem Nowego Testamentu, który zna wiele posługiwań i urzędów. W  
rzeczywistości jednak orzeczenie to nie wyklucza, że obok lub wraz z je
dnym urzędem mogą istnieć jeszcze inne formy i postacie przepowiada
nia oraz posługiwania dla wspólnoty, zmieniające się według miejsca, czasu 
lub w zależności od poszczególnych okoliczności i wymagań. To pierwsze 
odnosi się do niezależnych posługiwań i darów charyzmatycznych Koś
cioła pierwotnego, które jeśli nawet służyły doskonaleniu wspólnoty jako 
całości, to jednak zawsze poruszały się tylko na poszczególnych odcin
kach życia wspólnoty (W. Michaelis). To drugie zaś odnosi się do urzędu 
prezbiterów względnie episkopów, który też nie może być wysuwany na
przód między innymi i ma służyć całości, ponieważ „jako jedyny urząd 
powierzony jest gminie jako całość” (W. Michaelis). Ale podczas gdy — na 
tę różnicę należy zwracać baczną uwagę — spontaniczne posługiwania 
i dary charyzmatyczne zawdzięczają swoje istnienie i rozmaitość zróżni
cowanemu działaniu Ducha Świętego na z istoty różniących się ludzi 
i o tyle są natury przypadkowej, nie ściśle koniecznej, to gradacja je
dnego urzędu wynika z wewnętrzną koniecznością z podstawowej struk
tury Kościoła. Ta podstawowa struktura polega na tym, że wspólnota 
według świadectwa Nowego Testamentu jest zawsze jednocześnie poje
dynczą wspólnotą i całym Kościołem. Ale pojedyncza wspólnota nie jest — 
co do tego istnieje we współczesnych badaniach jednomyślność — tylko 
pododdziałem, „sekcją” Kościoła Powszechnego, wobec którego pozostaje 
w stosunku podporządkowania. Ani też Kościół Powszechny nie jest tylko 
zwykłą sumą, kwintesencją wszystkich pojedynczych gmin, nad którymi 
stanowiłby swego rodzaju nadrzędną organizację ochronną. Stosunek tych 
dwóch wielkości można określić raczej tak, że każda pojedyncza wspól
nota jest pełnowartościową reprezentacją, przedstawicielstwem lub wyob
rażeniem jednego i całego Kościoła, podczas gdy Kościół w swojej ja
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kościowej całości jest obecny i działa w każdej poszczególnej wspólnocie. 
Oznacza to, że każda wspólnota ma bezpośredni udział w życiu i rze
czywiście podstawowych instytucjach jednego i całego Kościoła oraz na 
odwrót, że Kościół musi być reprezentowany w życiu i instytucjach każ
dej poszczególnej wspólnoty. Tak więc — zasadniczo — urząd w poszcze
gólnej wspólnocie nie może być inny niż w całym Kościele i na odwrót. 
Dlatego nie może — ciągle ze względu na apostolskie upoważnienie i peł
nomocnictwo — w Kościele Powszechnym lub w narodowym względnie 
ponadnarodowym związku pojedynczych wspólnot istnieć urząd pod wzglę
dem treści inny, a przede wszystkim „wyższy” niż w pojedynczej wspól
nocie. Albowiem upoważnienie i pełnomocnictwo wyższe niż to do głosze
nia Ewangelii (zawsze łączne z władzą szafowania sakramentów i dusz
pasterską władzą odpuszczania) obsolutnie nie mogło być dane. Może je
dnak, a nawet musi — ze względu na podstawową strukturę Kościoła — 
istnieć urząd podzielony na stopnie zakresu swego upoważnienia i pełno
mocnictwa. Muszą — jak nawet można powiedzieć (tak E. Schlink) — is
tnieć „pasterze” stojący na czele poszczególnych wspólnot oraz muszą ist
nieć „arcypasterze”, którym powierza się troskę o wszystkie, ewentu
alnie o pewną ilość wspólnot. To rozróżnianie nie jest tylko z ludzkiego 
prawa lecz z prawa boskiego, duchowego. W świadectwie Nowego Testa
mentu zaznacza się — na podstawie tej struktury Kościoła — to rozróż
nienie wyraźnie i jednoznacznie w stosunku, w  jakim zastępcy Apostołów 
pozostają do instalowanych przez nich episkopów prezibterialnych. To stop
niowanie jednego urzędu nie zmienia w niczym jego jedności i jego cał
kowicie Boskiego pochodzenia, lecz potwierdza i umacnia je, podobnie jak 
dopiero autoryzacja jednego urzędu przez wspólnotę, którą jest zarówno 
pojedyncza wspólnota jak i cały Kościół, umożliwia ją i czyni pełną treści, 
W tym stopniowaniu dopiero jeden urząd jest w pełnym znaczeniu słowa 
„organem” Kościoła, a pełniący go jest w pełnym sensie sługą Chrystusa 
i Kościoła.

5. P o w s z e c h n e  k a p ł a ń s t w o  w i e r n y c h

Doktryna o tak zwanym kapłaństwie wiernych, sformułowana po ra2 
pierwszy przez Ojców Starego Kościoła, później została usunięta w cień 
i dopiero Luter na nowo odkrył ją i z naciskiem propagował, a dzi
siaj uznawana jest przez większość Kościołów, ostatnio również przez 
Kościół rzymskokatolicki. W szczegółach jednak jest ona różnie interpre
towana, jako że jej sens w Nowym Testamencie jest również skompliko
wany i wieloznaczny. Na podstawie Gal. 3,26—28; Efez. 2,18; Hebr. 7—10; 
1 Tym. 2, 5; 1 Pt. 2, 9 oraz Apok. 1, 6; 5, 10; 20, 6 można zasadniczo 
odróżnić trzy interpretacje tej doktryny.’

Pierwsze znaczenie nauki o powszechnym kapłaństwie wiernych jest
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takie, że ma ona dowieść, iż za sprawą Chrystusowego dzieła zbawienia, 
'do którego wierzący zostali „wechrzczeni” „wszyscy są synami Bożymi 
przez wiarę” i jako tacy „wszyscy (Żydzi, niewolnicy i wolni, mężczyzna 
i kobieta) są jednym w Chrystusie” (Gal. 3, 26—28). I dalej według Efez.
2, 18, że „w jednym Duchu jedni i drudzy (żydzi i poganie) mają wolny 
dostęp do Ojca” . Ale ten dostęp do Boga otworzyła członkom wspólnoty — 
pod tym względem należy przede wszystkim brać pod uwagę treść prze
kazu w Hebr. rozdz. 7—10 — krzyżowa ofiara Chrystusa na Golgocie. 
Przez nią sam Pan raz na zawsze okazał się jako prawdziwy ofiarnik oraz 
zniósł całe starotestamentowe ofiarnictwo i kapłaństwo. Jest On naszym 
wiecznym Arcykapłanem, który wierzącym w Niego udziela bezpośrednio 
zbawienia w ten sposób, że swoją na ziemi raz na zawsze złożoną ofiarę 
-w niebie nieustannie ją dla nas aktualizuje, kiedy wstawia się za nami 
przed obliczem Boga (Hebr. 9, 11; 12—24). Dlatego aby pojednać się z 
Bogiem nie jest już więcej potrzebne pośrednictwo ludzkiego ofiarnika. 
„Dlatego w Nowym Testamencie tak samo mało jak na ofiarę zwraca się 
uwagę na kapłanów, którzy mogliby rościć pretensję do tego, aby być po
średnikami między Bogiem i grzeszną ludzkością” {to słowa biskupa E. 
Herzoga, który w obrębie starokatolicyzmu przywiązywał szczególnie wiel
ką wagę do nauki o powszechnym kapłaństwie wiernych). Pośrednikiem 
zbawienia może być tylko ten człowiek, który jest równocześnie Bogiem — 
Jezus Chrystus (1 Tym. 2, 5). W Nim i tylko w Nim wszyscy wierzący 
bez różnicy narodowości, stanu i płci mają wolny dostęp do Ojca.

Inną, dalej idącą interpretacją tezy o powszechnym kapłaństwie wier
nych można wywnioskować z Pt. 2, 9 ns. Według tego tekstu wierni mają 
nie tylko bezpośredni udział w zbawczym dziele Chrystusa, lecz również 
w pełnomocnictwie, jakie w Apostołach przekazał wspólnocie Jezus Chry
stus, wieczny Król, Kapłan i Prorok. „Ale wy jesteście rodem wybranym, 
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście roz
głaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej 
światłości”. Według tego wspólnota jest ludem wybranym (na nowo ze 
wszystkich narodów) przez Boga i poświęconym („świętym”) przez Niego 
do Jego służby. Służba ta jest potrójna: królewska, i kapłańska („...jesteś
cie...królewskim kapłaństwem...”) oraz prorocka („...abyście rozgłaszali”...) 
A le służbę tę wierni mają pełnić osobiście i egzystencjalnie nie jako 
„pełniący urząd” , ale przede wszystkim jako członkowie wspólnoty. Są 
oni kapłanami dzięki swojej osobistej ofierze z siebie samych, którą skła
dają Bogu jako „duchową ofiarę w Chrystusie” . Są oni królami dzięki 
•osobistej perspektywie współudziału w Królestwie Chrystusowym, obie
canym im na podstawie ich osobistej ofiary. I są oni prorokami (głosicie
lami) przez ich osobiste świadectwo o Chrystusie. Dlatego w Nowym Testa
mencie właśnie w odniesieniu do wiernych, tak zwanych „świeckich” , 
którzy w osobistej samoofierze okazują się jako kapłani, używa się wy
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rażenia „ofiarnik”, jakie poza tym przysługuje tylko Chrystusowi — nigdy 
jednak w odniesieniu do specjalnych funkcjonariuszy, do prezbiterów. Do 
tego swego osobistego posługiwania, według nauki Ojców starego Kościo
ła wierni zostają wyświęceni przez chrzest (Gal. 3, 26), dzięki któremu 
zostają Włączeni do zbawczego dzieła Chrystusa oraz przez bierzmowanie, 
dzięki któremu zostają oni umocnieni Duchem Świętym do osobistego po
sługiwania jako kapłani, królowie i świadkowie. Dlatego do tak rozumia
nego powszechnego kapłaństwa wiernych nie można dojść bez działalności 
specjalnych funkcjonariuszy, bez ich przepowiadania ani bez szafowania 
przez nich sakramentów. Specjalny urząd nie jest sprzeczny z powszechnym 
kapłaństwem wiernych, lecz służy mu. „Powszechne kapłaństwo wiernych 
utrzymuje się dlatego, że urząd kościelny pozostaje w mocy i działa”  
(Althaus). Z drugiej strony oczywiście nie ma również specjalnego urzę
du kościelnego bez powszechnego kapłaństwa. Nie jest ono jednak tego 
urzędu przesłanką przyczynową, lecz osobową (T. Harnack). Tylko pełniący 
urząd, którzy osobowo-egzystencjalnie składa siebie w ofierze, podporząd
kowuje się królewskiej władzy Chrystusa i osobiście okazuje świadectwo, 
może wypełnić swoje urzędowe upoważnienie i pełnomocńictwo. Z tego 
wynika, że w obrębie jednej wspólnoty powszechne i specjalne „kapłań
stwo” pozostaje na dwóch różnych płaszczyznach — powszechne kapłaństwo 
na płaszczyźnie osobowo-egzystencjalnej decyzji wśród członków wspól
noty, zaś specjalny urząd na płaszczyźnie bezpośredniego posłannictwa 
Pana, które musi być wypełnione we wspólnocie.

Tak rozumiane powszechne kapłaństwo wiernych ma jednak nie tylko 
to znaczenie osobowo-egzystencjalne, lecz — i to jest drugi aspekt, który 
również należy uwzględnić — także znaczenie wspólnotowo-urzędowe. Wy
bór i poświęcenie przez Boga użycza wiernym jako członkom wspólnoty 
również uczestnictwa w daiiym wspólnocie pełnomocnictwie apostolskim. 
Wypełniając tę bezpośrednio przekazaną wspólnocie misję i pełnomoc
nictwo wierni muszą w opozycji do specjalnych funkcjonariuszy oraz we 
współpracy z nimi prowadzić działalność królewską, kapłańską i misjo
narską. 1. Działalność królewską przez dopuszczanie, powoływanie i wy
bieranie specjalnych funkcjonariuszy jako też przez swoją współpracę 
w kierowaniu Kościołem poprzez uczestnictwo w radach prezbiterialnych 
i synodach. 2. Działalność kapłańsko-konsekratorską prowadzą oni przez 
swoje aktywne uczestnictwo w Eucharystycznej Służbie Bożej (por. w tej 
kwestii list pasterski biskupa E. Herzoga: „O powszechnym kapłaństwie 
wiernych” z 1889 r.), przez ofiarę swojej modlitwy (także w tzw. świec
kiej Służbie Bożej) oraz przez udzielanie chrztu (i pokuty) w razie potrze
by (co „świeccy” — co należy wyraźnie podkreślić — są upoważnieni wy
konywać nie jako zastępcy pełniących urzędy, lecz na podstawie pełno
mocnictwa udzielonego bezpośrednio wspólnocie). Działalność misjonarską 
prowadzą oni przez świadczenie o Chrystusie w  Kościele, rodzinie, życiu
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publicznym. Przy takim ujęciu powszechne kapłaństwo wiernych jest sku
teczne nie tylko osobowo-egzystencjalnie, lecz w szczególnym sensie koś- 
cielno-służbowo, a mianowicie, że wierni — w przeciwieństwie do pełnią
cych urzędy — są powołani do działania kościelnego na podstawie pełno
mocnictwa apostolskiego udzielonego nie im osobiście, lecz wspólnocie 
jako całości.

d) Kerygmat o urzędzie

P o d s t a w ą  d l a  o k r e ś l e n i a  u r z ę d u  k o ś c i e l n e g o  p o 
w i n n a  b y ć  k e r y  g m a t y  c z n a  t r e ś ć  o d n o ś n y c h  ś w i a d e c t w  
n o w o t e s t a m e n t o w y c h  u j m o w a n y c h  j a k o  c a ł o ś ć .

Zasadniczej treści przekazu nowotestamentowego o urzędzie nie da się 
uzyskać po prostu ze zwykłego sumowania i systematycznego zestawienia 
odnośnych tekstów Nowego Testamentu, lecz należy ją wywnioskować z 
początkowego działania Bożego, dokonującego się w  Kościele pierwot
nym i w jego różnorodnych służbach, darach i urzędach. Jak sam Koś
ciół jako wydarzenie zbawcze jest akcją, stawaniem się, takim też jest 
jego urząd we wszystkich swoich postaciach. Dlatego poszczególne świa
dectwa o urzędzie należy pojmować w aspekcie historii zbawienia jako 
całość: jako świadectwa planu zbawienia, który Pan chce przeprowadzić 
za pomocą swego Kościoła i jego urzędów, a którego tajemnica polega 
na tym, że za jego pomocą Pan prowadzi dalej swoje dzieło zbawienia.

Podstawą tego zbawczego stawania się jest rozesłanie uczniów przez 
zmartwychwstałego Pana i obdarzenie ich Duchem Świętym (J. 20, 21). 
Jest to czyn zbawczy, dokonuje go bowiem zmartwychwstały Pan, to 
znaczy następuje on w wymiarze pionowym ze świata Bożego i ma wieczną 
ważność. Jest on kontynuowany w Kościele pierwotnym w różnych służ
bach, darach i urzędach, powołanych przez przepowiadanie Apostołów. W 
nich i przez nie dokonuje się następstwo urzędu, konstytutywne dla każ
dego z urzędów.

Różne służby, dary i urzędy jak i różny sposób ich ustanawiania, bę
dąc wszystkie w równym stopniu Boskiego pochodzenia, jako takie w 
Kościele pierwotnym z jednej strony współdziałają że sobą, a z drugiej — 
następują po sobie. To współdziałanie i następstwo też należy pojmować 
w aspekcie historyczno-zbawczym, gdyż ma to uzasadnienie w zbawczej 
woli Boskiego Pana.

Jeśli chodzi o „współistnienie” urzędów pierwotnego Kościoła, to nie 
wystarczy określić urzędy zobowiązujące (szczególnie te, których nazwy 
są w mniejszym lub większym stopniu pochodzenia świeckiego jak episkopi, 
prezbiterzy, diakoni) jako „urzędy administracyjne” i przeciwstawiać je

77



spowodowanym bezpośrednio przez Ducha Świętego służbom i. charyz
matom (tak A. Harnack i inni). W ogóle nie wystarczy w sposób przyjęty 
w tej interpretacji przeciwstawiać sobie nawzajem Ducha Świętego i urząd. 
Duch Święty i urząd to wprawdzie nie jedno i to samo, ale nie muszą, 
one również być sprzeczne ze sobą — jak to należy przypuszczać na pod
stawie długoletnich badań. Już w Kościele pierwotnym te same urzędy, 
i to właśnie urzędy episkopów prezbiterialnych uważane były za obsadzane 
bądź to bezpośrednio przez Ducha Świętego (Dz. Ap. 20, 28), bądź też tylko 
przez wybór (Dz. Ap. 14, 23). W tym sensie należy je traktować jako 
„charyzmatyczne” i jako „niecharyzmatyczne” (tak W. Michaelis). Przyczy
ną tego jest kontyngencja Ducha Świętego. Duch Święty i urząd tylko w  
Chrystusie są czymś jednym (Campenhausen), natomiast w ziemskiej wspól
nocie nigdy się w pełni nie pokrywają. Właśnie przez to wskazują one na 
swoje historyczno-zbawcze źródło, które należy pojmować w aspekcie 
współistnienia urzędów jak też ich częściowego przenikania się nawzajem 
w ten sposób, że sam Pan jest tym, który równocześnie posługuje się 
różnymi służbami, darami i urzędami oraz różnymi sposobami ich udzie
lania i obsadzania, aby osiągnęły swój historyczno-zbawczy cel, a miano
wicie kontynuacją przepowiadania Ewangelii. Dlatego przy określania 
struktury urzędów kościelnych należy uwzględnić wszystkie trzy rodza
je urzędu oraz sposoby jego obsadzania.

To samo odnosi się do następowania po sobie różnych urzędów, w Koś
ciele pierwotnym. Me jest rzeczą właściwą mówić o tym następowaniu 
po sobie wyłącznie historycznie jako o „rozwoju” , zgodnie z którym służ
by spowodowane bezpośrednio przez Ducha Świętego, poświadczone dla 
wczesnego okresu gmin w Koryncie i Rzymie, były „pierwotne” , a na
stępnie zostały wyparte przez zajmujące ich miejsce, przekazywane przez 
nałożenie rąk, zobowiązujące „urzędy administracyjne” prezbiterów, epis
kopów i diakonów. Jeśli umieścimy ten historyczny stan rzeczy w perspek
tywie historyczno-zbawczej to musimy uznać, że to sam Pan Kościoła w 
swoim oddziaływaniu na Kościół — zawsze w oparciu o słowo Apostołów — 
przechodzi od niezależnych, spowodowanych przez Ducha Świętego służb 
i charyzmatów do urzędów zobowiązujących (przez nałożenie rąk). To pro
gresywne działanie Pana nabiera jednak wyraźnie sensu wzrastającej 
koncentracji na życiowo ważnych dla istnienia Kościoła i wypełniania 
jego misji funkcjach coraz szerszego głoszenia Słowa Bożego, udzielania 
Sakramentów i opieki duszpasterskiej. Te ważne dla życia Kościoła fun
kcje przenoszone są coraz bardziej na jeden urząd, któremu powierza się 
kierowanie i zarządzanie wspólnotą i który autoryzowany jest przez Koś
ciół jako wspólne dobro wszystkich, a mianowicie na urząd episkopów pre
zbiterialnych. W tym to właśnie jednym, przekazywanym przez nałożenie 
rąk urzędzie episkopów prezbiterialnych zostały skupione wszystkie apo
stolskie zadania i pełnomocnictwa (Podobnie twierdzi P. Althaus pisząc:
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„W urzędzie biskupa zostały skupione odrębne w pierwotnym Kościele 
urzędy apostołów, proroków i nauczycieli” ).
Ta koncentracja na jednym urzędzie episkopów prezbiterialnych nie ozna
cza jednak, że niezależne posługiwania pneumatyczne i dary charyzma
tyczne zostały pozbawione znaczenia ■—■ nawet jeżeli rzeczywiście w Koś
ciele poapostolskim ustąpiły one rychło na dalszy plan. Zachowały się 
one raczej wirtualnie w apostolacie, utrzymując swoje znaczenie dla Koś
cioła wszystkich czasów. Otrzymały one jednak w jednym urzędzie epis
kopów prezbiterialnych — który przez swoje wielorakie funkcje oraz for
malne przekazywanie go pozostaje jako jedyny w bezpośrednim i zara
zem „widzialnym” związku przyczynowym z Apostołami (i ich zastępca
mi) — swój porządkujący je ośrodek. Przez ten związek przyczynowy u- 
rząd episkopów prezbiterialnych stał się właściwym urzędem apostolskim 
powołanym do służby dla zachowania apostolskiego Kościoła w jego wę
drówce poprzez wieki (J. Gewiess).

II. ISTOTA URZĘDU

a) Urząd apostolski

1. I s t o t a  u r z ę d u  w y n i k a  z j e g o  u t r z y m y w a n i a  s i ę  
w z g l ę d n i e  k o n i e c z n o ś c i  u t r z y m y w a n i a  s i ę  p r z y  ź r ó 
dl e.

To, co zostało powiedziane o istocie Kościoła, odnosi się w zasadzie rów
nież do urzędu Kościoła. Istota urzędu wynika z jego utrzymywania się 
względnie konieczności utrzymywania się przy źródle. Jest to podane w  
kerygmatycznej treści biblijnych wypowiedzi o urzędzie, jak to powyżej 
w zarysie przedstawiliśmy. Jeśli pominie się kerygmatyczną treść tych wy

powiedzi, a tym samym Boski charakter pochodzenia urzędu, to nie da się 
uniknąć oczywistego i bardzo rozpowszechnionego, przez nas jednak już 
powyżej odrzuconego wniosku, aby owo „utrzymywanie się przy źródle” 
pojmować w ten sposób, że w oparciu o wyłącznie historyczno-horyzontalną 
interpretację nowotestamentowej „struktury urzędów” należy podjąć próbę 
naśladowania tej struktury w całości lub poszczególnych jej części. Wobec 
takich prób należy z całą mocą podkreślić, że urząd Kościoła pierwotnego 
ze swoją jednością i różnorodnością ma dla Kościoła okresu poapostol- 
skiego znaczenie nie tylko pierwowzoru, lecz normy postępowania w po
słuszeństwie wobec Pana, Ewangelii i nakazu. Owo utrzymywanie się 
przy źródle jest w  odniesieniu do urzędu również koniecznością utrzymy
wania się. Dopiero w tej konieczności utrzymania się przy źródle urząd
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kościelny urzeczywistnia się, znajduje współuczestnictwo w objawionym 
i zbawczym charakterze Kościoła.

2. U r z ą d  ma  w e  w s z y s t k i m  u d z i a ł  w  i s t o c i e  K o ś 
c i o ł a  i w s w o j e j  p o s t a c i  j e s t  p r z e z  n i e g o  o k r e ś 
l any .

Podobnie jak Kościół, urząd jest wielkością stworzoną, której jako takiej 
nie należy oddzielać od funkcjonariusza, od osoby powołanej na urząd. 
Ale przydzielone powołanej osobie upoważnienie i pełnomocnictwa spra
wiają, że urząd jest równocześnie instytucją Boską. Urząd — podobnie jak 
Kościół — jest wielkością „względną” . Urząd jest dwubiegunowy, ma bie
gun naturalny, ludzki i Boski. W tej dwubiegunowości urząd ma udział 
w teandrycznej naturze Kościoła i dlatego ma — podobnie jak on — trzy 
wymiary. Urząd jest Boski ze względu na swoje pochodzenie i jest ko
nieczny do zbawienia ze względu na swoje posłannictwo (W. Elert, T. Har- 
nack). Jest on wielkością jakościowo ludzką o tyle, o ile ma właściwą, 
autoryzowaną przez Kościół postać i o ile wypełnia swoje posłannictwo za 
pośrednictwem piastującego go w adekwatny, odpowiedni sposób. W tej 
postaci jest to urząd „zasadniczy” względnie urząd zasadniczego Kościoła. 
I wreszcie jest to zawsze również urząd ludzko ułomny. „Urzędowość” 
(T. Harnack) w tej mierze, w jakiej jego postać bywa „zdeformowana”, 
a jego misja zaprzeczona przez piastującego go bądź dlatego, że na przy
kład zakres kompetencji prawa danego Kościoła przerasta urząd i odper- 
sonalizowuje go, bądź też dlatego, że piastujący urząd wypacza go przez 
swoje wady osobiste. W tych trzech wymiarach należy — znowu: po
dobnie jak Kościołowi — urzędowi wierzyć mimo zgorszenia i kryzysu, 
przez które urzędowość lub osobista nieudolność pełniącego urząd przygo
towywane są do wiary, należy wierzyć, że pełniący urząd posłany jest przez 
Pana i od Niego otrzymał upoważnienie i pełnomocnictwo, a jego działal
ność urzędowa przy wszystkich jego niedostatkach wyda swoje owoce w 
spełniającym się Kościele. Bez tej wiary urząd stanie się zapoznany w swej 
najgłębszej istocie i pozostanie bezowocny.

Nasuwa się pytanie, jaka jest konkretnie postać tego urzędu, któremu 
należy wierzyć w przedstawionym powyżej sensie? Może to rozstrzygnąć 
tylko jeden i cały Kościół na podstawie przekazanego mu przez Pana po
słannictwa, upoważnienia i pełnomocnictwa. Sens tego rozstrzygnięcia 
przez Kościół na rzecz określonej postaci urzędu może być tylko taki, że 
na podstawie wypowiedzi nowotestamentowych określi on tak postać je
dnego urzędu kościelnego, iż ukaże się w  nim zasadnicza treść biblijnego 
kerygmatu. Tylko urząd, który sprosta temu wymaganiu może być urzędem 
istotnego Kościoła.

80



3. T y l k o  u r z ą d  a p o s t o l s k i  m o ż e  b y ć  u r z ę d e m  K o ś 
c i o ł a  z a s a d n i c z e g o .

Najpierw należy wbrew rozpowszechnionej opinii stwierdzić, że wszy
stkie trzy grupy służb poświadczonych dla Kościoła pierwotnego, jak w 
ogóle każde posługiwanie, ustanowione przez przepowiadanie Apostołów, 
może być nazwane apostolskimi. Im wszystkim — przy całej różnorodności 
ich istoty i przekazywania — dane jest w Apostołach przyrzeczenie Boskie
go mandatu i pełnomocnictwa. To samo można powiedzieć o „świeckich” 
członkach Kościoła, o ile są oni powołani do wypełniania osobiście i egzys- 
tencjonalnie oraz przez swoją działalność kościelną posłannictwa danego 
wspólnocie jako takiej. W tym sensie można twierdzić: „Wszyscy członko
wie wspólnoty są piastującymi urząd” (K. Barth). Jedynie zgodnie z wolą 
Pana i ze względu na jedność i całość Kościoła,, jak tego żąda biblijny ke
rygmat, musi być jeden urząd, który pośród wszystkich innych służb po
winien być w specyficznym sensie uważany za apostolski. A tym jednym 
urzędem może być tylko urząd episkopa-prezbitera. Z tym zgadza się dzisiaj 
większość Kościołów chrześcijańskich, chociaż niektóre z nich kładą większy 
nacisk na prezbiterat, inne na episkopat, a ponadto poczynając od rzym
skokatolickiej prawicy a kończąc na prezbiteriańskiej lewicy doktryna 
dotycząca tej kwestii bardzo różni się w interpretacji szczegółów.

Ale na gruncie tej wspólnoty wyjściowej istnieje niezwykle ważna i 
podstawowa sprzeczność doktrynalna, na podstawie której można dopiero 
wyjaśnić inne różnice. Chodzi mianowicie o pytanie. Czy ten jeden urząd 
apostolski Kościoła ma swoje źródło tylko w słowie Chrystusa i Aposto
łów i w  pochodzących ze Słowa Duchu Świętym, przez którego swobodne 
działanie powstaje i nabiera mocy każde posługiwanie? Czy też jeden u- 
rząd apostolski ma swoje źródło w Słowie i woli, a mianowicie w zało
życielskiej woli Chrystusa i jego Apostołów, znajdującej swój wyraz w zu
pełnie określonym działaniu Apostołów, w  nałożeniu rąk dokonywanym 
w czasie modlitwy? Innymi słowy. Czy związek między Apostolatem i je
dnym urzędem Kościoła jest itylko związkiem Słowa i Ducha Świętego, 
dla którego chryśtologiczno-apostolski związek założycielski jest również w 
istocie przekazany przez Słowo i Ducha Świętego i dla którego nałożenie 
rąk jest tylko symbolem i znakiem? Czy też związek ten jest związkiem 
realnie historyczno-zbawczym, opierającym się na woli i działaniu Apo
stołów związkiem założycielskim, dla którego nałożenie rąk ma znaczenie 
przekazania zadania i pełnomocnictwa od Chrystusa i Apostołów?

Pierwsze ujęcie — jak stwierdzono już na Światowej Konferencji „Wia
ry i Ustroju” w Lozannie (1927), jest „tym, które zwykle nazywa- się pro
testanckim, drugie zaś tym, które nazywa się zwykle katolickim” . W odnie
sieniu do urzędu jest to rzeczywiście podstawowa różnica dzieląca dok
trynę katolicką od protestanckiej aż do dnia dzisiejszego (tak między in
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nymi — E. Brunner, H. d’Espine). Ze względu na swoje ostateczne konse
kwencje różnica ta może być zaostrzona w pytaniu. Czy w zasadzie pneu- 
matologiczne uzasadnienie urzędu, ujmujące zdecydowanie Ducha Świę
tego jako działanie mocy uwielbionego Chrystusa jest zgodne z kerygmatem 
branym w całości, czy też może to uzasadnienie jest również i to przede 
wszystkim historycznozbawczo-chrystologiczne, przekazane za pomocą apo
stolskiego związku założycielskiego, a dopiero w drugim rzędzie jest uza
sadnieniem pneumatologicznym, a więc ostatecznie trynitarnym, jak to ma 
miejsce w odniesieniu do samego Kościoła.

Uważamy, że rozwiązanie „zwane zwykle katolickim” bardziej oddaje 
kerygmat biblijny brany jako całość i jest też bardziej w  stosunku do 
niego konsekwentne, oraz że stary Kościół uczynił słusznie, gdy opowie
dział się — około roku 200 — na rzecz „apostolsko-katolickiego urzędu” 
(H. Harnack), to znaczy za urzędem obsadzonym przez nałożenie rąk, 
pozostającym w chrystologiczno-apostolskim związku założycielskim i wy
konywanym przy odwoływaniu się do Ducha Świętego w swojej trojakiej 
postaci — episkopatu, prezbiteratu i diakonatu. Uważamy również, że to 
orzeczenie, którego w zasadzie nikt nie zwalczał aż do XVI wieku, należy 
do wielkich, nieodwracalnych, podstawowych orzeczeń Kościoła, jeżeli na
wet — jak wszystkie orzeczenia Kościoła — wymaga w szczegółach korekty 
lub uzupełnienia.

b) Trójstopniowy urząd starego Kościoła

1. N a l e ż y  u z n a ć  o r z e c z e n i e  s t a r e g o  i j e d n e g o  K o 
ś c i o ł a  o j e d n y m  u r z ę d z i e  a p o s t o l s k i m  w p o s t a c i
e p i s k o p a t u ,  p r e z b i t e r a t u  i d i a k o n a t u

Droga, jaką po zakończeniu okresu Objawienia doszło w Kościele do pow
szechnego uznania trójstopniowego urzędu episkopatu, prezbiteratu i diako
natu w postaci nakazanego jednego urzędu apostolskiego pozostaje dla nas 
pod względem historycznym w pomroce dziejów. Nie wiemy, jak doszło 
do zgrupowania właśnie tych trzech urzędów (po raz pierwszy wymie
nionych przez Ignacego z Antiochii, zm. 117). Nie wiemy też, jakie oko
liczności doprowadziły do oderwania się episkopatu od prezbiteratu, do 
powstania tak zwanego „monarchicznego” episkopatu. Czy urząd biskupi 
powstał z kolegium prezbiterów, jako jego wierzchołek (teoria prezydialna), 
czy też na odwrót prezbiterat oddzielił się od episkopatu (tak np. J. 
Langen i niektórzy z teologów rzymskokatolickich) albo też, czy urząd 
biskupi — jak się ostatnio przypuszcza — rozwinął się z tak zwanych służb 
wędrownych (prorocy, misjonarze, ewangeliści, apostołowie), czy wreszcie 
należy go wyprowadzać bezpośrednio z urzędu zastępców apostołów (Ty
moteusza i Tytusa). Jeśli chodzi o te wszystkie same w sobie historycznie
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ważne pytania, będziemy musieli chyba pozostać przy zdaniu historyka 
dogmatów F. Loof’a, że „Ignoramus et ignorabimus” (Nie wiemy i nie 
będziemy wiedzieć). Dla samej kwestii jest to rzeczą tym ważniejszą, że 
decyzja co do ukształtowania urzędu, jak wiemy, przysługuje Kościołowi, 
a ten opowiedział się około roku 200 na rzecz trójstopniowego urzędu a- 
postolskiego. Decyzję te podjął Kościół w bezpośrednim związku czasowym 
i rzeczowym z decyzjami dotyczącymi kanonu Nowego Testamentu oraz 
wyznania wiary przy chrzcie jako powszechnej reguły wiary. Uczynił to 
dla obrony przed błędną nauką gnostycką, która groziła wtedy zalaniem 
całego Kościoła oraz wstrząśnięciem jego podstawami. Ale nie ten histo
ryczny powód jest tutaj ważny, lecz fakt, że orzeczenie Kościoła o je
dnym, apostolsko-katolickim, trójstopniowym urzędzie nastąpiło w analo
giczny sposób i w takim samym sensie jak orzeczenie o kanonie Pisma 
Świętego i regule wiary.

Jak wiemy, Pismo Święte dzisiejszego Nowego Testamentu na podsta
wie jego apostolskiego pochodzenia i jego Boskiej objawionej treści, do
piero po długim procesie wyłączania wielu innych apoksyficznych pism 
zdołało zyskać powszechne uznanie. Nie dokonało się to i nie mogło się 
dokonać — chodziło przecież o Boskie Słowo objawione — bez ingerencji 
samego Boga. On to mocą swojej decyzji poprzedzającej kościelne orze
czenie (primo actu) spowodował to, że pisma z treścią prawdziwie keryg- 
matyczną, faktycznie „zaimponowały” Kościołowi, stały się w nim obowiąz
kowe jako kanon (tak twierdzi K. Barth). Kościół nie „stworzył” kanonu, 
lecz potwierdził decyzję Boga przez uzupełniające ustalenia kanonu pism 
(actu secundo). Ale potwierdzenie to nastąpiło implicite dopiero około roku 
200 przez faktyczną recepcję pism kanonicznych, natomiast explicite i for
malnie dokonało się to na Zachodzie dopiero około roku 400 przez orze
czenia poszczególnych synodów krajowych, a ostatecznie przez orzeczenie 
Soboru, ściśle biorąc dopiero w roku 1546 w Trydencie.

Podobnie można powiedzieć o apostolskim wyznaniu wiary, mającym 
swoje źródło w krótkich formułach wyznania wiary w Nowym Testamencie 
(Dz. Ap. 4,10; 8,12; 9,20; 1 Kor. 15,1 ns, Mt. 28,19) i -które jako krótkie 
streszczenie ogólnobiblijnego kerygmatu upowszechniło się z Rzymu około 
roku 150. w całym pozostałym Kościele zachodnim i zaimponowało jako o- 
gólnie obowiązująca norma wiary, „reguła fidei”. Ono również przez dłuż
szy czas nie było formalnie uznane, „ratyfikowane” , ale faktycznie praw
dopodobnie szybko zostało przyjęte do powszechnego użytku liturgiczno- 
-kateehetyeznego.

W analogiczny sposób trójstopniowy urząd upowszechnił się dopiero w 
okresie poapostolskim jako po prostu urząd apostolski, gdy inne możliwoś
ci (na przykład powierzenie prorokom i nauczycielom urzędu kierowania 
Kościołem) okazały się niewystarczające. Trójstopniowy urząd apostolski 
nie mógł być ogólnie przyjęty bez poprzedzającej decyzji Boga. Decyzję
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tę wyraził już (wtedy jeszcze nie ujęty w kanon) kerygmat Nowego Testa
mentu, a następnie zaznaczała się ona dosyć wyxaźnie w historii dwóch 
pierwszych wieków przez coraz powszechniejsze wysuwanie na czoło urzędu 
biskupiego. Następnie decyzję tę powtórzył Kościół znowu najpierw im
plicite przez powszechny akt recepcji. Explicite trójstopniowy urząd został 
właściwie przyjęty dopiero przez formalną uchwałę Soboru Trydenckiego 
(1563) po przygotowaniu tej kwestii przez Sobór we Florencji (1439). W 
odniesieniu do urzędu — który w swej konkretnej postaci jest szczególnie 
mocno narażony na niebezpieczeństwo przeobrażeń — miało to ten poża
łowania godny skutek, że w tak długim międzyczasie uległ on w zasad
niczych częściach „zdeformowaniu” swego pierwotnego charakteru. Do 
kwestii tej wrócimy jeszcze oddzielnie.

Te trzy decyzje równoległe wobec siebie czasowo i merytorycznie primo 
actu spowodowane przez Boga i przyjęte secundo actu przez cały Kościół 
mają, ze względu na ich pochodzenie, podstawowe znaczenie dla istnie
nia Kościoła. W każdym razie przyznają to zgodnie wszystkie Kościoły 
katolickie. Teologowie luterańscy niejednokrotnie uznają dzisiaj powszech
ną ważność dwóch pierwszych decyzji, ale nie decyzji o urzędzie apostol
skim. Stawia się także zarzuty, że te trzy decyzje nie leżą na tej samej 
płaszczyźnie i zgodnie z wolą Bożą nie mogą mieć tej samej wagi. Z tym 
niewątpliwie należy się zgodzić. Najważniejszym z trzech orzeczeń jest 
orzeczenie o kanonie Nowego Testamentu. Jest ono nawet warunkiem dla 
obu pozostałych, mają one bowiem rację bytu tylko o tyle, o ile stanowią 
obowiązującą wykładnię nowotestamentowego kerygmatu. Z drugiej strony 
oba te orzeczenia, o regule wiary oraz urzędzie apostolskim, dzięki swe
mu pochodzeniu powołane są do tego, aby służyć autorytetowi i właś
ciwemu pojmowaniu Pisma Świętego i to zadanie na ogół również ciągle 
na nowo spełniają, mimo różnych braków w szczegółach.

Oczywiście reguła wiary i urząd biskupi nie mogą i nie chcą „gwa
rantować” autorytetu i właściwego rozumienia Pisma Świętego. Nie można 
też twierdzić, że wszędzie tam, gdzie zyskał uznanie apostolski urząd bis
kupi, a reguła wiary została uznana za obowiązującą, respektuje się 
jedyną w swoim rodzaju pozycję Pisma Świętego. Z drugiej jednak stro
ny jest faktem niezaprzeczalnym, że w tych Kościołach, w których brak 
jest służby urzędu biskupiego, a stare wyznanie wiary uważane jest za 
nieobowiązujące, integralność kanonu Pisma Świętego faktycznie jest na
ruszana bez najmniejszych wahań oraz relatywizowana w sposób nie ma
jący nic wspólnego z właściwie pojmowaną „zasadą Pisma Świętego”.

Aby właściwie ocenić te trzy podstawowe orzeczenia starego Kościoła 
trzeba wreszcie zdać sobie sprawę, że nie można ich zarówno pod wzglę
dem treści jak i zakresu przyjmować po prostu jako niezmiennego prawa. 
Orzeczenia Kościoła są — jak wiemy — zawsze tylko relatywnie słuszne 
i należy je ciągle na nowo badać ze względu na prawdę wyrażoną w bi
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blijnym kerygmacie, oraz jako orzeczenia Kościoła ciągle na nowo uzu
pełniane przez każde pokolenie. Inaczej absolutnie nie można ich sobie 
przyswoić. O tyle orzeczenia Kościoła są ciągle jeszcze otwarte i w pew
nych okolicznościach wymagają korekty lub uzupełnienia.

I tak kanon biblijny, ograniczony przez stary Kościół, jest tylko 
względnie zamkniętą wielkością, choćby dlatego, że zawsze istnieje możli
wość odkrycia zaginionych rękopisów, a gdyby były one równorzędne jako 
świadectwo Objawienia z już uznanym kanonem, Kościół powszechny 
mógłby je włączyć do niego. Również apostolskie wyznanie wiary może być 
rozszerzone w swoich dwunastu artykułach i tak też było, kiedy w póź
niejszych sformułowaniach wyznania wiary, które przeszły do powszechnej 
świadomości wiary Kościoła (jak wyznanie wiary nicejskie i św. Atana
zego), wprawdzie historycznie biorąc nie bezpośrednio, ale faktycznie pod 
względem treści zostały dokonane uzupełnienia konieczne dla obrony przed 
określonymi herezjami. Podobnie i orzeczenie o apostolskim urzędzie trój
stopniowym aczkolwiek w zasadzie właściwie może być poprawione i uzu
pełnione a nawet może tego wymagać. W jakim stopniu można tego dokonać 
wynika bezpośrednio z tego, co powiedzieliśmy powyżej. Nieścisłe i dla
tego wymagające korekty stało się orzeczenie o urzędzie biskupim dla
tego, że pojęcie biskupa (oraz pojęcie prezbitera i diakona), jakie domi
nowało około roku 200, na skutek bardzo późnego ratyfikowania go przez 
Kościół wystawione było na zmiany, które go gruntownie przeobraziły i 
uczyniły nieodzownym powrócenie do pierwotnego sensu i treści tego 
pojęcia. Niekompletne i wymagające uzupełnienia stało się starokościelne 
orzeczenie o urzędzie biskupim dlatego, że nie przyznaje ono wyraźnie 
posługiwaniom pneumatycznym i darom charyzmatycznym należnego im 
miejsca w Kościele Chrystusowym. Miało to takie następstwa — zwłaszcza 
na Zachodzie — że doprowadziło jeśli nie do wyeliminowania, to- jednak 
do faktycznego przytłumienia tych służb i poza wyjątkami do monopolu 
urzędu biskupiego i kapłańskiego. Ale nie jest niekompletny i nie wymaga 
uzupełnienia — należy strzec się przed tym pochopnym wnioskiem — sam 
urząd apostolski potwierdzony przez (tylko) orzeczenie starokościelne (tak 
Haedleam oraz wielu teologów anglikańskich). Niekompletność samego w 
sobie słusznego orzeczenia starego Kościoła polega raczej na tym, że po
mija ono inne służby i nie pojmuje jednego, samego w sobie kompletne
go urzędu apostolskiego jako „ośrodka porządkującego” te inne służby.

Te konieczne uzupełnienia i korekty starokościelnego orzeczenia można 
jednak dokonać tylką po pogłębionym i poszerzonym poznaniu keryg
matu biblijnego, jakie stało się możliwe na skutek najnowszych badań 
egzegeitycznych. Dlatego poniżej będziemy próbowali ukazać ten keryg
mat tak jak on przejawia się w starokościelnym orzeczeniu, w norma
tywnym dla urzędu znaczeniu trzech charakterystycznych dla tego orze
czenia pojęć — przekazywania pełnomocnictwa, związanego z tym nakła
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dania rąk oraz trójczłonowości jednego urzędu. Na podstawie tak uzyskanej 
normy poddamy następnie krytycznej ocenie późniejsze poglądy różniące 
się od doktryny starokościelnej.

2. N o r m a t y w n e  z n a c z e n i e  o r z e c z e n i a  s t a r e g o  K o ś 
c i o ł a  o p i e r a  s i ę  w z a s a d z i e  na  t r z e c h  p o d s t a 
w o w y c h  p r z e s ł a n k a c h :  na  w i e r z e  w p e ł n o m o c 
n i c t w o ,  na  n a k ł a d a n i u  rąk,  r o z u m i a n y m  j a k o  
o b r z ę d  u p r a w o m o c n i e n i a  o r a z  na u z n a w a n i u  
t r ó j s t o p n i o w e g o  u r z ę d u .

Jako dowód na to, że — uwzględniając wszystkie różnice w szczegółach 
■— urząd biskupa, prezbitera i diakona już bardzo wcześnie upowszechnił 
się w sensie, który określiliśmy jako „apostolsko-katolicki”, może służyć 
opis praktykowanych w Rzymie ok. 200 roku święceń biskupa i prezbi
tera, jaki podaje Hipolit (zm. 235) w „Konstytucjach Apostolskich”. Po wy
borze biskupa przez lud — pisze Hipolit — cała wspólnota zbiera się w 
„dniu Pana” wraz z prezbiterami i biskupami z okolicy, aby uczestniczyć 
w akcie święceń. Biskupi po wyraźnym zapytaniu wspólnoty jeszcze raz
o potwierdzenie, kładą ręce na wybranego biskupa, a jeden z nich odmawia 
modlitwę konsekracyjną, zawierającą między innymi takie zdanie: „Wylej 
teraz tę siłę (dynamis), która pochodzi od Ciebie, Ducha przewodnictwa, 
którego dałeś swojemu umiłowanemu Synowi i podarowałeś, świętym Apo
stołom...” Następnie biskup wchodzi na katedrę (akt intronizacji) i odpra
wia wraz ze wspólnotą mszę świętą. Modlitwa przy święceniach kapłanów 
jest w zasadzie podobna do modlitwy dla biskupa. Jeden z ówczesnych 
kanonów określa: „Jeżeli wyświęca się kapłana, niech dzieje się wszystko 
tak jak przy biskupie — z wyjątkiem słowa „biskup” . Prezbiter jest pod 
każdym względem równy biskupowi, z wyjątkiem katedry (symbol urzędu 
arcypasterza) oraz ordynacji, ponieważ nie dano mu pełnomocnictwa do 
udzielania święceń” . W czasie święceń prezbitera wszyscy obecni prezbi
terzy kładą ręce na wyświęcanego wraz z biskupem, natomiast diakonowi 
kładzie ręce tylko biskup. Ogólnie biorąc każdy z tych aktów święceń 
zawiera wszystkie elementy podstawowe dla trójstopniowego apostolsko- 
-katolickiego urzędu: przekazanie pełnomocnictwa i Ducha Świętego wraz 
z modlitwą i nałożeniem rąk przez wyświęconych już biskupów oraz po
twierdzeniem wspólnoty. Wobec tego nasuwa się pytanie — czy i w jakim 
stopniu według naszego obecnego rozeznania ten akt święceń oraz znajdu
jące w nim swój wyraz pojmowanie urzędu z jego trzema zasadniczymi 
przesłankami przekazania pełnomocnictwa, nałożenia rąk oraz trójstopnio
wego urzędu można uważać za uzasadnione biblijnie. O tym właśnie bę
dziemy mówili poniżej, jako że jest to problem podstawowy dla katolic
kiego pojmowania urzędu.
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a) W i a r a  w p e ł n o m o c n i c t w o

Pełnomocnictwo według świadectwa Nowego Testamentu istnieje w 
trzech postaciach: jako pełnomocnictwo bezpośrednio od Boga, jako prze
kazane i jako pochodne. Pełnomocnictwo (exusia) w sensie pełnomocnictwa 
bezpośrednio od Boga otrzymanego przysługuje tylko Jezusowi Chrystu
sowi. Zostało ono dane Mu w rozstrzygającym momencie zbliżania się 
Królestwa Bożego w ten sposób, że słowa, które wypowiada Jezus i to, 
co czyni, objawiają osobistą obecność samego Boga. Słowo, które Jezus 
wypowiada jest bezpośrednim słowem Bożym. On nie tylko przekazuje 
dalej — jak prorocy Starego Testamentu — słowo, które usłyszał od Boga. 
On sam jest Bogiem i On sam wypowiada słowa. Podobnie wszystkie jego 
czyny (cuda, uzdrowienia, wypędzenie demonów) są bezpośrednimi dziełami 
Bożymi. Nie czyni On ich dopiero na specjalne polecenie Boga i nie po
trzebuje modlitwy do ich wykonania. Wszystko to czyni Chrystus jako 
suwerenny Pan mocą słowa swego rozkazu. W jego pełnomocnych mowach 
i działaniach działa sam Bóg, obecny tu i teraz. Jego pełnomocnictwo 
jest uwarunkowane całkowicie historią zbawienia. Nie jest to „władza” 
w sensie abstrakcyjnym i ponadczasowym, nie jest to też władza oso
bista (przeciwnie — tej Jezusowi brak zupełnie. Jn. 18,36) i nie jest to 
wyraz jego nadrzędności, mocą której okazuje on swoją władzę współlu- 
dziom (przeciwnie — przeciwstawia się takiemu usiłowaniu według Mt. 
4,5 ns.). To pełnomocnictwo dane mu jest „nad wszelkim ciałem” aby 
wszystkim, którzy do tego są przeznaczeni, „dał żywot wieczny” (Jn. 17,2). 
Nie jest ono tylko panowaniem, lecz zbawiającą miłością, przynoszącą ży
cie. Jest to pełnomocnictwo do całkowitego odpuszczenia grzechów. To peł
nomocnictwo, przysługujące już ziemskiemu Jezusowi zostaje jeszcze po
większone przez nową władzę nad niebem i ziemią, jaką otrzymał on po 
zmartwychwstaniu, a która zapewnia mu nie tylko udział w panowaniu 
Boga Ojca nad światem ale ponadto upoważnia go, uwielbionego, do stałe
go przekazywania swojego pełnomocnictwa Apostołom i ich następcom w 
posługiwaniu. We wszystkich swoich postaciach! następstwach pełnomoc
nictwo Chrystusa jest pełnomocnictwem wzywającym do decyzji oraz za
wsze — przy zachowaniu ludzkiej wolności do wiary lub niewiary — spra
wiającym przebaczenie lub zatrzymanie, zbawienie lub potępienie.

Jako przyszły Mesjasz już ziemski Jezus powierzone Mu przez Ojca 
pełnomocnictwo przekazał dalej swoim uczniom (Mt. 10,1; Mk. 6,7; Łk. 
9,1). Dokonał tego włączając swoich uczniów specjalnym aktem do uobec
nienia Królestwa Niebieskiego, które następuje dzięki Niemu. Przeciw temu, 
że to przekazanie dokonane zostało w znaczeniu właściwego przekazania 
wysunięto już zarzut, że boskie pełnomocnictwo "jest w ogóle nieprzeka- 
zywalne. Słuszne w tym zarzucie jest to, że to co Jezus przekazał uczniom, 
rzeczywiście tylko Bóg może przekazać. Ale właśnie to tutaj się wyda
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rzyło. Przekazania tego bowiem Jezus dokonał jako Syn Boży. Cały ten 
proces w ogóle można zrozumieć w świetle świadectw biblijnych o nim tyl
ko wtedy, jeśli uwierzy się w odwieczne Bóstwo Jezusa Chrystusa. Pro
ces ten oznacza przede wszystkim, że Jezus jako Syn Boży oraz jako Pan 
i Sprawca przyszłego królestwa ustanowił uczniów swymi pełnomocnymi 
ministrami (podobnie jak na okres nadejścia eschatologicznego Królestwa 
Bożego przyznał im godność sędziów w tym królestwie). Ale Chrystus nie 
przekazał uczniom w posiadanie samej pełni swej władzy nad niebem i zie
mią, lecz jedynie pełnomocnictwo ograniczone i specjalne, ale dlatego 
wcale nie mniej ugruntowane w wieczności i skutkujące w wieczności. 
Przekazał im mianowicie pełnomocnictwo do uobecniającego głoszenia 
Ewangelii, aby przez to gromadzili, budowali i podtrzymywali mesjańską 
wspólnotę eschatologiczną jako zadatek przyszłego Królestwa Niebieskiego. 
Pełnomocnictwo ministrów W Jego królestwie stało się pełnomocnictwem 
do spraw kościelnych, pełnomocnictwem do założenia Kościoła i kierowania 
nim. Wprawdzie pełnomocnictwo to wykonywali oni jako ambasadorzy 
Królestwa Bożego, które już nigdy się nie skończy, ale działo się to w 
obrębie Kościoła w sposób dopiero uobecniający — przez głoszenie Ewan
gelii •— królestwo i zbawienie.

Na tej podstawie można odpowiedzieć na pytanie, od którego zależy 
wszystko, co potrzebne .jest dla zrozumienia urzędu kościelnego, a miano
wicie, czy Apostołowie przekazali względnie mogli przekazać dalej powie
rzone im przez Pana pełnomocnictwo do uobecniania zbawienia? Czy byli 
oni do tego w ogóle uprawnieni ze względu na bezpośrednie i jednora
zowe upoważnienie ich i upełnomocnienie? Należy jasno postawić sprawę. 
Przeniesienie władzy przez Pana jakie stało się udziałem Apostołów nie 
mogło być i nie było powtórzone. Natomiast — jak wiemy — miało tu 
miejsce coś innego, a mianowicie przez powołanie Apostołów nastąpiło 
również powołanie następców w ich posługiwaniu.

Jeśli jednak Bóg jest powołującym, to do pełnienia tej służby nie może 
dojść bez odpowiedniego Boskiego upoważnienia i pełnomocnictwa. Przy 
posługiwaniach pneumatycznych i charyzmatach dokonywało się to za 
pomocą słowa Apostołów oraz Ducha Świętego, a przy urzędach zobowią
zujących przez formalne osadzenie. „Pełniący urzędy” w dwóch pierwszych 
grupach mogą być określeni jako „upełnomocnieni przez słuchanie” (jak 
to na przykład wyraźnie widać w późniejszym Kościele u zakonników 
i anachoretów). Natomiast o urzędach zobowiązujących, przyporządkowa
nych należy w oparciu o teksty z Dz. Ap. 6,1 nss .oraz 2 Tym. 1,6 powie
dzieć, że do ich piastowania konieczna jest „delegacja” apostolskiego upo
ważnienia i pełnomocnictwa przez modlitwę i nałożenie rąk. Pełnomoc
nictwo piastujących urzędy przyporządkowane jest pełnomocnictwom po
chodnym, wtórnym, ale pod względem treści tym samym co pełnomoc
nictwo Apostołów a mianowicie pełnomocnictwem przepowiadania Ewan
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gelii. Ta delegacja pełnomocnictwa przepowiadania Ewangelii nastąpiła 
wewnątrz już istniejącego, ugruntowanego w Apostołach i przez nich kie
rowanego Kościoła. Delegacji tej dokonali Apostołowie przez nałożenie rąk 
i modlitwę w przekonaniu o ich wywyższeniu przez obecnego w Kościele 
Chrystusa i kierującego Kościołem Ducha Świętego. Dlatego upoważnie
nie i pełnomocnictwo pełniących urzędy kościelne należy pojmować jako za 
pomocą apostolskiej delegacji na skutek modlitwy Kościoła ciągle doko
nujące się upełnomocnianie przez samego Pana Kościoła, które jako takie 
wywołuje ożywienie przez Ducha Świętego oraz które jako dar Boży, 
jako „łaskę urzędu” sami piastujący urzędy muszą ciągle na nowo „roz
niecać”. Jako pełnomocnictwo pochodne właściwie nie jest ono „władzą” 
w jakimś abstrakcyjnym sensie, ani nie tworzy w piastujących urzędy ja
kiejś specjalnej potęgi czy też jakiegoś specjalnego wywyższenia wobec nie 
posiadających święceń (nie jest ono — jak rozróżnia to Kościół Rzymsko
katolicki — „potentia” , trwałą mocą, lecz „potestas” , użyczonym pełno
mocnictwem). Jest ono przywiązanym do osoby piastującego urząd upo
ważnieniem przez Pana i Ducha Świętego do uobecniającego przepowiada
nia Ewangelii oraz jako takie jest oczywiście pełnomocnictwem do roz
strzygania. Nie działa ono „nieodparcie”, lecz w rozstrzyganiu tego, czy 
należy wierzyć lub nie wierzyć. Upoważnienie i pełnomocnictwo tworzą 
właściwie chrystologiczny, a„ ze względu na Ducha Świętego — pneumato- 
logiczny moment urzędu. Tylko tam, gdzie istnieją te dwa momenty i są 
wznawiane istnieje urząd pochodzący od Apostolatu przez delegację, urząd 
zasadniczego Kościoła, mający udział w trynitarnej istocie Kościoła.

Wbrew rozpowszechnionemu nieporozumieniu należy podkreślić, że prze
kazania w czasie modlitwy pełnomocnictwa i udzielania Ducha Świętego 
nie należy mieszać z bezpośrednim obdarzeniem Duchem Świętym, cha
rakterystycznym dla posługiwań pneumatycznych i darów charyzmatycz
nych. One są oczywiście nieprzekazywalne, lecz sprawia je Duch Święty, 
który tchnie, gdzie chce.

b) N a ł o ż e n i e  r ą k

Podobnie jak wiara w pełnomocnictwo również i to, co można powie
dzieć o biblijnym nakładaniu rąk jest w  swoim natrętnym realizmie trudno 
zrozumiałe dla współczesnej myśli, jeśli wprost nie odstręczające. Nie u- 
poważnia nas to jednak do tego, aby nałożenie rąk, będące według świa
dectwa Biblii gestem przekazania, traktowali z góry jako magiczno-cza- 
rodziejskie albo prymitywno-zabobonne i wyłączali z kerygmatu. W każ
dym razie niektórzy teologowie zbyt lekko traktują sprawę oświadczając 
wręcz: „Wyobrażenie, że Ducha Świętego można przenosić 'z człowieka na 
człowieka przez nałożenie rąk lub inny obrzęd jest pozostałością religii 
prymitywnej. Nie zgadza się to z Ewangelią, z jej osobowym pojmowaniem
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Ducha Bożego i udzielaniem jego łaski” (tak P. Althaus). Wbrew tym 
zbyt pochopnie dewaluującym osądom należy wydobyć pełne znaczenie 
biblijnego sensu nakładania rąk, tak jak przedstawia je Stary i Nowy 
Testament.

W Piśmie Świętym nałożenie rąk ma ogólne znaczenie przekazania wła
dzy z jednej osoby na drugą. Podstawowe wyobrażenie jest takie, że przez 
cielesne dotknięcie ręką (jako symbolem siły) przechodzą z silniejszego na 
słabszego siły dobroczynne, wspomagające i wzmacniające. W tym sensie 
nałożenie rąk jest objawem błogosławieństwa, uzdrowienia oraz przekazania 
Ducha Świętego i łaski urzędu.

Już w Starym Testamencie-błogosławieństwo nie jest tylko słowem bło
gosławieństwa. Uważa się je raczej za przekazanie siły żywotnej. Jezus, 
który według Mt. 10,16 przez nałożenie rąk błogosławił dzieci, obiecując im 
Królestwo Boże, nakłada tym na nie swoją mesjanistyczną moc i obdarza je 
obecnością Boga. Nie tylko mówi do nich słowa błogosławieństwa, lecz 
swym błogosławiącym działaniem włącza je wyprzedzająco do królestwa 
niebieskiego. W podobny sposób należy rozumieć nakładanie rąk przez 
Chrystusa na chorych. Przez nałożenie rąk względnie samo dotknięcie Me
sjasz przekazuje uzdrawiające i zbawiające moce Boskie chorym i słabym, 
którzy okazują mu wiarę. Czyni on to stosując w poszczególnych przypad
kach praktyki, jakie wówczas uprawiano przy cudach żydowskich i po
gańskich (tak na przykład według Mk. 7,32 postępuje Chrystus z głucho
niemym, wkładając mu palce-do uszu i dotykając śliną jego języka), jak 
i na odwrót chorzy mają nadzieję, że przez samo dotknięcie jego szaty 
przejdą na nich uzdrawiające moce (Mk. 3,10). Pokutują tu niewątpliwie 
wyobrażenia magiczno-zabobonne, które jednak Nowy Testament przezwy
cięża w ten sposób, że podkreśla z naciskiem, iż Chrystus powoduje uzdro
wienie tylko swoim pełnym mocy rozkazującym słowem („bądź uzdrowio
ny!” ) oraz dzięki wierze, jaką Mu się okazuje. Charakterystyczne są pod 
tym względem słowa, jakie Jezus kieruje do kobiety, cierpiącej na krwo
toki, którą uzdrowiło dotknięcie jego szaty — „Wiara twoja uzdrowiła cię”. 
(Mk. 5,34). Przez to Jezus zaprzecza wszystkim wyobrażeniom magiczno- 
-czarodziejskim, ale nie gestom cielesnego dotknięcia. Nałożenie rąk poś
wiadczone jest wreszcie jako akt udzielenia Ducha Świętego (Dz. Ap. 8,17; 
19,6) oraz jako gest przekazania łaski urzędu.

Nakładanie rąk — jako obrzęd upełnomocnienia przy obsadzaniu na u- 
rzędzie — zostało poświadczone już w Starym Testamencie. Podstawowe 
są pod tym względem teksty Powt. Prawa 34, 9 i Liczb 27, 18. Zgodnie z 
tymi świadectwami Mojżesz przed rozstaniem się z tym światem — „aby 
wspólnota Pana nie była jak owce, które nie mają pasterza” — nałożył 
ręce na Jozuego, aby mu „przekazać swego ducha i swoją godność (dosto
jeństwo)” dla jego urzędu przywódcy, które sam- otrzymał od Boga. Ra
binat późniejszego judaizmu widział w  tym „wyświęceniu” Jozuego wzór
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ordynacji uczonych w Piśmie. Przyjmowano — przedstawiając poglądowo 
ten proces na obrazie zapalania jednej pochodni od innej — sięgający aż 
do Mojżesza ciąg nakładania rąk, przez które „duch i mądrość” Boża były 
przekazywane wszystkim następującym. W czasach Apostołów zwyczaj ten 
był powszechnie praktykowany w judaizmie rabinackim. Początkowo uczo
ny w Piśmie osobiście udzielał ordynacji swojemu uczniowi. Później doko
nywał tego patriarcha (przełożony) wraz z kolegium uczonych. Miało to 
znaczenie przekazania starotestamentowego Pisma i Tradycji, a związane 
było z upoważnieniem do samodzielnego odtąd nauczania oraz podejmo
wania decyzji prawnych i wydawania wyroków. Nałożenie rąk było jednak 
również uważane za obrzęd przekazania „Boskiego ducha i mądrości” . 
Ordynacja nie była tylko wyrazem nominacji w sensie „potwierdzenia” 
nabytej znajomości Pisma Świętego lecz była ona udzieleniem nowego da
ru, była obdarzeniem uczestnictwem w Bożym duchu i mądrości.

Jak wykazały nowsze badania egzegetyczne (por. szczególnie w tej 
kwestii ważne dzieło Edwarda Lohse; Święcenie w późnym judaizmie i w 
Nowym Testamencie, Gottingen, 1951), Apostołowie przejęli nakładanie 
rąk, opierając się ściśle na tym starotestamentowym przekazie. Wspom
niane w Dz. Ap. 6,1 obsadzenie na urzędzie siedmiu mężów, które „jako 
wydarzenie bardzo ważne dla rozwoju pierwotnej wspólnoty zostało szcze
gółowo opowiedziane” (W. Michaelis) oraz spowodowało zmianę w nowotes- 
tamentowym pojmowaniu urzędu (E. Gaugler) nie tylko wykazuje we 
wszystkich istotnych punktach ogromne podobieństwo z wyświęceniem 
Jozuego przez Mojżesza, lecz okazuje się w gruncie rzeczy „chrześcijańską 
paralelą do żydowskiej ordynacji” (E. Lohse). Różnica — oczywiście de
cydująca — między nimi polega na tym, że nałożenie rąk przez Aposto
łów nastąpiło w czasie modlitwy, podczas gdy żydowska ordynacja była 
dokonywana bez modlitwy. Tym samym ów żydowski nauczyciel miał 
odciętą drogę od „złotego ikanału” (ewentualnie od ciągu zapalających się 
kolejno od siebie pochodni) i cały ciężar spoczywał na łaskawym, następu
jącym w wymiarze pionowym działaniu Boga. Przez to tym wyraźniej 
można dostrzec sens chrześcijańskiego nakładania rąk. Jest ono realistycz
nie rozumianym gestem przekazania, za pomocą którego Apostołowie do
konali nie tylko potwierdzenia teologicznej wiedzy lub otrzymanego już 
daru lecz przekazania nowego daru — pełnomocnictwa urzędu ewentu
alnie Ducha Świętego. Całkowicie ten sam sens mają wymienione w 1 Tym. 
4,14 oraz w Tym. 1,6 nałożenia rąk, które mają już jednoznacznie charakter 
„sakramentalny” (tak twierdzi np. Campenhausen). W obu tych tekstach 
wyraźnie jest mowa o przekazywanej (trwającej) za pomocą nakładania rąk 
„łasce urzędu”, której jednak nie należy rozumieć jako pewnej jakości 
wrodzonej święconemu, lecz jako daru użyczonego przez Boga otrzymują
cemu, którego piastujący urząd ma nie „zaniedbywać” lecz ciągle na no
wo „wzniecać” .
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Przeciw takiej interpretacji nakładania rąk jako obrzędu upoważnienia 
podnosi się zarzut oparty przede wszystkim na tekście Dz. Ap. 6,1 nss. 
oraz 13,3 nss., że z punktu widzenia prawdziwie ewangelicznego rozumienia 
Pisma św. może ono być tylko sym-boliczno-alegorycznym obrzędem po
twierdzenia już otrzymanych darów Ducha Świętego, natomiast związana 
z nałożeniem rąk modlitwa jest tylko modlitwą błogosławieństwa o sku
teczność tych darów we wspólnocie. Taka interpretacja nie odnosi się — 
jak już mówiliśmy — do nakładania rąk wspomnianego w Dz. Ap. 6,1 nss., 
lecz prawdopodobnie do wspomnianego w Dz. Ap. 13,3. W tym tekście 
jednak nie chodzi o obsadzenie urzędu lecz o błogosławienie uznanego 
już nauczyciela i proroka na szczególnie ciężką i nową służbę (na pierwszą 
podróż misyjną).

Dlatego chyba należy zgodzić się z Lohsem, który powiedział: „nie da 
się udowodnić Nowym Testamentem, że nakładanie rąk jest tyiko zew
nętrznym znakiem, któremu nie przysługuje żadne znaczenie pod względem 
treści, że jest tylko „confirmatio” (potwierdzeniem). Decydująca różnica 
polega na tym, że nałożenie rąk przez Apostoła odbywało się przy mo
dlitwie, podczas gdy święcenie żydowskie odbywało się bez modlitwy.

c) Trójstopniowy urząd: Episkopat w swojej jedności z prezbiteratem 
i diakonatem

Z uznaniem wiary w pełnomocnictwo i nakładanie rąk związane było 
czasowo i merytorycznie orzeczenie o trójstopniowym urzędzie episkopatu, 
prezbiteratu i diakonatu, jako nakazanej postaci jednego urzędu apostol
skiego. Według świadectwa biblijnego wszystkie trzy urzędy — każdy bra
ny oddzielnie —• są Boskiego pochodzenia. Również już w Nowym Testa
mencie zaznacza się ich uszeregowanie: wyraźnie między biskupami i dia
konami, natomiast — jak wiemy — biskupi i prezbiterzy uważani są za 
identycznych (Dz. Ap. 20,28). Jeśli nawet już uczeń Apostołów Ignacy 
(zm. 117) zna triadę biskupów-prezbiterów-diakonów („Trzymajcie się bis
kupa, kapłanów i diakonów”, List do Kościoła w Filadelfii 6,7), to jednak 
ostateczne uszeregowanie trzech służb kościelnych w całym Kościele na
stąpiło dopiero stopniowo. Dlatego nie można powiedzieć, że „święty po
rządek starszeństwa” trzech urzędów jest boskiego pochodzenia (a mówi 
to — ściśle biorąc — niejednokrotnie trydentyńska formuła kompromisowa 
s. 23, canon 6, według której „święty porządek starszeństwa (hierarchia) 
został wprowadzony zgodnie z Boskim postanowieniem”). Jest on raczej 
dziełem Kościoła', dokonanym w wiernej interpretacji biblijnego keryg
matu oraz zastosowaniu się do Bożej woli, która we wczesnym Koście
le przejawiała się znacznie wyraźniej. Powszechne znaczenie decyzji o 
trójstopniowym urzędzie polega na tym, że w  ten sposób Kościół powszech
ny stworzył dla urzędu konstytutywny znak, po którym można poznać 
jego katolickość i apostolskość. Punkt ciężkości tej decyzji na episkopacie
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w  jego odmienności od prezbiteratu, podczas gdy diakonat jako podporząd
kowany im obydwu urząd pomocniczy ma raczej znaczenie drugorzędne. 
Dlatego w naszym kontekście będziemy mówić przede wszystkim o epis
kopacie.

Episkopat

Starokościelna decyzja o urzędzie biskupim była czymś całkiem innym 
niż tylko posunięciem ustrojowym lub urzędowo-prawnym, które pozwa
lałoby traktować urząd biskupi w sensie nowoczesnym jako tylko urząd 
z prawa ludzkiego. Decyzją Kościoła miała raczej uwydatnić potwierdzoną 
przez kerygmat biblijny podstawową strukturę Kościoła, który zawsze jest 
równocześnie Kościołem powszechnym i poszczególną wspólnotą oraz wyma
gane przez tę strukturą stopniowanie jednego urzędu na urząd arcypaste- 
rza i pasterza. Decyzja ta dotyczyła bardzo elementarnej, ważnej i szcze
gółowej rzeczywistości biblijnej i o tyle była to podstawowa decyzja wiary. 
Stopniowanie jednego urzędu nie odznacza się w Nowym Testamencie — 
jak to ciągle próbuje się „udowodnić” — w stosunku biskupów (episkopów) 
do prezbiterów (którzy w Kościele pierwotnym byli sobie równorzędni i 
jako tacy byli funkcjonariuszami poszczególnych wspólnot), lecz w sto
sunku zastępców Apostołów do ustanowionych przez nich episkopów prez- 
biterialnych. Dzięki tej kościelnej dęcyzji ukształtowała się nowa termi
nologia. Było to konieczne, ponieważ — jak widzieliśmy powyżej — urząd 
zastępców Apostołów nie posiadający żadnej specjalnej nazwy, miał cha
rakter przejściowy. Jeśli nawet nie jest czymś błędnym dopatrywanie się 
w obydwu zastępcach Apostołów pierwowzoru późniejszego urzędu bisku
piego pod względem jego pozycji oraz jego głównych funkcji, to jednak nie 
można powiedzieć — co jest nieadekwatnym, typowo historyzującym sposo
bem wyrażania się — że obydwaj zastępcy Apostołów byli pierwszymi bis
kupami: Tymoteusz pierwszym biskupem Efezu a Tytus pierwszym bisku
pem Krety (tak twierdził już Euzebiusz, zm. 339). Podobnie nie można — na
wiasem mówiąc — nazywać Apostoła Piotra pierwszym biskupem Rzymu, 
pomijając zupełnie to, że jego pobyt w Rzymie jest wprawdzie historycz
nie prawdopodobny, ale bynajmniej nie pewny. Jakkolwiek jednak przed
stawiałyby się te historyczne zależności, to gdy tylko na nie zwraca się 
całą uwagę, musi się w konsekwencji lekceważyć rzeczywiście biblijne 
źródła urzędu biskupiego. Jest on — powiedzmy to jeszcze raz — ugrun
towany w zasadniczej strukturze Kościoła oraz w wymaganym przez nią 
stopniowaniu jednego urzędu apostolskiego. Jeśli jednak jest to słuszne, to 
wtedy — aby to wyrazić w terminologii współczesnego ekumenizmu — u- 
rząd biskupi należy do istoty (esse) Kościoła, a nie tylko do jego dobra 
(bene esse) (ponieważ ze względów organizacyjnych lub innych przyczyn 
utylitarnych lepiej jest, jak się ma biskupa), ale także i nie do jego
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pełni (plene esse) (przez co należałoby rozumieć: do spełniającego się 
Kościoła jako trzeciego wymiaru eklezjologicznego).

Urząd biskupi należy raczej do Kościoła zasadniczego i dzięki swej 
pozycji, którą zajmuje w punkcie przecinania się jednego Kościoła z posz
czególnymi wspólnotami, jest urzędem istotnie katolickim (=  powszechnym). 
Ma to — na co słusznie wskazują ostatnio teologowie prawosławni — nie 
abstrakcyjno-ogólne lecz bardzo konkretne znaczenie. Biskup (w odróż
nieniu od prezbiterów, którzy mogą a nawet po pewnym czasie powinni 
zmieniać swoje wspólnoty) jest wybierany, konsekrowany oraz instalowany 
(tak w każdym razie było w starym Kościele) dla stałego działania w o- 
kreślonym mieście i diecezji z określonym okręgiem poszczególnych wspól
not, w którym reprezentuje on jeden i cały Kościół. Ale ta jego pozycja 
określa również jego specjalne funkcje, które jednakże można zrozumieć 
tylko w kontekście funkcji jakie dzieli on z prezbiteratem.

Episkopat i prezbiterat

Urząd biskupa nie jest w gruncie rzeczy niczym innym jak urząd 
prezbitera, biorąc pod uwagę jego zasadnicze zadania i pełnomocnictwo. 
Pasterzami są zarówno biskupi jak i prezbiterzy, jedni arcypasterzami, 
drudzy pasterzami. Jednym i drugim powierza się te same funkcje, istot
ne dla jednego urzędu apostolskiego — pomijając pewne wyjątki, o któ
rych jeszcze powiemy — a mianowicie: upoważnienie do uobecniającego 
głoszenia Ewangelii, nauczania i instruowania; szafowania sakramentów 
oraz duszpasterstwa. Ale te funkcje prezbitera biskup wykonuje na spec
jalnym stanowisku, przypadającym mu jako przedstawicielowi jednego i 
całego Kościoła pośród poszczególnych gmin. Powierzono mu braterski u- 
rząd miłości dla zachowania kościelnej jedności w głoszeniu Ewangelii 
(w wyznaniu wiary) szafowaniu sakramentów (liturgii) i duszpasterstwie 
(włącznie z dyscypliną kościelną). O tyle jego urząd jest dla jednego i ca
łego Kościoła nie tylko reprezentatywny, lecz także konstytutywny. Jak 
to wynika z jego reprezentatywnego i konstytutywnego dla jednego i ca
łego Kościoła stanowiska biskup powinien swój urząd spełniać w trzech 
aspektach: jako pierwszy sługa powierzonych mu wspólnot, jako „nad
zorca” wewnątrzkościelnej jedności i wreszcie jako strażnik jedności z po
zostałymi (katolicko-biskupimi) Kościołami.

Jako pierwszy sługa powierzonych mu wspólnot biskup jest wśród 
podległych mu prezbiterów pierwszym odpowiedzialnym kaznodzieją, który 
powołany jest do głoszenia Słowa Bożego nie tylko w swojej siedzibie 
biskupiej, lecz we wszystkich wspólnotach diecezji, przede wszystkim za. 
pomocą skierowanych do wszystkich listów pasterskich i doktrynalnych. 
Jest pierwszym odpowiedzialnym liturgiem, który w szczególności powi
nien przewodniczyć służbie Bożej całej diecezji (np. na synodach). Jest
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pierwszym odpowiedzialnym duszpasterzem, który według danych mu 
możliwości ma być duszpasterzem dla duszpasterzy, prezbiterów, i służyć 
im radą w ich posługiwaniu.

Jako strażnik wewnątrzkościelnej jedności biskup powinien czuwać 
nad tym, aby wspólnoty i ich prezbiterzy zachowywali obowiązujące po
stanowienia w doktrynie, służbie Bożej i ustroju. Odpowiedzialność tę za 
wspólnoty dzieli on z synodem. Odpowiedzialność za prezbiterów bierze on 
faktycznie przez zaufanie, że będą oni również rzeczywiście wypełniać 
składane biskupowi podczas święceń prezbiteratu uroczyste przyrzeczenie 
dobrowolnej, publicznej odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła. W skraj
nych przypadkach, przede wszystkim w przypadku herezji, samowoli li
turgicznej lub duszpastersko-dyscyplinarnej, przez którą zostały naruszone 
podstawowe postanowienia Kościoła, biskupowi przysługuje prawo veta oraz, 
suspensy, które wykonuje on wspólnie z organami synodu lub swoimi 
współbiskupami. Ogólnie biorąc można powiedzieć, że znaczenie biskupie
go urzędu nadzorczego polega na czuwaniu nad tym, aby poszczególne: 
wspólnoty pozostawały rzeczywistymi reprezentacjami Kościoła powszech
nego i odwrotnie, nad tym, aby Kościół jako całość nie oddalił się od tego, 
co rzeczywiście reprezentują poszczególne wspólnoty. Bez tego braterskie
go posługiwania urzędu biskupiego Kościół popada albo w independentyzm 
autonomicznych wspólnot, które uważają siebie nie za reprezentację je
dnego Kościoła, lecz zasadniczo za sam Kościół. Albo też popada on w 
absolutystyczny i biurokratyczny centralizm, w którym cała władza koś
cielna koncentruje się faktycznie w jednej — duchownej lub świeckiej — 
osobie. Przed tymi oboma wynaturzeniami może uchronić Kościół tylko 
urząd biskupi w swej pierwotnej postaci, który jako braterski urząd 
jedności pozostaje w żywym ■ związku z poszczególnymi wspólnotami i ich 
prezbiterami, ale także w łączności z zasadniczo równorzędnymi współ
biskupami.

Tu już dótykamy trzeciego zadania, które biskup ma do spełnienia na 
podstawie swojej pozycji w Kościele, a mianowicie utrzymywanie łącz
ności ze swoimi wispółbiskupami i kierowanymi przez nich Kościołami. 
Ta łączność jest możliwa tylko między biskupami, którzy w doktrynie, 
służbie Bożej i ustroju czują się zobowiązani do przestrzegania podsta
wowych ustanowień apostolskich i potwierdzają to czynem. Jest to więc 
wspólnota wyznania wiary i doktryny (co okazują przez organizowanie 
wspólnych konferencji i synodów, jako też przez wzajemną wymianę 
swych urzędowych rozporządzeń, ksiąg katechetycznych i liturgicznych oraz 
swoich listów pasterskich). Jest to wspólnota służby Bożej i modlitwy, 
którą realizują przez wspólne przyjmowanie komunii i wzajemne mod
litwy za siebie. Jest to też wspólnota ustroju, objawiająca się we wzajem
nym poszanowaniu krajowych zarządzeń kościelnych. Warunkiem tej bis
kupiej wspólnoty dla zachowania jedności kościelnej jest to, aby biskupi
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nie byli związani dyrektywami kościelnej lub świeckiej „władzy nadrzęd
nej”, lecz czuli się zobowiązani tylko wobec samego Pana Kościoła, jako 
kolegium wybranych przez lud zasadniczo równouprawnionych braci. Przez 
swój urząd, który otrzymali w sukcesji apostolskiej, pozostają biskupi 
i kierowane przez nich Kościoły ■ także w łączności z jednym i całym 
Kościołem przeszłości.

Dopiero na tym tle można zrozumieć, dlaczego Kościół zachował tylko 
dla biskupów upoważnienie do udzielania święceń prezbiterom oraz do 
bierzmowania, przysługujące pierwotnie również prezbiterom. Właśnie te 
dwa sakramenty są tymi, które dzięki swej istocie i działaniu w szczególny 
sposób służą jedności Kościoła, nad którą biskup musi czuwać. Przez 
święcenia ordynowany kapłan otrzymuje od Pana Kościoła upoważnienie 
do tego, aby przez głoszenie Ewangelii (jak również udzielanie sakramen
tów i duszpasterstwo) służyć wspólnocie jako jej narzędzie w ten sposób, 
ażeby stała się ona, względnie pozostała prawdziwą reprezentacją jednego 
i całego Kościoła. Dlatego biskup może udzielić święceń kapłańskich tylko 
takim kandydatom, nad których kwalifikacją i wykształceniem teologicz
nym czuwał, wobec których gmina nie ma zastrzeżeń i którzy podczas 
publicznej służby Bożej konsekracyjnej zobowiązują się do przestrzegania 
powszechnie uznawanych, podstawowych ustanowień apostolskich. Przez 
udzielanie bierzmowania dorastającemu chrześcijaninowi, który przez 
chrzest otrzymał już Ducha Świętego, prosi się tegoż Ducha Świętego 
w jego ciągle nowym zstąpieniu, aby jako „Duch Kościoła”, kościelnej 
wspólnoty i braterskiej miłości umocnił w nich tego chrześcijanina i po
krzepił go do służby świadczenia o prawdzie, którą jest Chrystus. Właśnie 
gdy biskup udziela obu tych sakramentów (nie wyłączając lecz włączając 
prezbiterat), to czyni to nie na mocy wyższego lecz rozszerzonego pełno
mocnictwa (H. Reusch), przysługującego mu jako przedstawicielowi jed
nego i całego Kościoła.

Episkopat, prezbiterat i diakonat

Diakonat, jako ten stopień jednego apostolskiego urzędu, który poprze
dza prezbiterat i episkopat stanowi o tyle szczególny problem, że diako
nat, który w Kościele pierwotnym był jeszcze niezależną służbą pomocni
czą i opiekuńczą, został przyjęty przez Kościół już bardzo wcześnie w zna
czeniu określonym przez relację o ustanowieniu i funkcjach siedmiu mę
żów (Dz. Ap. 6,1). Przede wszystkim przez poświadczone dla siedmiu mężów 
nałożenie rąk, diakonat zbliżył dwa pozostałe urzędy w taki sposób, któ
ry wprawdzie nie nadał im nowego znaczenia, ale pogłębił i poszerzył 
dotychczasowe. Przez włączenie diakonatu musiało stać się oczywiste — tak 
można wnioskować z funkcji podejmowanych przez diakonów w starym 
Kościele — że-urząd biskupa i prezbitera aby był w pełni sprawny, wy
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maga ciągłej pomocy innych i to zarówno w aspekcie urzędowym jak 
i egzystencjalno-personalnym. W aspekcie urzędowym pomocy tej wyma
gał tam, gdzie należało odciążyć biskupów i prezbiterów przez pomocnicze 
przejęcie służby słowa, przez udzielanie chrztu, przygotowywanie uczty eu
charystycznej oraz sprawowanie urzędu opieki nad ubogimi i chorymi. 
Te diakońskie posługiwania zeszły wkrótce na drugi plan (w każdym 
razie na Zachodzie) i ograniczyły się tylko do obrzędowego stopnia wstęp
nego do prezbiteratu i episkopatu. W aspekcie personalno-egzystencjonał- 
nym diakonat jest jednak dla prezbitera, a przede wszystkim dla bisku
pa — któremu diakon jest w pierwszym rzędzie podporządkowany — przy
pomnieniem, „że sam biskup musi być jak diakon, jak taki, który służy 
wszystkim” . Im bardziej biskup jest diakonem, w najgłębszym znaczeniu 
tego słowa, tzn. czuwającym za wszystkich, troszczącym się o wszystkich, 
ofiarującym się za wszystkich, tym lepiej wypełnia on swój święty urząd 
(E. Gaugler).

Trzeba jednak dodać, że interpretacja kościelnego diakonatu, opierająca 
się głównie na świadectwie siedmiu mężów niezupełnie odpowiada bib
lijnemu kerygmatowi i dlatego — w pewnym, określonym kierunku — wy
maga uzupełnienia. Trzeba dopuścić również możliwość, że — co ma 
również pewne punkty zaczepienia w piśmiennictwie starego Kościoła — 
diakonat kościelny był pierwotnie również niezależnym „urzędem świec
kim”, w którym gmina miała swoją reprezentację. Ten aspekt diakonatu 
mógłby jeszcze w dalszym ciągu wchodzić w rachubę. Jednakże badania 
w tej sprawie nie są jeszcze zakończone. Takie uzupełnienie o tyle nie 
zmieni zasadniczo niczego w starokościelnej decyzji, że — jak to widzie
liśmy powyżej — jej główny akcent spoczywa na episkopacie w jego od
mienności od prezbiteratu a diakonat (chociaż uznaje się go za urząd 
podlegający ordynacji) jest całkowicie rozumiany jako urząd pomocniczy.

d) Jedność trzech stopni jednego urzędu apostolskiego tworzy wspólne 
dla nich sakramentalne nakładanie rąk

Więzią wewnętrzną, łączącą między sobą trzy stopnie jednego urzędu 
apostolskiego jest dokonujące się „per modum unionis” przekazanie pełno
mocnictwa podczas modlitwy i przez nałożenie rąk. Pozostają one dzięki 
temu w sukcesji apostolskiej i tworzą zwartą, oddzieloną od wszystkich 
pozostałych posługiwań jedność.

Ale jak w aspekcie wspólnego dla wszystkich trzech stopni wyświęcenia 
na urząd przez nałożenie rąk należy rozumieć sukcesję apostolską? Jak już 
wykazaliśmy, sukcesja apostolska, jako ogniwo łączące między wewnętrzną 
i zewnętrzną apostolskością Kościoła przede wszystkim nie jest sukcesją 
wyświęcenia na urząd, lecz samego urzędu. Jest ona zasadniczo sukcesją 
zaprzysiężenia pełniącego urząd do wierności apostolskiemu depozytowi 
wiary, do którego wspólnota ma prawo i przez które dopiero następuje
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wyświęcenie na urząd. Samo wyświęcenie na urząd następuje jednak 
zasadniczo nie w planie poziomym (ani na podstawie powszechnej tra
dycji doktrynalnej, ani za pomocą przekazania łaski urzędu), lecz w 
planie pionowym jako bezpośredni akt Bożej szczodrobliwości. Jednak, 
według świadectwa biblijnego, za ten akt szczodrobliwości* Bóg wprzęga 
do swej służby takich, którzy otrzymali już dar łaski urzędu. Bóg działa — 
jak zawsze, tak i tutaj — „od zewnątrz” , posługując się w akcie swej 
szczodrobliwości określonymi ludźmi, jako swymi narzędziami. Tym sa
mym stajemy przed innym pojęciem sukcesji apostolskiej, które należy od
różnić od owego tylko następstwa urzędu na podstawie powszechnej apo
stolskiej tradycji doktrynalnej. Dla odróżnienia od pojęcia sukcesji ho- 
ryzontalno-doktrynalno-urzędowej nazywamy to pojęcie sukcesją werty- 
kalno-sakramentalną. Sukcesja sakramentalna jest sukcesją, która nastę
puje w osobistym, jednorazowym zetknięciu osoby konsekratora i osoby 
konsekrowanego, bezpośrednio w wymiarze pionowym. Polega ono na tym, 
że konsekrator, pewny wysłuchania swej prośby, modli się podczas nało
żenia rąk o to, aby Bóg tę samą łaskę urzędu, którą konsekrator otrzymał 
(podczas modlitwy i nałożenia rąk swego konsekratora) od Boga, dał 
On teraz w darze konsekrowanemu. Obydwaj, konsekrator i konsekrowany, 
dawca i odbiorca, podporządkowują się tu i teraz temu samemu zapew
nieniu bezpośredniego upoważnienia i upełnomocnienia przez uwielbionego 
Chrystusa i Ducha Świętego. Tym samym następuje tu rzeczywiście „prze
kazanie” łaski urzędu w wymiarze poziomym, ale takie, które sprawia 
tylko i wyłącznie Bóg, posługując się powołanym przez siebie sługą. Ściśle 
biorąc ogranicza się ono przy sukcesji sakramentalnej tylko do osoby 
konsekratora (oraz jego asystentów) i konsekrowanego. Mówiąc inaczej, 
konsekratorem jest tylko ten, kto tu i teraz nakłada ręce na konsekrowa
nego, nie są natomiast konsekratorami — jak to milcząco zakłada się w 
doktrynie o „złotym kanale” — również jeszcze wszyscy poprzednicy kon
sekratora, z którymi pozostaje on w apostolskiej sukcesji doktryny. 
Ta sukcesja wykracza i to daleko poza relację konsekrator-konsekrowa- 
ny i obejmuje wstecz wszystkie pokolenia przekazujących aż do słów 
i nauczania Apostołów. W porównaniu jednak z wyświęceniem na urząd, 
które następuje w wymiarze pionowym, jest ona — jako „Warunek do
puszczenia” do niego — momentem akcydentalnym, jakkolwiek koniecz
nym. W ten sposób pozbawia się pojęcia sukcesji apostolskiej wszystkiego 
co magiczne i mechaniczno-bezosobowe i ukazuje się dopiero w pełni jego 
prawdziwy charakter, a mianowicie, że nie jest to tylko pojęcie, teoria 
lub doktryna, ani też nie jest to właściwość lecz jest to Boska rzeczywis
tość, dar Boga dla Jego Kościoła, o który ciągle należy prosić.

e) Późniejsze wykładnie doktryny
Urząd kościelny, za którym opowiedział się stary Kościół, a opierający



się na trzech przesłankach — przekazaniu pełnomocnictwa, nakładaniu rąk
i jego trójstopniowości (z akcentowaniem urzędu biskupiego), nie utrzymał 
się długo w swojej czystej postaci. Wkrótce wystąpiły „deformacje” i je
dnostronne ujęcia jednego urzędu apostolskiego, które zaostrzyły się w 
późniejszych Kościołach częściowych i doprowadziły do sprzeczności nie 
do przezwyciężenia. Odchylenia późniejszych Kościołów od pierwotnego 
urzędu, które wprawdzie zaczęły się już bardzo wcześnie, częściowo 
przed lub równocześnie z głównymi orzeczeniami kościelnymi, to na 
Zachodzie wystąpiły one zasadniczo w obydwu przeciwstawnych ty
pach — rzymskokatolickiego i protestanckiego pojmowania urzędu. Po
niżej im przede wszystkim poświęcimy naszą uwagę. Oczywiście nie bę
dzie tu chodziło o przedstawienie całej doktryny obu wielkich Kościołów
0 urzędzie, lecz jedynie o podkreślenie różnic, szczególnie ważnych dla 
obecnego dialogu ekumenicznego i zbadaniu ich w zestawieniu z keryg
matem biblijnym.

I. RZYMSKOKATOLICKA WYKŁADNIA DOKTRYNY O URZĘDZIE

Rzymskokatolicka doktryna o urzędzie kościelnym pod trzema wzglę
dami wykroczyła poza ogólnokościelne podstawowe orzeczenia, a miano
wicie przez wprowadzenie specyficznego pojęcia kapłana ofiarnika, przez 
wyprowadzoną ze szczególnego Boskiego pełnomocnictwa sakralno-prawną 
nadrzędność urzędu biskupa nad urzędem kapłana oraz wreszcie przez za
znaczającą się już w IV wieku, również wyprowadzoną z Boskiego zarzą
dzenia, sakramentalno-prawną nadrzędność biskupa rzymskiego nad in
nymi biskupami.

Zmiana znaczenia wczesnochrześcijańskiego pojęcia prezbitera, który w 
języku liturgicznym jeszcze przez długi czas uważany był za „minister 
consecrandi” (posługującego przy konsekracji) na właściwego „sacerdos 
sacrificii” (kapłana ofiarnika) zaczęła się szybko rozpowszechniać, gdy po
czynając od Ireneusza (zm. ok. 200) i Cypriana (zm. 258) ucztę eucharys
tyczną zaczęto uważać za składanie darów ofiarnych. Rozwój ten był uwa
runkowany między inymi tym, że wobec pogańskich zarzutów, iż chrześ
cijańscy słudzy religijni nie są w ogóle żadnymi kapłanami, ponieważ nie 
składają Bogu żadnych widzialnych darów ofiarnych, uważano za koniecz
ne podkreślenie, że również kapłani chrześcijańscy są prawdziwymi ka
płanami, bo składają Bogu w widzialnych darach chleba i wina — Ciało
1 Krew Chrystusa. Gdy po długim rozwoju, którego tu nie będziemy śle
dzić, zaczęto rozumieć mszę świętą w coraz bardziej realistycznym sensie 
jako widzialne składanie ofiar, nie dało się ostatecznie uniknąć myśli, że 
musi istnieć również „prawdziwe, ustanowione przez Boga kapłaństwo, 
z którego rąk Bóg przyjmuje ofiarę” . Tak uzasadnione pojęcie kapłana 
ofiarnika zostało ostatecznie ustalone w roku 1563 na Soborze Trydenckim
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(sesja 23) w dekrecie o kapłaństwie, którego pierwszy rozdział zaczyna 
się charakterystycznym zdaniem: „Ofiarnictwo i kapłaństwo są z Bożego 
ustanowienia tak ze sobą powiązane, że jedno i drugie znajduje się w ka
żdym porządku zbawienia (w Starym i Nowym Przymierzu). A że w No
wym Przymierzu Kościół katolicki z ustanowienia Bożego otrzymał świętą 
widzialną ofiarę Eucharystii, to trzeba też uznać, że istnieje nowe, wi
dzialne, zewnętrzne kapłaństwo, w którym stare kapłaństwo zostało pod
niesione i udoskonalone”. Ale to, oparte na starotestamentowym ofiarnic- 
twie określenie nie może być uważane za właściwą interpretację „ofiar- 
nictwa i kapłaństwa” Nowego Testamentu, poświadczoną przede wszyst
kim w Liście do Hebrajczyków. Stanowi ono raczej w stosunku do niej 
zawężenie i subiektywizację. Bo według tej doktryny (por. w tej kwestii o- 
rzeczenie Soboru Trydenckiego, sesja 22 o ofierze mszy świętej), aby ofiarna 
śmierć Chrystusa stała się sakramentalnie skuteczna, a Bóg sprawił od
puszczenie grzechów, kapłan musi złożyć dar ofiarny Chrystusa eucha
rystycznego Bogu i w ten sposób sam spełnić czynność ofiarną, chociaż 
tylko jako narzędzie Chrystusa. W ten sposób jednak przesuwa się na dal
szy plan myśl, że to sam uwielbiony Chrystus, obiektywnie, przez swoją 
obrzędową obecność ofiarną, którą prezbiter jako „minister consecrandi” 
ma „tylko” głosić, a mianowicie przedstawić i uobecnić, daje wspólnocie 
bezpośrednio udział w dobrodziejstwie swojej zbawczej śmierci. W ofierze 
eucharystycznej chodzi — trzeba to podkreślić wobec zawężenia pierwot
nego znaczenia — o więcej niż tylko o złożenie darów ofiarnych. A prez
biter jest też czymś więcej niż tylko kapłanem' ofiarnikiem, a mianowicie 
dlatego, że prezbiter jako upoważniony przez Pana pełni służbę „zwiasto
wania śmierci Chrystusa aż przyjdzie” (1 Kor. 11,26), przez jej obrzędowe 
uobecnienie. „Kapłaństwo Nowego Przymierza opiera się na arcykapłań- 
skim urzędzie pośrednika, który raz na zawsze wziął na siebie Syn Boży
i Człowieczy” (K. Pursch). W tym właśnie szerszym sensie, a nie w try
denckim. jest chyba prezbiter „prawdziwym kapłanem ofiarnikiem” .

To, że Leon XIII kwestionował ważność święceń anglikańskich, między 
innymi uzasadnieniem, że duchowni anglikańscy nie są prawdziwymi ka
płanami ofiarnikami jest wprawdzie konsekwentne z punktu widzenia o- 
rzeczeń Soboru Trydenckiego, ale nie do utrzymania w świetle Nowego 
Testamentu i Kościoła pierwotnego. Już w najstarszym Kościele przejawia 
się tendencja do wynoszenia pozycji biskupów ponad prezbiterów w sensie 
hierarchiczno-prawnym. Jeśli nawet ich wyższa pozycja miała początkowo 
raczej znaczenie przejawu poważania względnie czysto typologiczne lub 
obrazowe, to gdy stosunek biskupa do prezbitera przyrównywano do sto
sunku arcykapłana do kapłanów w Starym Przymierzu (Tertulian, zm. 220) 
lub gdy biskupa uważano za przedstawiciela Chrystusa, a prezbiterów za 
przedstawicieli Apostołów (Ignacy zm. 117), otrzymuje ono coraz bardziej 
charakter hieratyczno-prawny, w tym sensie, że biskupowi przypisywano
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mającą oparcie w Bogu wyższą rangę nie jako przedstawicielowi jednego
i całego Kościoła, co byłoby słuszne, lecz mieszając ze sobą przyczynę
i skutek — jako posiadającemu rzekomo wyższe pełnomocnictwo do u- 
dzielania święceń kapłańskich i bierzmowania. Takiej wykładni starali 
się przeciwdziałać właśnie ci Ojcowie Kościoła, dla których Biblia była 
szczególnie bliska. I tak Hieronim (List 146,1) oświadcza: „Co czyni bi
skup, nie licząc święceń kapłańskich, czego nie czyni również kapłan? 
Jeżeli więc kapłani wiedzą, że według kościelnego zwyczaju, są podporząd
kowani przełożonemu, to biskupi muszą wiedzieć, że są oni więcej niż 
kapłanami raczej wskutek zwyczaju, niż na podstawie ustanowienia Pana
i że razem muszą kierować wspólnotą” . Podobnie wypowiada się Jan 
Chryzostom (Homilie 1,11): „Również kapłani mają władzę nauczania
i zwierzchnictwa we wspólnocie. Jedynie dzięki pełnomocnictwu do u- 
dzielania święceń kapłańskich wydaje się, że biskupi są nieco wyżsi od 
kapłanów” . Jednakże ta argumentacja — teologicznie co prawda na pewno 
nie przekonywająca, ale chyba bardzo blisko dotykająca pierwotnego stanu 
rzeczy — nie mogła zapobiec, aby w postępującej prawnej hierarchizacji 
Kościoła, a częściowo także pod wpływem państwa (biskupów stawiano 
według rangi i godności na równi z wyższymi urzędnikami państwowymi, 
a ich publiczne wystąpienia otaczał odpowiedni ceremoniał), ostatecznie 
zyskała przewagę sakralno-prawna wyższa pozycja biskupów. Swój wyraz 
teologiczny znalazła ta wyższa pozycja również na Soborze Trydenckim, 
sesja 23, rozdz. IV, gdzie w bardzo ostrożnym sformułowaniu czytamy: 
„Biskupi, którzy zastąpili Apostołów na ich stanowiskach i ustanowieni 
zostali przez Ducha Świętego (Dz. Ap. 20, 28), aby kierować Kościołem Bo-' 
żym, są przełożeni nad kapłanami (superiores esse) w udzielaniu sakra
mentu bierzmowania, wyświęcaniu sług Kościoła, mają też różne inne 
pełnomocnictwa, których wykonywanie nie przysługuje niższemu stopnio
wi” . Ale właśnie dlategcł, że wysokie stanowisko biskupów uzasadniane jest 
wyższym (zamiast szerszym) pełnomocnictwem przewyższającym niższy sto
pień, uzasadnienie to należy odrzucić. Istnieje wprawdzie — jeżeli już 
mamy użyć tego słowa — „pierwszeństwo” biskupów wobec kapłanów. Ale 
nie należy go wyprowadzać z rzekomo wyższych funkcji i pełnomocnictw

ponieważ, powiedzmy to jeszcze raz: czy może być wyższe pełnomoc
nictwo niż pełnomocnictwo do głoszenia Ewangelii? — lecz z pozycji, jaką 
urząd biskupi zajmuje jako urząd reprezentujący i konstytuujący cały 
Kościół. Różnica między biskupami a kapłanami nie jest różnicą duchowych 
funkcji i pełnomocnictw, lecz różnicą osobowego i ontycznego porządku,
według którego pierwsi są podporządkowani całemu Kościołowi, drudzy _
poszczególnej wspólnocie.

Ostatecznie starokościelny porządek urzędów zniesiono dopiero w 1870 
roku przez ogłoszone jako boska prawda objawiona oświadczenie pierw
szego Soboru Watykańskiego, że biskupowi rzymskiemu przysługuje boski
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prymat prawny nad całym Kościołem i wszystkimi biskupami oraz nie
omylność doktrynalna. W czym ten dogmat jest sprzeczny ze starokościel- 
nym porządkiem, przedstawiliśmy już powyżej. Chodzi teraz tylko o to, 
aby zbadać biblijne uzasadnienie tego dogmatu, podane w I i II rozdziale 
konstytucji „Pastor Aeternus” które można streścić w dwóch zdaniach, 
po pierwsze, że Piotrowi „Księciu” (princeps) Apostołów, Chrystus bezpo
średnio obiecał i przekazał prymat jurysdykcji nad całym Kościołem Bo
żym i po drugie, że ten prymat prawny świętego Piotra żyje nadal w 
biskupach rzymskich jako jego następcach. Powinniśmy więc postawić 
pytanie, czy według świadectwa Nowego Testamentu można mówić o pry
macie Apostoła Piotra w tym sensie i czy są punkty zaczepienia do tego, 
że ten Boski prymat prawny przeszedł na biskupów rzymskich. Jeżeli tak 
nie jest, należy pytać dalej, jaki jest pozytywny sens nowotestamentowych 
tekstów o prymacie.

Według świadectwa Nowego Testamentu — a tego na ogół nie negują 
teologowie starokatoliccy — Piotr zajmuje pierwsze miejsce przed pozos
tałymi Apostołami, ale nie jako ich książę i przełożony (princeps), który 
miałby odpowiednio wyższe pełnomocnictwo, lecz jako ich przedstawiciel
i rzecznik teologiczny (tak też C. L. Shmidt). Do niego kieruje Jezus odno
szące się do wszystkich Apostołów słowa i od niego odbiera ich odpowiedź.
O tyle też można go uważać za „primus inter pares” — pierwszego wśród 
równych. Ponadto są jeszcze trzy wypowiedzi, które Pan kieruje w wyłącz
nym sensie osobiście do Piotra. Są to wypowiedzi o jego urzędzie-opoce 
(Mt. 16,16), o jego ekumenicznym urzędzie pasterskim (J. 21,15) i o  sta
łości jego wiary (Lik. 22,31). Dla wszystkich tych wypowiedzi charakterys
tyczne jest to, że Pan kieruje je do Piotra z bezpośrednim powołaniem się 
na to, iż Apostołowie zawiedli pod względem personalno-egzystencjonalnym 
(na ich skłonność do wahań, ich niewierność, słabość ich wiary), aby właś
nie podkreślić z całym naciskiem, że to, czym jest Piotr w swoim pier
wszeństwie, pochodzi z wybrania przez łaskę Bożą. Jak ongiś Bóg wy
brał Izraela spośród innych narodów jako swoje narzędzie do zbawienia 
świata, tak wybrał Bóg Piotra, aby w czasie Objawienia był skałą, pa
sterzem ekumenicznym i przywódcą wiary założonego przez Siebie Kościo
ła. Jego pierwszeństwo w czasie Objawienia jest całkowicie uwarunkowane 
historią zbawienia i stanowi tajemnicę Bożego przeznaczenia. Właśnie 
dzięki temu jest ono — jak Apostolat — niepowtarzalne i wyklucza jakie
kolwiek osobowe następstwo w czasach poapostolskich. Wykażemy to zwię
źle bardziej szczegółowo.

a) Gdy Jezus mówi według Mt. 16,18 do Piotra: „Ty jesteś Piotr, i na 
tej opoce zbuduję Kościół mój”, wyraża w ten sposób, że Piotr osobiście
— dlatego też nazywa go wyraźnie „synem Jana” — na podstawie daro
wanej mu przez Ojca w niebiesiech wiary w Mesjasza, zgodnie z wybra
niem przez Boga stanowi fundament jednego i jedynego Kościoła, obok
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którego nie ma innych. Kto chce należeć do Kościoła Chrystusowego, musi 
przyznać się do tego Kościoła, którego opoką jest Piotr. Kościół jest w 
zasadzie Piotrowy, nie istnieje obok niego jeszcze Kościół Janowy lub Pa
włowy. Tę interpretację prymatu Piotra potwierdza pośrednio Gal. 2,2, 
według którego Paweł odwiedza Piotra w Jerozolimie, aby nawiązać z nim 
kontakt nie jako ze swoim przełożonym, lecz jako opoką i przedstawicielem 
Kościoła ekumenicznego. Dzieje się to dla zachowania jedności i jedyności 
Kościoła, który nie powinien doznać szkody wskutek oddzielnego działania 
obu Apostołów wśród pogan i żydów.

b) Słowami: „Paś baranki moje, paś owce moje” Zmartwychwstały 
Pan, według J. 21,15, przekazuje Piotrowi ekumeniczny urząd paisterski, 
ale znów tylko jemu osobiście jako historycznie jednorazowemu świadkowi 
objawienia. Wynika to z tego, że Zmartwychwstały Pan zanim przekaże 
ten urząd Apostołowi, który trzykrotnie się go zaparł, trzy razy zadaje mu 
pytanie: „Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie?” Swoim trzykrotnym „Paś 
owce moje” Chrystus nie tylko osadza go (jak to niejednokrotnie było 
interpretowane) z powrotem na urzędzie apostolskim utraconym przez jego 
trzykrotne zaparcie się — ponieważ urząd apostolski jest niezbywalny — 
ale przekazuje mu przez to na czas Objawienia szczególny, właśnie naj
wyższy ekumeniczny urząd pasterski. Nie tylko przez swoją pozycję (jako 
opoka), lecz także przez swoje działanie ma on służyć jedności Kościoła 
i strzec jego szczególności.

c) Słowami, które Jezus, według Łk. 22,23, kieruje do Piotra: „Prosiłem 
za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty gdy się kiedyś nawrócisz, u- 
twierdzaj braci swoich”, Apostoł zostaje wybrany do umacniania wiary 
i przewodzenia w wierze swoich „braci” (nie Apostołów, lecz gminy). Ale 
znowu dotyczy to jego osobiście, a mianowicie jako tego, którego poprzed
nio opuściła wiara i który wkrótce zaprze się Pana. Przez wiarę, „która 
nie ma ustać” nie można więc rozumieć — jak interpretuje pierwszy So
bór Watykański — wiary doktrynalnej, a już zupełnie nie może to ozna
czać nieomylności orzeczeń doktrynalnych, które mieliby ogłaszać Piotr 
lub jego następcy, lecz mowa tutaj o personalno-egzystencjonalnej wier
ności w wierze, w której innym jako ich wódz ma przewodzić właśnie 
ten Apostoł, który w swojej wierze najwięcej zwątpił. Dzieje się to na 
znak tego, że wiara, na której buduje się Kościół (Mt. 16,16) nie jest oso
bistym osiągnięciem człowieka, lecz darem Boga.

Mogłoby się wydawać, że przez taką interpretację tych trzech tekstów, 
których prawdziwość jest niepodważalna — zbliżamy się bardzo do inter
pretacji rzymskokatolickiej. Jednak zdajemy sobie sprawę, iż radykalnie 
różnimy się przez prosty' fakt, że w żadnym z tych tekstów ani gdzie in
dziej w Nowym Testamencie nie ma nawet najlżejszej aluzji do tego, że 
Jezus w swoich wypowiedziach rozważał lub jakimś aktem zarządził prze
kazanie lub nawet tylko nieformalne przejście urzędu Piotrowego na inne
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osoby. Jest to pośredni dowód na to, że pierwszeństwo Piotra jako opoki 
Kościoła, jako ekumenicznego, najwyższego pasterza i przywódcy w wierze 
należy rozumieć w aspekcie historii zbawienia oraz predestynacji i należy 
je odnosić tylko do osoby Apostoła Piotra i do jego działania nad założe
niem Kościoła w czasie Objawienia.

Jeśli chodzi o twierdzenie o przejściu urzędu Piotr owego na biskupów 
rzymskich jest rzeczą godną uwagi, że w drugim rozdziale dekretu pierw
szego Soboru Watykańskiego o „ciągłym trwaniu prymatu świętego Piotra 
w papieżach rzymskich” nie mówi się, że Piotr „przeniósł” swój najwyż
szy urząd pasterski na biskupów rzymskich, lecz że to, co Chrystus „usta
nowił w Piotrze”, „z konieczności” (co znaczy: ze względu na wieczność 
Kościoła) musi trwać nieprzerwalnie. Dzieje się to w ten sposób, że Piotr 
ze swoim najwyższym urzędem pasterskim „żyje i przewodniczy i sądzi” 
w  biskupach stolicy rzymskiej. To Piotr działa w biskupach rzymskich 
i właśnie dlatego są oni jego następcami. Jest to (pochodząca od Leona I) 
realno-mistyczna koncepcja następstwa, zupełnie obca Biblii. W waty
kańskim dekrecie nie próbuje się też uzasadnić jej biblijnie. Z punktu wi
dzenia Nowego Testamentu następstwo jest tylko w historycznie konkret
nym następowaniu po sobie osób, podlegających temu samemu powołaniu 
i posłaniu przez Pana. We wszystkich trzech tekstach brak jednak takiego 
posłannictwa lub rozkazu posłannictwa, które mogłoby odnosić się także 
do ewentualnych następców. Dla Piotra jako Apostoła podobnie jak i dla 
innych Apostołów istnieje tylko jedno następstwo: następstwo apostolskiej 
służby głoszenia Ewangelii, ale nie następstwo w osobistym urzędzie Pio- 
trowym.

Ale nie tylko w Nowym Testamencie lecz także w pierwotnej trady
cji Kościoła brak jakiegokolwiek świadectwa na to, że Piotr przekazał 
swój urząd lub też że istniała opinia, iż Piotr mógłby dalej żyć i działać 
w  jakichkolwiek innych osobach piastujących urząd. Nawet jeżeli Piotr, 
jak się ostatnio przypuszcza, przekazał władzę w Jerozolimie bratu Pana 
Jakubowi, nie można jeszcze z tego wnioskować, że przez to zrzekł się 
ekumenicznego urzędu kierowniczego. Ten bowiem był nawet dla Piotra 
niezbywalny, bo uzasadniony historycznie, zbawczo i predestynacyjnie. 
Jeszcze trudniej jest udowodnić, że we wczesnym Rzymie uważano, iż Piotr
— jeżeli był w Rzymie naprawdę jako Apostoł i umarł tam śmiercią mę
czeńską — w jakiejkolwiek formie przekazał swój ekumeniczny urząd 
pasterski biskupom rzymskim. Przeciwnie. Istnieje wprost przygniatają
cy materiał, uniemożliwiający takie mniemanie, (por. J. Langen, Geschichte 
der rómischen Kirche, tom I, Bonn 1881). Tak więc wszystkie podstawy 
biblijne, historyczne i merytoryczne (wynikające z predestynacyjnego cha
rakteru prymatu Piotra) przemawiają przeciw watykańskiej tezie, że w 
papieżach rzymskich trwa nadal prymat Piotrowy.

Ale jeżeli nie dadzą się utrzymać obie tezy I i II rozdziału konstytucji
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„Pastor Aeternus”, tym bardziej tylko naglące staje się pytanie, co Jezus-, 
zamierzał, ustanawiając jednorazowy urząd Piotrowi, innymi słowy — na 
czym właściwie polega kerygmatyczna treść Piotrowego prymatu? Naszym 
zdaniem, na to pytanie może być tylko jedna odpowiedź, wynikająca bez
pośrednio z predestynacyjnego charakteru prymatu Piotrowego oraz zgod
na z doktryną Kościoła pierwszych stuleci, a mianowicie że Jezus Chry
stus ustanowił prymat Piotra dla Kościoła wszystkich czasów jako żnak, 
znak jedności i osobliwości utworzonego przez siebie Kościoła. I Kościół 
poapostolski powinien respektować ten właśnie znak. Kościół (któ
ry został już powołany do tego, aby nadać nakazaną przez bib
lijny kerygmat postać urzędowi apostolskiemu) może to czynić tylko w 
ten sposób, że nadaje prymatowi Piotra odpowiedni kształt kościelny, od
powiadający jego symbolicznej istocie. Może to jednak — zgodnie z tym, 
co powyżej powiedzieliśmy — nastąpić nie przez wyprowadzenie z urzędu 
Piotra kościelnourzędowego prymatu władzy, lecz tylko przez stworzenie 
kościelnej reprezentacji prymatu Piotrowego. Reprezentacji tej jednak 
można — nie chcąc zniszczyć charakteru znaku prymatu Piotrowego przy
pisywać tylko znaczenie rozpoznawcze. Stary Kościół widział ucieleśnienie 
tej rozpoznawczej reprezentacji w pięciu wielkich patriarchatach, które 
uważane były za utworzone przez Apostoła Piotra lub innego Apostoła 
względnie jego ucznia. Według teorii patriarchalnej są to stolice biskupie 
w Rzymie, Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopolu i Jerozolimie, które 
razem tworzą jedną katedrę Piotrową. Wśród nich biskup Rzymu jako 
patriarcha Zachodu zajmował uprzywilejowaną pozycję „primus inter pa- 
ses” , którą przyznał mu czwarty sobór powszechny (451) i Kościół. Prymat 
ten był prymatem honorowym, który przypadł stolicy rzymskiej ze względu 
na jej rangę polityczną jako stolicy Cesarstwa, a także dzięki duchowemu 
autorytetowi, jaki zdobyli biskupi rzymscy przez swoje listy pasterskie 
(doktrynalne), które stały się autorytatywne w Kościele powszechnym i 
przez to służyły skutecznie jedności Kościoła. Biskup rzymski jednak pod 
względem swego właściwego pełnomocnictwa urzędowego był niczym wię
cej jak biskupem Rzymu, który powinien wykonywać swoją apostolską mi
sję podobnie jak wszyscy inni biskupi.

W tym rozpoznawczym znaczeniu,, jakie reprezentowali jeszcze Cyprian 
i Augustyn, należy uznać prymat papieża. Nie chodzi o to, aby po prostu 
ignorować kerygmatyczną treść trzech tekstów dotyczących Piotra — jak 
to często zdarza się w Kościołach nierzymskokatolickich — i nie zwracać 
uwagi na znaczenie jakie papieskiemu prymatowi nadał stary Kościół, a 
później wielkie katolickie ruchy sprzeciwu, najwyraźniej zaś febronianizm. 
W każdym razie starokatolicy nie wahają się uznawać (por. w tej kwestii 
drugi artykuł w Deklaracji Utrechckiej) w rzymskiej Stolicy Apostolskiej 
„centrum unitalis” (ośrodka jedności — Febroniusz) a papieża za „caput 
ministeriale ecclesiae” (posługującą głowę Kościoła — synod w Pistoi).
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Wraz z Febroniuszem należy przyznać, że papieżowi jako patriarsze Za
chodu i pierwszemu przedstawicielowi jednej katedry Piotrowej („cathe
dra Petri”) należą się pewne prawa honorowe i nadzorcze, które jednak 
przekazywałby mu Sobór i czuwał nad ich wykonaniem. Nigdy jednak — 
wracając do naszego punktu wyjściowego — nie mogłoby to oznaczać, 
że papież jako ten pierwszy wśród przedstawicieli „cathedra Petri” , dzięki 
nadanemu mu przez Chrystusa w Piotrze uniwersalnemu pierwszeństwu 
w pełnomocnictwie, jest w sensie sakralno-prawnym nadrzędny nad Koś
ciołem i jego biskupami. Nadrzędność nad Kościołem przysługuje tylko 
Apostołom, ich słowom i ich woli.

2. Protestancka wykładnia doktryny o urzędzie

Pozycja obronna jaką zajęli Reformatorzy przeciw strukturze urzędów 
Kościoła późnego średniowiecza — niezależnie od ich walki z rzymskim 
pojęciem ofiary i kapłana — dotyczyła w mniejszym stopniu urzędu apos- 
tolsko-biskupiego, co raczej konkretnie niedogodnych ówczesnych biskupów, 
którzy usiłowali przeszkadzać „swobodnemu głoszeniu Ewangelii” . Ani Lu
ter ani Kalwin nie myśleli początkowo o tym, aby stworzyć kontr-urząd. 
Obaj przyznawali się do jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego 
Kościoła i do jego ciągłości w czasie i w przestrzeni, jak również do twier
dzenia, że urząd w Kościele opiera się na Boskim ustanowieniu i musi po
zostać w ciągłości Kościoła. Jeżeli jednak — tak argumentuje Kalwin — 
zwyczajni słudzy Kościoła zawodzą i pozwalają, aby Kościół podupadł, 
Bóg powoduje w tym czasie sługi nadzwyczajne, którzy muszą kierować 
Kościołem, aż do ponownego uporządkowania w nim stosunków. Powołuje 
się on na Stare Przymierze, w którym właściwe kierownictwo Ludem Bo
żym należało do kapłanów, ale w razie potrzeby Bóg powoływał proroków, 
którzy przejmowali głoszenie słowa i kierowanie Ludem Bożym. Analo
giczne są w gminie chrześcijańskiej niezależne, utworzone przez uwielbio
nego Pana i Ducha Świętego urzędy, jak to potwierdzają: Efez. 4,11; 
Rzym. 12 i 1 Kor. 12, a mianowicie (według doktryny o  poczwórnym 
urzędzie) pasterze i nauczyciele, starsi i diakoni (dwa ostatnie rozumiane 
jako „urzędy świeckie”), które powinny zająć miejsce rzymskiego kapłań
stwa urzędowego. Inne stanowisko zajmuje Luter. Nie nawiązuje on do 
myśli o nadzwyczajnych urzędach. Ponieważ on sam jest wyświęcony — w 
odróżnieniu od Kalwina — gdy zaczyna brakować duchownych wyświęco
nych przez biskupów, nie ma żadnych zastrzeżeń do udzielania święceń 
przez siebie. Czyni to z uzasadnieniem, że wprawdzie potrzeba do tego 
kogoś wyświęconego, ale niekoniecznie biskupa. Powołuje się on przy tym 
na Nowy Testament, który nic nie wie o tym, że tylko biskup może wpro
wadzić na urząd ustanowiony przez Boga, nie odróżniając w ogóle episko
patu od prezbiteratu. Podstawowym dla Lutra jest jeden apostolski urząd
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głoszenia Słowa Bożego (ministerium verbi divini), który jako taki jest 
z prawa Boskiego, natomiast jego kościełno-prawne ukształtowanie w urzę
dzie biskupim należy do prawa ludzkiego. Nie ma zasadniczego znaczenia, 
jak nazywamy taki urząd — urzędem starszych, proboszczów czy bisku
pów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby proboszcza (np. większej wspólnoty 
miejskiej) nazywać piskupem (por. K. Stalder, IKZ 1964, s. 52).

Ale wychodząc z tego historycznego założenia, Reformatorzy i ich na
stępcy w swojej dalszej walce o nowe rozumienie duchowego urzędu po
szli drogą, kryjącą w sobie znaczne niebezpieczeństwa, która musiała w 
końcu doprowadzić do „deformacji” w  sensie minimalizacji urzędu. Do tej 
minimalizacji doszło przez to, że Reformatorzy i ich prawowierni następcy 
przy kształtowaniu urzędu, a przede wszystkim urzędu arcypasterskiegs 
{ponieważ właśnie tylko on był dla nich przedmiotem prawa ludzkiego) 
byli w dużym stopniu związani myśleniem korporatywno-prawnym, ale nie 
takim, jakie jawiło im się w hieratycznie ukształtowanej postaci Kościoła 
późnego średniowiecza, lecz chyba takim, jakie przybrało pqstać zeświec
czonych form kościelności krajowej i państwowej. Z drugiej strony do mi
nimalizacji urzędu doszło dlatego, że Reformatorzy i naśladujący ich te
ologowie, w swoim uzasadnionym dążeniu do uwolnienia Kościoła od wszy
stkich elementów hierarchiczno-prawnych, myśleli tylko o poświadczonych 
w  Nowym Testamencie służbach dla poszczególnych wspólnot. Obie linie — 
korporatywno-prawna i biblistyczna — krzyżują się u Reformatorów, co 
przejawia się między innymi w próbach Lutra dopatrywania się w  „u- 
rzędzie proboszcza” (na wzór państwa) zorganizowanego Kościoła swoich 
czasów zastępstwa nowotestamentowego urzędu biskupa.

Jak silnie myśl reformacyjna o urzędzie kościelnym była związana z 
pojęciami korporatywno-prawnymi świadczy przede wszystkim znany fakt, 
że najwyższe kierownictwo Kościoła — po sporadycznych, bezskutecznych 
próbach przywrócenia urzędu apostolsko-biskupiego — pozostawiono osta
tecznie władzom świeckim. W obrębie luteranizmu był to panujący władca 
względnie magistrat państwa autorytatywnego, przejmujący nie tylko przy
sługującą państwu władzę nad Kościołem, lecz również właściwie władzę 
jurysdykcji i nauczania w Kościele. Władca kraju, który łączył w swoim 
ręku władzę świecką i duchowną zajmował miejsce katolickiego biskupa. 
Również superintendenci (łacińskie tłumaczenie słowa biskup), stojący na 
czele związków krajowych, byli urzędnikami państwowymi, pierwszymi 
urzędnikami duchownymi władcy kraju. System ten, który dopiero stano
wił właściwie zerwanie z tradycją starego Kościoła w odniesieniu do urzę
du biskupiego, przetrwał w złagodzonej formie do roku 1918. Najpierw 
w  kręgach „Kościoła wyznającego” nastąpiła wtedy dogłębnie nowa reflek
sja. W Kościołach kalwińsko-zwingliańskich szczególnie w Szwajcarii, gdzie 
od początku znacznie silniej podkreślano .zasadę wspólnot, w ostatecznej 
instancji panowanie nad Kościołem należało również do państwa. Dekrety
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reformatorskie władz politycznych określały w sposób obowiązujący pań- 
stwowo-prawnie, czym jest reformowana doktryna, dla której nadzorowa
nia państwo przejęło również rządy w Kościele.

Obecnie nie ma już Kościołów państwowych, lecz ich koncepcja oddzia- 
ływuje jeszcze silnie ideowo w ten sposób, że w obecnie panującym no
wocześnie rozluźnionym systemie Kościołów krajowych, są one przez ich
publiczno-prawny charakter pojmowane — świadomie lub nieświadomie __
jako oparcie dla posługiwania w poszczególnych wspólnotach. Nie można 
również pomijać i tego, że w obrąbie protestantyzmu myślenie korpora- 
tywno-prawne w swej zeświecczonej, ale naznaczonej duchem chrześci
jańskiego humanizmu oraz przez długie i wspaniałe dzieje uwierzytelnio
nej postaci do dziś wywiera wpływ na teologiczną refleksję o urzędzie.

Zdecydowanie jednak ważniejsze jest to, co Kościoły reformowane, a 
przede wszystkim ich nowsi teologowie, mają do powiedzenia o biblijnym 
uzasadnieniu urzędu, jeśli nawet — jak już zaznaczyliśmy — w zastosowa
niu swej wiedzy do konkretnego Kościoła często pozostają oni związani zbyt 
bezpośrednim biblicyzmem. Wyrażając to w naszej terminologii można 
powiedzieć, że decydującym i wskazującym kierunek wszystkim Kościołom 
pozostaje to, co Kościoły reformowane w aspekcie „pochodzenia urzędu” 
mówią o apostolacie, a przede wszystkim o jego niepowtarzalności (czego 
słusznie szczególnie ściśle należy się trzymać), następnie to, co uczą o jed
ności, względnie jedności urzędu, głoszenia Ewangelii, o jego służebnym 
charakterze w stosunku do wspólnoty (jako „organie” gminy), o powszech
nym kapłaństwie wiernych oraz ostatnio o niezależnych, przez Ducha Świę
tego bezpośrednio obsadzonych służbach i darach charyzmatycznych. Nie 
doszło jednak — jak się nam wydaje — w teologii protestanckiej do jed
nolitego spojrzenia na kerygmat biblijny ani też do odpowiedniej, konsek
wentnie realizowanej nauki o urzędzie duchownym. Pochodzi to — biorąc 
systematycznie — częściowo stąd, że staro i powszechnokościelne orzeczenia
o urzędzie apostolsko-biskupim jako „ośrodku porządkującym” wszystkie 
posługiwania we wspólnocie i dary łaski oraz o nim ;samym jako członie 
łączącym historyczno-zbawczego związku założycielskiego z Chrystusem i 
Apostołami nie zostały uznane jako prawdziwe interpretacje kerygmatu 
biblijnego, albo może jako takie przynajmniej niedocenione. To dlatego 
dzieje się tak, że urząd duchowny wyprowadza się wyłącznie tylko w  
aspekcie (często pojmowanego bardzo abstrakcyjnie) stosunku Słowa do 
Ducha Świętego bezpośrednio z różnych służb nowotestamentowej poszcze
gólnej wspólnoty oraz że urzędy kościelne odpowiadające sytuacji i ówczes
nym potrzebom Kościoła poapostolskiego porządkuje się, porównuje ze 
sobą (Bucer — Kalwin) lub łączy w jeden urząd (Luter). Pojęcie porządku 
staje się konstytutywne dla urzędu duchownego i w mniejszym lub wię
kszym stopniu zajęło miejsce chrystologiczno-apostolskiego związku zało
życielskiego.
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Jeśli patrzymy właściwie, to na gruncie tej podstawowej koncepcji te
ologia protestancka ma do dyspozycji zasadniczo trzy możliwości uzasad
nienia urzędu duchownego, z których robiła najrozmaitszy użytek. Urząd 
wyprowadza się albo z Ducha udzielonego ws>pólnocie albo z charyzmatów 
lub też z powszechnego kapłaństwa wiernych. Albo (to po drugie) bierze 
się za punkt wyjścia nowotestamentową grupę niezależnych posługiwań 
pneumatycznych, a urząd duchowny rozumie się jako bezpośrednie od
działywanie rządzącego w Kościele Ducha Świętego na poszczególne osoby, 
które obdarza on ciągle swymi darami (proroctwa, nauczania, przewodze
nia duszpasterskiego, służenia itp.). Lub, po trzecie, wyprowadza się urząd 
duchowny od nowotestamentowego prezbiteratu (w jego tożsamości z epis
kopatem) z uzasadnieniem, że w nim „zamknięte” są wszystkie pełnomoc
nictwa apostolskie. O tyle uznaje się założycielski charakter prezbiteratu, 
że jest on oparty nie tylko na Słowie i Duchu Świętym, lecz również na 
co prawda nie postanowionym przez Apostołów, ale przez nich praktyko
wanym sposobie osadzania na urzędzie (przez modlitwę i nakładanie rąk). 
We wszystkich trzech sposobach rozumienia urzędu utrzymane jest praw
dziwe, biblijne ziarno prawdy. Charakterystyczne jest jednak to, że żadnej 
z tych trzech biblijnych możliwości nie przeprowadza się konsekwentnie. 
Raczej dochodzi się przeważnie do — według zasady postępującego upo
rządkowania — kombinacji lub kompromisu tych trzech możliwości. Ten 
stan rzeczy jest wyraźnie widoczny w rozmaitych, istniejących w teolo
gii protestanckiej poglądach na sposób wprowadzenia kogoś na urząd, 
nie wyświęcanie. Na pewno do tego odnosi się to,, co mówi E. Lohse: „Sta
nowisko protestanckie w kwestii święceń nie było jednolite. Od sakramen
talnego ujęcia kaitolików, aż po niedocenianie święceń jako adiaforon (rze
czy obojętnej) występuje wielość różnych poglądów” .

Ale oczywiście zaprowadziło by nas za daleko, gdybyśmy chcieli tutaj 
szczegółowo przedstawić nawet tylko najważniejsze poglądy na święcenia, 
jakie reprezentuje protestantyzm. Musi więc wystarczyć krótkie przedsta
wienie, jak interpretowane jest nakładanie rąk w związku z trzema wy
mienionymi sposobami rozumienia urzędu. W pierwszym przypadku (wypro
wadzenie urzędu ze wspólnoty), nałożenie rąk ma znaczenie uroczystego 
dopuszczenia do urzędu lub delegowania przez wspólnotę (względnie jej 
przewodniczącego) „urzędowych obowiązków i uprawnień”, które konse
krowany pieczętuje swoim urzędowym ślubowaniem. W drugim przypadku 
(wyprowadzenie ze służb pneumatycznych) nałożenie rąk jest aktem sym
bolicznym, dzięki któremu przyjęcie Ducha Świętego zostaje oficjalnie 
uznane i  podane do wiadomości, a modlitwa ma znaczenie prośby o nie
przerwane działanie daru Ducha Świętego. W ostatnim przypadku (wy
prowadzenie z prezbiteratu) z nałożeniem rąk wiąże się myśl, że jest ono 
błogosławieństwem, przez które wyświęconego podczas modlitwy oddaje 
się pod stałą opiekę Ducha Świętego, aby mógł o'n wypełnić powierzone
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mu zadanie. Ściśle biorąc, to znaczy z punktu widzenia świadectwa biblij
nego, w pierwszym przypadku nałożenie rąk nie jest potrzebne. Mogłoby 
tu zupełnie wystarczyć tylko podanie ręki, jak to jest postulowane i prak
tykowane przez skrajnie liberalnych teologów. Lecz również w drugim 
przypadku nałożenie rąk jest niepotrzebne, bo nie jest ono poświadczone 
w Biblii dla niezależnych służb pneumatycznych a samo przez się nie jest 
konieczne. Według świadectwa biblijnego nałożenie rąk wchodzi w rachubę 
jedynie dla wymienionego trzeciego sposobu rozumienia urzędu, dla prezbi
teratu. Ale jest znów rzeczą charakterystyczną, że z reguły wszystkie trzy 
interpretacje wyświęcania względnie nakładania rąk łączą się ze sobą 
nawzajem, przy czym najważniejsza staje się raz jedna, raz druga inter
pretacja. Jeżeli kładzie się akcent na ostatnią interpretację, a pojęcie 
„błogosławieństwa” rozumie się jako oddanie na stałe opiece Ducha Świę
tego, wtedy to ujęcie wydaje się najbliższe ujęciu przedstawionemu tu 
przez nas powyżej. Reprezentuje je między innymi J. Heubach (Die Or- 
dination zum Amte, 1956). Według niego konstytutywne dla święceń jest 
powołanie za przyczyną Boga do służby Słowa („vocatio”), błogosławieństwo 
za pośrednictwem Boga na urząd („benedictio”) oraz podjęcie zobowią
zania do wypełniania posłannictwa przekazanego przez Boga („missio”). 
Gdyby jeszcze należało uwzględnić moment chrystologiczno-apostolskiego 
związku założycielskiego i pojmowanie święceń jako obrzędu upoważnie
nia, to byłoby już zupełnie niemożliwe stopniowe dojście do teologicznego 
porozumienia na gruncie tego podstawowego poglądu podzielonego wpraw
dzie nie przez wszystkich luteran, a już absolutnie nie przez wszystkich 
ewangelików reformowanych.

Zdajemy sobie sprawę, że w tym naszym z konieczności sumarycznym 
przedstawieniu protestanckiego stosunku do urzędu na pewno nie mogliśmy 
ocenić bezstronnie wszystkich jego elementów. Ale wydaje się nam — i w  
tym dostrzegamy właśnie ową minimalizację urzędu — że we współczes
nym protestantyzmie fakty całego świadectwa biblijnego, utrzymywane je
szcze w starym Kościele, zostały przeoczone lub usunięte przez jednostron
nie spiritualizującą egzegezę. Są to właśnie te fakty, które stanowią pod
stawowe przesłanki dla starokościelnego orzeczenia o urzędzie apostolsko- 
-biskupim, a mianowicie: wiara w ustanowione przez Chrystusa kościelne 
„pełnomocnictwo” do pełnienia urzędu i jego zasadniczą przekazywalność, 
nakładanie rąk, rozumiane jako obrzęd upoważnienia oraz trójstopniowy 
urząd z podkreśleniem odróżnienia w nim episkopatu, jako urzędu repre
zentującego cały Kościół, od prezbiteratu jako urzędu poszczególnych 
wspólnot. Uważamy również, że dla katolików w tym punkcie leży 
główna trudność porozumienia się z protestantami. Jesteśmy jednak prze
konani, że przez troskliwe ponowne przyjęcie tych trzech podstawowych 
elementów, uzasadnionych w Piśmie świętym, a często mylnie interpre
towanych w późniejszym rozwoju Kościoła, można by doprowadzić do

110



pełniejszej i obszerniejszej interpretacji urzędu duchownego, bardziej 
zbliżonej do biblijnego realizmu. Dałoby to możliwość zbliżenia interpre
tacji protestanckiej i katolickiej. Jeśli nawet dogmatyka protestancka oka
zuje się pod tym względem ciągle jeszcze bardzo powściągliwa i wielokrot
nie jeszcze zanadto zorientowana na ciężką sytuację okresu Reformacji, to 
przecież istnieje — podobnie jak przy problemie Kościoła — dzięki rozle
głej i dogłębnej pracy egzegeitycznej nowszych /teologów protestanckich 
podstawa do nadziei, że właśnie ona może dopomóc, aby stało się możliwe
— pod warunkiem koniecznych poprawek i uzupełnień — nowe, biblijne 
pogłębione i prawdziwie ekumeniczne powtórne wykonanie orzeczenia sta
rego i powszechnego Kościoła o urzędzie apostolsko-biskupim jako porząd
kującym ośrodku wszystkich służb.

d) Urząd starokościelny jako ekumeniczny urząd 
przyszłości

Jest faktem powszechnie znanym, że w dzisiejszym ruchu ekumenicz
nym*) wysiłki, zmierzające do przywrócenia kościelnej jedności, rozbiły 
się głównie na problemie urzędu kościelnego. Jesit rzeczą charakterystyczną, 
że na plan pierwszy sporów wysuwają się w mniejszym stopniu podsta
wowe kwestie wiary, jak problemy chrystologii, doktryny o Trójcy Świę
tej i zbawieniu, a w większym stopniu mniej ważny na pierwszy rzut oka 
problem urzędu kościelnego. W zasadzie jednak — jak już wskazywaliśmy
— każda wypowiedź o urzędzie i Kościele jest decydująco określana przez 
to, co poszczególne Kościoły myślą o Piśmie Świętym i Tradycji, Chrystu
sie, Duchu Świętym, Świętej Trójcy, roli łaski Bożej w usprawiedliwieniu 
i uświęceniu. To, że na tym tle, nawet jeśli- to nie zawsze jest dostrzegal
ne, Właśnie problem urzędu i'Kościoła odgrywa dominującą rolę w dialogu 
ekumenicznym, wiąże się z faktem, że Ekumenii Genewskiej chodzi przede 
wszystkim o wspólne świadectwo i działanie przed światem i w świecie. 
Ale to jest w końcu możliwe i realne tylko wtedy, gdy wśród podzielo
nych Kościołów istnieje do pewnego stopnia jednomyślność co do urzędu 
kościelnego, jako doskonałego organu tego właśnie wspólnego świadectwa 
i działania. Jak długo Kościół nie będzie zgodny w tej sprawie, może on 
wypełniać swoje posłannictwo w świecie tylko w sposób bardzo frag
mentaryczny. Tak więc ekumenizm słusznie dąży do jedności lub chociaż 
zbliżenia do siebie różnych interpretacji urzędu i Kościoła.

Dalsza charakterystyczna cecha ruchu ekumenicznego, szczególnie jego 
sekcji „Wiara i Ustrój” polega na tym, że obejmując Kościoły różnego 
„wieku”, stare i tak zwane młode Kościoły, ze względu na te ostatnie

* Rozumiemy przez to ekumenię, której reprezentantem jest Ekumeniczna Rada 
Kościołów z siedzibą w Genewie, czyli tzw. „Ekumenię Genewską” .
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podkreśla on wprawdzie zasadniczo kontynuację Kościoła i urzędu, ale 
konkretnie nie przywiązuje większej wagi do gruntownego rozważenia o- 
rzeczenia starego Kościoła o urzędzie apostolsko-biskupim, albo nie przyj
muje go w ogóle do wiadomości. Zamiast tego przeciwstawia się sobie na
wzajem różne postacie urzędu i jego interpretacje, istniejące dzisiaj w 
podzielonych Kościołach. Naturalnym i samym w sobie zrozumiałym na
stępstwem tego jest to, że z braku ogólnochrześcijańskiej platformy, jaką 
stanowiło starokościelne orzeczenie, każdy Kościół częściowy powołując się 
na Pismo Święte ogłasza „biblistycznie” postać swojego urzędu w swojej 
obecnej strukturze i wyznaniowo-teologicznej interpretacji jako prawdziwy, 
kompletny, przez Nowy Testament jedynie wymagany i ze zrozumiałych 
względów nie potrafi przyznać wobec innych Kościołów, że jego urząd 
może być urzędem niewłaściwym lub urzędem niekompletnym. Z tego 
jawnie kłopotliwego położenia Kościoły częściowe nie mogą podejmować 
prób ratowania się przez oświadczenie — do czego obecnie skłaniają się 
przede wszystkim teologowie anglikańscy — że w podzielonych Kościołach 
siłą rzeczy może istnieć zawsze tylko podzielony, niekompletny urząd i na 
skutek tego rozwiązanie problemu polega na tym, że podzielone Kościoły 
przekazują sobie nawzajem swoje odrębne części jednego urzędu przez 
akt pojednania, na przykład za pomocą wzajemnego nakładania rąk, aby 
w  ten sposób przywrócić jeden urząd, zestawiając go niejako w różnych 
częściach składowych. Ta próba wzajemnej penetracji istniejących urzędów 
i koncepcji urzędu musi przy obecnym stanie rzeczy prowadzić prosto do 
tego, że w takim akcie wzajemnego przekazywania sobie urzędu przez na
kładanie rąk każdy Kościół częściowy będzie inaczej rozumiał to nakła
danie rąk. Tym samym jednak istniejące sprzeczności nie zostaną prze
zwyciężone lecz umocnione. Tym samym również fatalne „circulus vitio- 
sus” — obracające się od ukonstytuowanego urzędu współczesnego Kościo
ła częściowego do urzędu biblijnego interpretowanego pod kątem tego 
urzędu ukonstytuowanego, a od tak interpretowanego urzędu biblijnego 
z powrotem do urzędu Kościoła współczesnego — nie zostanie zlikwidowane 
lecz uwiecznione.

To błędne koło („circulus vitiosus”) można rozerwać tylko przez wspól
ne, związane z koniecznymi poprawkami i uzupełnieniami powtórne wyko
nanie decyzji starego i powszechnego Kościoła o jednym urzędzie. Takie 
powtórne wykonanie tej decyzji nie miałoby samo w sobie — po wprowa
dzeniu już wcześniej postulowanych poprawek i uzupełnień, a mianowicie 
anulowaniu późniejszych błędnych wykładni oraz wyraźnym uwzględnieniu 
niezależnych służb i darów charyzmatycznych — dla żadnego z podzielo
nych Kościołów niczego poniżającego w tym serrsie, że żaden z nich nie 
musiałby mówić o innym, iż tamten urząd miał dotąd jakiś istotny brak 
lub też że nie podlegał on błogosławionej mocy Bożej. Takie powtórne wy
konanie miałoby dla wszystkich tu i teraz znaczenie ogólnego pełnego skru
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chy powrotu do źródeł, do pierwotnego, jednego, przez cały Kościół uzna
wanego urzędu. To powtórne wykonanie staro- i ogólnokościelnej decyzji 
miałoby oczywiście bardzo różne znaczenie dla poszczególnych Kościołów. 
Inne miałoby to znaczenie dla Kościołów „katolickich” (rzymskokatolic
kiego, prawosławnego, anglikańskiego i starokatolickiego), które dzięki 
właściwie rozumianej sukcesji apostolskiej są kontynuacją starego i jedy
nego Kościoła, a inne dla tych Kościołów, które zrezygnowały z tej kon
tynuacji lub świadomie ją odrzuciły, a z reguły są to Kościoły „protestan
ckie” (z wyjątkiem Kościoła szwedzkiego i fińskiego). Dla obu grup trud
ności są mniej więcej jednakowo wielkie. Dla Kościołów katolickich takie 
wykonanie oznaczałoby w pierwszym rzędzie, że byłyby one gotowe prze
prowadzić konieczne korektury w błędnych wykładniach, jakim poddany 
był urząd apostolski w późniejszych wiekach, że po drugie przyznałyby 
one również formalnie należne miejsce dla służb niezależnych i darów 
charyzmatycznych w jednym Kościele (w „zjednoczonym Kościele przy
szłości” jak powiedziano na Koherencji w Edynburgu w 1937 roku). Zaś 
dla Kościołów protestanckich wykonanie to musiałoby przede wszystkim 
oznaczać, że jednolicie i konsekwentnie przekształciłyby one biblijne pod
stawowe elementy swojej interpretacji urzędu, opierające się głównie na 
charyzmatach, niezależnych służbach duchowych oraz na prezbiteracie i do
piero wtedy mogłyby i musiałyby zapytać się siebie, czy rzeczywiście jest 
dla nich niemożliwe uznanie urzędu apostolsko-biskupiego jako ośrodka 
porządkującego ich posługiwania.

Oczywiście dalecy jesteśmy od tego, aby chcieć przedstawić tu schemat 
unii dla „zjednoczonego Kościoła przyszłości”, w którym to schemacie 
znalazłyby miejsce poglądy zarówno katolickie jak i protestanckie. Przede 
wszystkim należy tylko zbadać w aspekcie biblijnego kerygmatu i orzeczeń 
starokościelnych, jak my jako katolicy rozumiemy je oraz przedstawiamy, 
aby móc postawić naszym protestanckim braciom pytanie — czy i jak 
daleko oni ze swej strony mogliby zbliżyć się do naszego punktu widzenia 
i wnieść wkład do wzajemnego porozumienia. Dopiero potem powinno się 
mówić o wkładzie, jaki miałyby do zbliżenia stanowisk wnieść ze swej 
strony Kościoły katolickie przez odpowiednie korektury i uzupełnienia 
swego obecnego pojmowania urzędu.

1. Wkład'protestancki
Aby znaleźć właściwe założenie, przyjmiemy za punkt wyjścia wymie

nione wyżej trzy możliwości protestanckiego rozumienia urzędu.
Jeśli chodzi o pierwszą możliwość — wyprowadzenie urzędu ducho

wnego od wspólnoty, a) od Ducha użyczonego gminie, b) od powszechnego 
kapłaństwa wiernych — to nasze pierwsze pytanie brzmi: Czy możliwość
a) nie została konsekwentnie przeprowadzona właściwie tylko u kwakrów, 
którzy każdemu, kto czuje się wśród zgromadzonej wspólnoty oświecony

8 — Posłannictwo 113



przez Ducha Świętego, przyznają swobodę głoszenia’ słowa? Czy kwakrowie
— jak to nawet powiedziano już ze strony teologów ewangelickich — je
śli chodzi o urząd duchowny nie są najbardziej konsekwentnymi protes
tantami? Ale wtedy trzeba zaraz pytać dalej, czy w tym ujęciu i praktyce 
kwakrów urząd duchowny nie jest w  swej opozycji, w  której pozostaje 
przez swoją specjalną misję do wspólnoty zrównany z nią, a w końcu — 
utożsamiony? To samo pytanie powstaje tam, gdzie wprowadza się urząd 
duchowny od powszechnego kapłaństwa wiernych w tym sensie, że to 
wspólnota przekazuje przez delegację piastującemu urząd prawa i obo
wiązki? Wiemy dobrze, że coraz liczniejsi są ci teologowie: protestanccy, 
którzy odrzucają wyprowadzanie urzędu wyłącznie od wspólnoty (w obu 
formach) oraz podkreślają wraz z nami, że wspólnota i urząd istnieją wes
pół i zarówno wspólnota jak i urząd mają swoje źródło — niezależnie 
od siebie w Jednym Panu Kościoła i w  Jego rozkazie posłannictwa. Mimo 
to, owo „wyprowadzenie” od wspólnoty uzyskuje ważny element prawdy, 
który w zjednoczonym Kościele przyszłości powinien być bezwarunkowo 
zachowany, a który już wcześniej sformułowaliśmy następująco. Każde 
posługiwanie, jeśli ma być kościelnie ważne, wymaga wyraźnego zezwole
nia, powołania i autoryzacji przez wspólnotę (co jednak wtedy właśnie 
nie będzie „wyprowadzeniem”). Tę zasadę należy zastosować ściśle do wszy
stkich służb w Kościele, głównie do posługiwań i charyzmatów pneuma
tycznych lecz również — co należy wyraźnie podkreślić — do urzędów 
„założonych” .

Druga możliwość jest taka, że urząd duchowny — co występuje do dzi
siaj w pierwotnym kalwinizmie i w niektórych mieszanych formach e- 
wangelicko-reformowanego rozumienia urzędu — należy wyprowadzać z 
bezpośredniego, ciągłego obsadzania przez Ducha Świętego (lub uwielbio
nego Chrystusa), jak to świadczy Nowy Testament dla niezależnych służb 
proroków, nauczycieli, pasterzy itp. W tym wypadku chcielibyśmy zapy
tać, czy nasi protestanccy bracia, reprezentujący to uzasadnienie urzędu, 
zdają sobie również rzeczywiście w pełni sprawę z bardzo wysokiego wy
magania, jakie stawiają urzędowi duchownemu, jeżeli chcą, aby uznawano 
go jedynie za spontaniczne działanie Ducha Świętego? Oznaczałoby to, 
że rezygnuje się ze wszystkich drugorzędnych uzasadnień czy to ze względu 
na zasadę porządku czy też ze względu na publiczny charakter Kościoła 
i jego przepowiadania. Konsekwentnie musiałoby również odpaść nakła
danie rąk jako obrzęd obsadzania na urzędzie, ponieważ nie zostało ono 
poświadczone w Nowym Testamencie dla niezależnych posługiwań pneuma
tycznych (Efez. 4,11; 1 Kor. 12,28). Nakładanie rąk mogłoby wchodzić w 
rachubę (według Dz. Ap. 13,1—3) dla wolnych służb („proroków i nauczy
cieli”) tylko jako błogosławieństwo dla specjalnego posługiwania, jak to 
przez pewien czas praktykowano we wcześniejszym luteranizmie obok je
dnorazowego, niepowtarzalnego wyświęcania (do posługiwania w całym
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Kościele), jako w zasadzie powtarzalny akt wprowadzający do służby w 
jednej określonej wspólnocie (jako akt „introdukcji” lub „instalacji” ). 
W każdym razie miałoby decydujące znaczenie, gdyby służby pneumatyczne 
praktykowano całkiem serio jako to, czym one są według kerygmatu bib
lijnego, a mianowicie jako służby obsadzane bezpośrednio przez Ducha 
Świętego bez wyprowadzania ich z innych uzasadnień a następnie w pełni 
przyznano przysługującą im całkowitą niezależność, ale gdyby zarazem, 
jak w Kościele pierwotnym autorytetowi Apostołów, tak w zjednoczo
nym Kościele przyszłości przyporządkowano je jednemu urzędowi apos
tolskiemu jako „ośrodkowi porządkującemu” , t.zn. aby nakazano do
browolnie zobowiązanie ich dotyczącymi każdego urzędu — nauką apostol
ską i apostolskimi postanowieniami. W ten sposób mogłyby one w swej 
postaci obecnie niejednokrotnie świeckiego niezależnego posługiwania nau
czycieli (np. profesorów teologii) czy proroków (np. chrześcijańskich pisa
rzy, poetów, wieszczów) względnie duszpasterzy (np. psychiatrów, lekarzy) 
zostać włączone do służenia wspólnocie i odpowiedzialności za nią. Musia
łoby to również, przecież właściwie w pierwszym rzędzie dotyczy to 
Kościołów katolickich, o ile one — jak już postulowaliśmy — będą gotowe 
do tego w wykonaniu decyzji starego Kościoła, być przyznaniem niezależ
nym służbom należnego im miejsca.

Trudniejsze jest porozumienie tam, gdzie urząd duchowny, chociaż zno
wu przeważnie w różnorakich formach mieszanych wyprowadza się z 
prezbiteratu i stawia się go jako przeciwieństwo do kościelnego episko
patu. Jak wiadomo konsekwentni prezbiterianie odrzucają kościelny urząd 
biskupi w jego zróżnicowaniu z prezbiteratem za pomocą samej w sobie 
słusznej tezy, że w  Nowym Testamencie prezbiterzy i biskupi (episkopi) 
są identyczni. Mniej konsekwentni prezbiterianie dopuszczają urząd bisku
pi tak jak go przyjął Kościół, co najwyżej jako sprawę prawa ludzkiego. 
My jednak uważamy — jak już przedstawiliśmy to wcześniej — że to os
tatnie rozróżnienie jest zbyt związane z myśleniem instytucjonalno-prawni- 
czym, podczas gdy w aspekcie wiary w Kościół i nadany mu przez Boga 
urząd musiałoby ono utracić swój rozdzielający sens. Trzeba by przyjąć, 
że Bóg prawnie ustanowił prezbiterat i episkopat. Trudność, wynikająca 
stąd dla myślenia prezbiteriańskiego wydaje się nam do przezwyciężenia, 
gdyby porzucając wszelkie koncepcje prawno-biblicystyczne zrozumiano i 
uznano, że stary Kościół przeprowadził w tym punkcie konieczną zmianę 
terminologii. Wskutek tego w terminologii kościelnej przez słowo „biskup” 
nie rozumie się nowotestamentowego „episkopos” w jego tożsamości z pre
zbiterem, lecz ten urząd, który wynika z podstawowej struktury Kościoła, 
jako reprezentujący i konstytuujący cały Kościół, urząd arcypasterski, 
wzorowany na nowotestamentowych zastępcach Apostołów. Uznanie tak 
rozumianego urzędu biskupiego jako arcypasterskiego urzędu kierowni
czego byłoby — jak nam się wydaje — nawet z konsekwentnie prezbi-
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teriańskiego punktu widzenia bardziej logiczne niż pogląd, reprezentowany 
na Konferencji Edynburskiej w 1937 roku, że w poszczególnych wspólno
tach nadrzędne kolegium prezbiterów „zgromadzone zgodnie z przepisami 
dla urzędowania”, może wypełniać „funkcje biskupie” (szczególnie przy 
święceniach). W Nowym Testamencie bowiem kolegium starszych nie wy
stępuje nigdy jako władza zarządzająca związku kościelnego, lecz zawsze 
tylko jako taka władza pojedynczej wspólnoty. Dlatego pytamy, czy nie 
byłoby jednak bardziej konsekwentne i bardziej odpowiadające biblijnemu 
kerygmatowi, jeżeli nie . kolegium prezbiterów, lecz urząd biskupi — nie 
w terminologicznym rozumieniu Nowego Testamentu, lecz tak jak rozumiał 
go stary i jeden Kościół za pośrednictwem wspomnianej już zmiany ter
minologicznej — byłby uznany jako właściwy reprezentant urzędu arcy- 
pasterskiego?

Mówimy to wszystko również dlatego, że wiemy dobrze, iż w  kręgu 
przede wszystkim luterańskim, lecz także i ewangelicko-reformowanym 
wielu teologów i ludzi świeckich byłoby gotowych przyjąć powtórnie sta- 
rokościelny urząd biskupi. Uważamy, że również o tym należy pomówić 
otwarcie. Ta gotowość jest sama w sobie niezmiernie pomyślna — już 
tylko z uwagi na przyszłe porozumienie między Kościołem katolickim 
i protestanckim. Ale musi być rzeczą jasną, że nie może chodzić o to, 
aby „opowiadający się za biskupem” protestanci po prostu szukali włą
czenia się w apostolską sukcesję biskupów katolickich. Pierwszą i rozstrzy
gającą sprawą musi być uznanie urzędu biskupiego w starokościelnym sen
sie jako urzędu arcypasterskiego. Z uznaniem tak rozumianego urzędu 
biskupiego musiałoby jednak być związane uznanie katolicko-apostolskich 
podstaw, na których ten urząd się opiera. To uznanie urzędu apostolsko- 
biskupiego i jego podstaw byłoby w wykonaniu podstawowej decyzji 
starego i powszechnego Kościoła czymś decydującym, na podstawie czego 
dopiero mogłoby nastąpić w sposób głęboko pomyślany „włączenie” się 
w sukcesję apostolską niektórych Kościołów współczesnych. Ale sukcesję 
apostolską trzeba by rozumieć w szerszym, podwójnym sensie, jak ją 
przedstawiliśmy już powyżej, a mianowicie jako przekazanie doktryny w 
następstwie urzędu, a dopiero na tej podstawie jako następstwo konsekracji 
na urząd. Można by to zilustrować wypowiedzią E. Schlinka, którego poglą
dy o urzędzie arcypasterskim są bardzo zbliżone do przedstawionych tu 
powyżej (por. książkę E. Schlinka, Der kommende Christus und kirchli- 
chen Traditionen (1961, s. 194 nss), Schlink między innymi pisze: „Za znak 
sukcesji apostolskiej należy uznać włączenie do ciągnącego się nieprzer
wanie przez dzieje Kościoła nakładanie rąk przez biskupów, a gdzie tego 
brakuje tam należy dążyć do tego” . Naszym zdaniem z jednej strony 
powiedział on za wiele, a z drugiej strony za mało. Po pierwsze nie może 
tu chodzić tylko o włączenie za pomocą święceń do ciągnącego się nie- 
przerwalnie przez dzieje Kościoła następstwa w konsekrowaniu przez bi
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skupa na urząd — i to jest „za wiele” , bo następstwo to istnieje tylko 
między konsekrującym i konsekrowanym — lecz przede wszystkim o 
sukcesję samego urzędu w nauce apostolskiej. A po drugie nie może 
chodzić o to, że nieprzerwany ciąg nakładania rąk przez biskupów jest 
tylko „znakiem” sukcesji apostolskiej — i to jest „za mało” — lecz 
rzeczywiście o to, że nakładanie przez biskupów rąk z osoby na osobę — 
na podstawie apostolskiej sukcesji doktryny — jest prawdziwym, pełnomoc
nym przekazaniem wymaganego przez strukturę Kościoła urzędu arcy- 
pasterskiego i przysługujących, mu pełnomocnictw. Sądzimy, że zasadniczo 
w tym sensie należałoby najpierw powtórnie wykonać starokościelne orze
czenie o urzędzie apostolsko-biskupim. Nie będą mogli jednak tego dokonać 
poszczególni teologowie i duchowni z ich osobistymi zwolennikami, lecz 
musiałby to zrobić ukonstytuowany Kościół protestancki i jego organy lub 
jego część zorganizowana we wspólnotach i synodzie. Dopiero po tym za
sadniczym uznaniu mogłoby nastąpić w  rzeczywiście głęboko pomyślany 
sposób włączenie do sukcesji apostolskiej w podwójnym sensie — następ
stwa urzędu i następstwa konsekracji na urząd. Tego włączenia nie na
leży rozumieć jako zwyczajnej „wyznaniowej współpracy” . Gdyby więc 
protestanckie wspólnoty i ich prezbiterzy starając się o urząd biskupi o
trzymali konsekrację od jakiegoś biskupa katolickiego to nie otrzymaliby 
urzędu biskupiego od obecnego Kościoła (np. anglikańskiego lub staroka
tolickiego) lecz przez ten Kościół od starego i jednego Kościoła. Takie włą
czanie na podstawie orzeczenia starokościelnego nie miałoby w sobie nic 
magiczno-apokryficznego, a mogłoby być przez Kościoły katolickie tylko 
z uznaniem powitane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że uznanie starokato
lickiego urzędu biskupiego jako ekumenicznego urzędu przyszłości i prze
jęcie go ciągle jeszcze jest czymś bardzo trudnym dla współczesnego 
protestantyzmu. Ale uważamy, że to uznanie i przyjęcie apostolsko-bis- 
kupiego urzędu, jeżeli nastąpiłoby przy wyraźnym uwzględnieniu niezależ
nych służb pneumatycznych i charyzmatów, byłoby jedną drogą do wza
jemnego zbliżenia Kościołów katolickich i protestanckich, dającą się uspra
wiedliwić kerygmatom biblijnym i podstawowym orzeczeniom starego i je
dnego Kościoła. A ci z naszych protestanckich braci, którzy traktują scep
tycznie tę drogę powinni wiedzieć, że wykładnia urzędu biskupiego jaką 
tutaj daliśmy, stanowi już głęboko sięgającą korekturę tego, czym stał 
się on w późniejszych wiekach. Korektura ta jednak była możliwa dzięki 
osiągnięciom biblistyki, do jakich doszły właśnie protestanckie badania 
ostatnich dziesięcioleci.

2. Wkład katolicki

Powiedzieliśmy już, co oznacza dla współczesnych Kościołów katolic
kich owo powtórne wykonanie starokościelnej decyzji: po pierwsze, że 
późniejsze, błędne interpretacje kerygmatu biblijnego muszą być skory
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gowane oraz że — po drugie — trzeba przyznać właściwe miejsce służbom 
niezależnym i charyzmatycznym (oczywiście w postaci wykluczającej rów- 
noczesność dwóch lub trzech „rodzajów” urzędu). Pozostaje nam jeszcze 
do omówienia w sposób pozytywny, w jaki sposób w obecnym dialogu e- 
kumenicznym należy nadać znaczenie pierwotnej treści urzędu apostolsko- 
-biskupiego, aby znowu stał się on wiarygodny jako ośrodek wszystkich 
„służb” . Poruszmy tu trzy kwestie.
1. Urząd apostolsko-biskupi musi być przedstawiony w jego najprostszej 

postaci. Należy usunąć wszystkie spekulatywne uzasadnienia, wszy
stkie sztuczne nadbudówki i upiększenia, jakie narosły nad tym urzę
dem w ciągu wieków. Należy na nowo wysunąć na plan pierwszy urząd 
biskupi w jego elementarnej strukturze podstawowej i pełnomocnictwie 
przysługującym mu jako braterskiemu urzędowi jedności oraz — z tym 
bezpośrednio związane — święcenia biskupie zgodnie z ich podstawo
wą ideą, którą stanowi skromne nakładanie rąk. Przykładem może być 
urząd biskupi, o którym poświadczył Hipolit w opisie konsekracji bi
skupa dla wspólnoty w Rzymie, a co później opisał Dollinger (także 
w odniesieniu do konsekracji biskupiej szczególnie w Kościele angli
kańskim) w następujących słowach: „Problem polega na tym, aby przy 
konsekracji stosowano nałożenie rąk, aby przy tym wypowiadano słowa 
wyrażające przekazanie łaski stanu (my powiedzielibyśmy: pełnomoc
nictwa urzędu) oraz aby uznawano, że przez wyświęcenie udzielana 
jest łaska Ducha Świętego” (Bonner UnionsverhandIungen, II, str. 95). 
A rzecz, o którą chodzi, to po prostu to, że urz^d biskupi, jako bra
terski urząd miłości, łączący poszczególną wspólnotę z Kościołem pow
szechnym, chroni jedność Kościoła, „reprezentuje ją i konstytuuje” 
(Konferencja Edynburska 1937). W obrębie tej przede wszystkim czysto 
formalnej struktury podstawowej istnieje możliwość, że w (rozszerzo
nym) pełnomocnictwie urzędowym, przysługującym urzędowi biskupie
mu w jego specjalnej pozycji podkreśla się w  poszczególnych przy
padkach raz jedną, raz drugą stronę. Tak było już w starym Kościele. 
W Rzymie biskup był przede wszystkim pierwszym liturgiem, w Syrii 
był przede wszystkim duchowym wzorem i sakramentalnym ośrodkiem 
gminy, w Azji Mniejszej wyświęconym głosicielem nauki apostolskiej. 
Te trzy typy biskupów są równocześnie wczesnymi formami później
szego biskupa rzymskokatolickiego, prawosławnego i luterańskiego (tak 
twierdzi H. von Campenhausen). Takie też powinny i muszą być w zje
dnoczonym Kościele przyszłości — w myśl zasady jedności w różnorod
ności — specjalne odmiany jednego apasiolsko-biskupiego urzędu, jeżeli

. tylko jego elementarne podstawy pozostaną zachowane.
2. Urząd biskupi, aby być braterskim urzędem jedności, musi pozostawać 

w ścisłym związku z życiem Kościoła, któremu ma służyć. Urząd bis
kupi nie może być w żaden sposób izolowany. Biskup nie powinien
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mieć „dworu”  ani otaczać się aparatem administracyjnym, utrudnia
jącym każde bezpośrednie, ludzkie obcowanie z nim. Nie powinien on 
być ani księciem, ani najwyższym urzędnikiem administracyjnym. Bis
kup może być tym, czym powinien być, jedynie w najściślejszym, osobis
tym kontakcie z prezbiterami i diakonami, jak również ze wspólnotami, 
reprezentowanymi wyraźnie w synodzie, ze „świeckimi” mężczyznami 
i kobietami. Dlatego diecezje nie powinny pod względem rozmiarów 
być zbyt wielkie. Biskup może sprawować swój wysoki urząd jako 
prawdziwy arcypasterz tylko w najściślejszej wewnętrznej i zewnęt
rznej wspólnocie z powierzoną mu trzodą. Patrząc na to ze strony 
zasad teologicznych, to wszystko jest możliwe i sensowne tylko wtedy, 
gdy biskup (i kierowany przez niego Kościół) pozostaje świadom tego, 
że jako biskup jest przede wszystkim diakonem i kapłanem, który 
na swym specjalnym stanowisku razem ze współdiakonami oraz współ- 
kapłanami pełni w Kościele tę samą służbę głoszenia Ewangelii.

3. Urząd biskupa nie powinien też być izolowany — ani teoretycznie, ani 
praktycznie — od podstawowych ustanowień apostolskich, na których 
opiera się zarówno Kościół powszechny jak i poszczególna wspólnota. 
Te apostolskie podstawowe ustanowienia Kościoła są — powszechnie 
obowiązujące wyznanie wiary, powszechnie uznany porządek urzędów 
i ustroju, przez wszystkich praktykowana forma służby Bożej — tym, 
co uzasadnia i podtrzymuje urząd biskupi w jego katolickości i apos- 
tolskości — ale wcale nie odwrotnie. Biskup tylko przez to, że jako 
pojedyncza osoba pozostaje w apostolskiej • sukcesji i jest „ważnie” 
konsekrowany nie może obdarzyć prawdziwą katolickością i apostol- 
skością wspólnoty powierzonej mu lub którą dopiero ma otrzymać 
względnie obcy mu Kościół. Jako „episcopus” („nadzorca”) może on być 
tylko strażnikiem wiary Kościoła, który już-jest katolicki i apostolski 
i który na podstawie swych powszechnie uznawanych ustanowień po
wołuje go na jego urząd. Jeśli zlekceważy się ten stan rzeczy, to nie
uniknione stanie się ześliźnięcie w magiczne pojmowanie urzędu bis
kupiego i konsekracji biskupa.
Arcybiskup Rinkeł w swoim referacie pod tytułem „Starokatolickie wyz

nanie wiary” wygłoszonym na Wiedeńskim Kongresie Starokatolików w 
1965 roku reasumując ten referat, w następnych .słowach określa pozycję 
urzędu biskupiego w Kościele: „Jeszcze raz podnosimy kwestie potrój- 
ności urzędu w Kościele. Gdy w dialogu ekumenicznym dyskutuje się prze
de wszystkim o urzędzie biskupim, to dla nas słowo „biskup” jest nie do 
pomyślenia bez słowa „kapłan” i „diakon”. Oba te pojęcia są nierozłącznie 
związane z nazwą i urzędem biskupa. Biskup jest w pierwszym rzędzie 
„posługującym” (diakonem) i rzeczywiście kapłanem. Jest on „kapłanem”, 
który wśród swoich współkapłanów jest „primus inter pares” , pierwszy 
wśród równych. Ale nosi on kapłaństwo jako pierwszy przedstawiciel,
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jako reprezentant swojej trzody, jako brat wśród swoich współbiskupów 
i w związku z nimi jako poręczyciel obecności jednego, świętego, katolic
kiego i apostolskiego Kościoła. Stąd przecież wynika także, iż działa on 
w imieniu jednego Kościoła, ten jeden Kościół przedstawia, jeden Koś
ciół reprezentuje swoim urzędem i przez swoje rozdawnictwo duchowe 
oraz jeden Kościół przenosi poprzez pokolenia i stulecia. Dlatego każdy 
biskup jest „tym” biskupem Kościoła, a wszyscy oni są sobie równi. A 
jeśli kiedyś rozwój historyczny i potrzeby organizacyjne doprowadziły do 
jęfewnego zróżnicowania stopni służbowych w tej równości i w pewnej mie
rze to zróżnicowanie okazało się wygodne lub nawet konieczne, to przez to 
nic się nie zmieniło w tej równości. Można tu co najwyżej mówić o „pri- 
mi inter pares” , pierwszych wśród sobie równych, którzy jako pierwsi 
nigdy nie mogą otrzymać lub posiadać ani wyższych, ani boskich kom 
petencji. Podobnie jak pierwotna wiedza o boskim objawieniu pozostaje 
dziełem ludzkim i zawsze będzie konfrontowana z ludzkimi ocenami, tak 
również i piastujący urząd w Kościele, nawet ten najwyższy, pozostaje 
człowiekiem, który w poznaniu i sądzeniu nigdy nie może wykroczyć poza 
granice ludzkiej wiedzy i możliwości, ani tym niemniej zająć miejsce sa
mego Pana Kościoła. A przecież, jeśli nawet każdy piastujący urząd, 
nawet ten najwyższy, jest człowiekiem, to jako biskup Kościoła jest on 
eksponentem jego jedności, stróżem i dozorcą jego świętości, poręczy
cielem jego katolickości oraz ogniwem łączącym jego apostolskość.

Biskupi starokatoliccy od początku trzymali się tych zasad i' ekspono
wali je w stosunkach zewnętrznych, zwłaszcza w dyskusjach nad doprowa
dzeniem do unii kościelnej. Chodzi bowiem o to, że obecnie szczególnie w 
anglikanizmie podejmuje się coraz częściej próby zajęcia stanowiska prze
ciwnego i doprowadzenia do unii kościelnej przez złączenie urzędu bis
kupiego ze służbami niebiskupimi, pod groźbą utraty katolickości urzędu 
biskupiego. Dla unaocznienia tego, co powyżej powiedzieliśmy, przedsta
wiamy poniżej szczegółowo te z tych planów unii, wobec których w os
tatnich latach na zaproszenie Kościoła anglikańskiego mieli zająć stano
wisko biskupi starokatoliccy. Są to schematy unii Zjednoczenia Kościoła 
Indii Południowych, Kościoła Sri Lanki (Cejlonu) i Kościoła Indii Pół
nocnych — Pakistanu oraz trwające jeszcze rokowania w sprawie unii 
Kościoła anglikańskiego i Kościoła metodystów.

Dodatek: Stanowisko starokatolickie wobec nowych planów unii 
między Kościołami episkopalnymi i nieepiskopalnymi

Na wstępie pewna uwaga ogólna. To, że tak zwane „młode” Kościoły 
w Azji szybciej i łatwiej niż ich macierzyste Kościoły w Europie i Ame
ryce wykazały gotowość do rokowań unijnych i — jak w przypadku Indii 
Południowych — doszły do zjednoczenia, jest uzasadnione głównie tym,
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że dla tych zamorskich Kościołów stare historycznie narosłe sprzeczności 
wyznaniowe ich Kościołów macierzystych są wewnętrznie obce i niezrozu
miałe. A jednak przez misje były one ciągle na nowo wciągane w te 
spory i dlatego dalej rozdzielały się między sobą. Aby w tej sytuacji lepiej 
wykonywać swoją misję wobec ogromnych mas pogan, młode Kościoły, 
stanowiące w Azji mniejszość, próbowały połączyć się na podstawie kilku, 
często niezbyt ostro zarysowanych zasad, a przede wszystkim pod wzglę
dem organizacyjnym przez zcalenie urzędów. Czyniły to one w wyrażohej 
lub w nie wyrażonej nadziei, że z tego przede wszystkim raczej organiza
cyjnego połączenia z czasem dojdzie się do głębszej i obszerniejszej wspól
noty w wierze. Było to i jest śmiałe przedsięwzięcie, niedostępne europej
skim Kościołom macierzystym, ponieważ one po prostu nie mogą ani nie 
powinny wyprzeć się swego historycznego depozytu wiary nabytego częś
ciowo w całe wieki trwających walkach. Ale z tego powodu nie można i 
nie wolno z góry wykluczać możliwości, że w niezwykłych warunkach 
jakie istnieją w zamorskich krajach, i Bóg ze swoim Kościołem postępuje 
w niezwykły sposób. Odpowiednio do podwójnego aspektu starokatoliccy 
teologowie i biskupi zajęli wobec tych prób unijnych stanowisko tego ro
dzaju, że wyrazili swoje wątpliwości teologiczne z punktu widzenia po
wierzonego im depozytu wiary, z drugiej jednak strony przyznając, iż 
można oczekiwać uznania i błogosławienia przez Boga tej niezwykłej, 
śmiałej drogi młodych Kościołów. Wzorcowym pod tym względem było ich 
stanowisko zajęte wobec unii południowo-indyjskiej.

1. Zjednoczony Kościół Indii Południowych

Po żmudnych, 25 lat trwających rokowaniach, w roku 1947 w Indiach 
Południowych anglikanie, metodyści, prezbiterianie i kongregacjonaliści po
łączyli się w Zjednoczony Kościół Indii Południowych. Jako wspólną 
podstawę wszystkie cztery grupy (na wzór czterostronności anglikańskich 
konferencji w Lambeth) uznały: Pismo Święte, starokościelne wyznanie 
wiary, obydwa sakramenty Pańskie — chrzest i Eucharystię oraz historycz
ny urząd biskupi. Ponieważ jednak trzy grupy protestanckie nie mają 
urzędu biskupiego, przewidziano, że wciągu 30 lat nowo wstępujący du
chowni metody styczni, prezbiteriańscy i kongregacjonalistyczni otrzymają 
święcenia od biskupów anglikańskich i tak będzie im przekazany urząd 
katolicki. Miało to początkowo ten skutek, że w jednym Kościele Indii 
Południowych były dwa rodzaje urzędów pełniących tę samą służbę, du
chowni „katoliccy” i „protestanccy” . Natomiast dzisiaj zdecydowana więk
szość duchownych jfest już wyświęcona przez anglikańskich biskupów, co 
oznacza, że Kościół Indii Południowych ma już teraz charakter zdecydo
wanie katolicki. Macierzysty Kościół anglikański zajął wobec tej próby 
unii stanowisko wyczekujące, częściowo pozytywne, częściowo negatywne.
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Dopiero po upływie 30 lat ma rozstrzygnąć, czy zechce utworzyć pełną 
wspólnotę kościelną z Kościołem Indii Południowych, który jest dla niego 
Kościołem w pewnym sensie „nowym”.

Dla Kościołów starokatolickich nie było i nie jest oczywiście rzeczą 
łatwą zająć stanowisko wobec tej śmiałej próby unii, która mogłaby poś
rednio naruszyć stosunki anglikańsko-starokatolickie. Po przeprowadzeniu 
w tej sprawie szczegółowych konsultacji, ostatnio jeszcze na anglikań- 
sko-starokatolickim zjeździe teologów w Rheinfelden w 1957 roku arcy
biskup Utrechtu dr A. Rinkel przekazał w osobistym liście arcybiskupowi 
Canterbury (oraz arcybiskupowi Yorku i biskupowi przewodniczącemu Koś
cioła episkopalnego w USA) swoje, złożone na tym zjeździe oświadczenie, 
w którym między innymi stwierdza^ się, co następuje: „W zasadzie droga 
obrana w Indiach jest niewystarczająca. Aby na dłuższą metę utrzymać 
zdrowy urząd katolicki uznaje się tymczasowo urząd niekatolicki również 
jako wystarczający i równouprawniony, ale przecież z zamiarem pozbycia 
się go po upływie lat, jako już dłużej niedopuszczalnego. Nie jest to 
metoda w duchu historii zbawienia, „via salutis” i przekonania o słuszności 
wiary, lecz operacja kościelno-organizacyjna i kościełno-polityezna. Po
nadto celowo pozostają bez odpowiedzi pytania o treść ideową, o fun
kcję udzielającą łaskę samego urzędu oraz dogmatyczną treść sakramen
tów i faktycznie cała treść wiary, doktryna pozostaje nieokreślona i nie 
zmierza jasno do jedności. Dlatego doskonale rozumiemy, iż niektórzy an- 
glikanie mogą być zaniepokojeni tego rodzaju zjednoczeniem, podobnie 
jak i my, nie chcąc brać odpowiedzialności za takie postępowanie. Jeśli 
taka jest wola .Boża, droga ta może prowadzić do zadawalającego końca, ale 
może też skończyć się niepowodzeniem. Wątpliwa strona tego rodzaju 
postępowania leży naszym zdaniem w tym, że cały nacisk kładzie się na 
znaczenie „przyjęcia do systemu urzędu biskupiego” , podczas gdy nie
rozstrzygnięte pozostaje wewnętrzne znaczenie episkopatu a rozwój me
tody pozostawia się czasowi czy przypadkowi lub też praktycznemu doś
wiadczeniu. W metodzie tej jest coś mechanicznego, można powiedzieć 
prawie — magicznego.

Z tym związany jest także praktyczny punkt widzenia. Powyżej po
wiedziałem: Droga ta może prowadzić do zadawalającego końca, o ile 
Bóg tak zechce. Mówię to poważnie, a to z następujących powodów: 
Naszym zdaniem w działalności ekumenicznej na płaszczyźnie dogmatycz
nej osiągnięto pewną granicę i możemy stwierdzić, że rozmaite ujęcia do
szły do martwego punktu, który przejawia się w sprzeczności „katolicki 
i protestancki” . O ile ekumeniczne starania pochodzą od Boga, musi zna
leźć się wyjście i należy go szukać oraz dążyć do niego. Mimo wszystkie 
braki i niebezpieczeństwa, jakie naszym zdaniem związane są z drogą 
wybraną w Indiach Południowych, nie należy uważać za niemożliwe, 
że Bóg użyje tej po ludzku słabej, a nawet być może po ludzku zawiłej
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próby, aby pokazać wyjście, nawet jeżeli to wyjście nie jest właściwe. 
Oby przejawiło się tu wzrastanie w katolickiej prawdzie, które pewnego 
dnia może rozwinąć się w pełną katolickość, tym bardziej, że doświad
czenie tych paru zaledwie lat nauczyło już, że możliwość ta nie jest uro
jeniem. Tak więc w zaufaniu do kierownictwa Bożego Ducha Świętego 
oczekujemy rozwoju przyszłości. Ale nie przestaje istnieć niebezpieczeń
stwo, iż znajdą się ludzie, którzy zbyt szybko zadowolą się obecnym 
wynikiem i ustrojową zewnętrzną jedność będą uważali za jedność „in 
principiis” . Mamy poważanie i zrozumienie dla szerokich horyzontów 
Kościoła anglikańskiego w obrębie jego własnych murów, ale takie sze
rokie horyzonty poza nimi mogą jeszcze ciągle mieć charakter nic nie 
znaczących, tolerancyjnych sojuszy poglądów, które w najgłębszej war
stwie pozostają zróżnicowane i sprzeczne. Takiemu wynikowi byłby w 
końcu wyznaczony los rozpłynięcia się w starych rozłamach. I dlatego 
praktyczny punkt widzenia staje się z powrotem zasadniczym. Myśl teolo
giczna musi mieć się na baczności.

2. Planowane Kościoły Sri Lanki (Cejlonu) oraz 
Południowych Indii — Pakistanu

Jeszcze dalej idące i w przekonaniu starokatolickim jeszcze bardziej 
niebezpieczne były plany zjednoczenia dla Kościołów Sri Lanki i Pół
nocnej Indii — Pakistanu.

W 1949 roku ukazał się po 15 letnich rokowaniach wstępnych schemat 
zjednoczenia anglikańskich Kościołów Indii, Birmy i Cejlonu z tamtej
szymi metodystami, baptystami, prezbiterianami i południowoindyjską die
cezją Jaffna. Planowany Kościół miał otrzymać nazwę Kościół Sri Lanka. 
Unia miała dojść do skutku przez wzajemne uznanie i połączenie, urzę
dów zainteresowanych Kościołów, które wskutek ich rozdziału nie miały 
dotąd pełnego urzędu. Również w tym przypadku jako podstawę wiary 
przewidziano czterostronne porozumienie z Lambeth, przy czym miano 
uznać również „historyczny episkopat”, ale bez określonej jego interpre
tacji. Biskupi, mający być wybrani dla planowanego Kościoła, mieli otrzy
mać konsekrację od biskupów różnych kościelnych tradycji a następnie 
przez nałożenie rąk przez duchownych wszystkich jednoczących się Koś
ciołów otrzymać rozszerzone pełnomocnictwo dla Kościoła Sri Lanka. 
Potem w każdej nowo utworzonej diecezji byłoby odprawione nabożeń
stwo, podczas którego nastąpiłoby zjednoczenie wszystkich urzędów, a 
mianowicie przez nadzieję na to, „że w tym nabożeństwie Bóg przez 
działanie Ducha Świętego każdej osobie uczestniczącej w nim jako ka
płan Udzieliłby łaski, darów, charakteru i pełnomocnictwa, których każdy 
z nich z osobna mógłby potrzebować”. Każdemu z dotychczasowych Kościo
łów wolno byłoby zachować jego odrębne wyznanie wiary, jak również 
„każdy komunikujący, który obecnie pozostaje w  pełnej łączności z jed
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nym z łączących się Kościołów, może przyjąć komunię na każdym nabo
żeństwie w Kościele Lanki” . Co więcej: „Każdy wyświęcony duchowny 
takiego Kościoła może gościnnie rozdzielać komunię lub odprawiać mszę 
w Kościele Lanki, jeżeli poprosi go o to miejscowy duchowny”.

Podobny plan unii przedłożyli w 1951 roku dla Indii Północnych i Pakis
tanu tamtejsi anglikanie, baptyści, metodyści i połączeni już wcześniej 
prezbiterianie i kongregacjonaliści. Prace wstępne nad tym planem zos
tały rozpoczęte już w 1929 roku. Przewidywał on tę samą ogólną pod
stawę wiary co plan Kościoła Lanki oraz tak samo ujednolicenie urzędów 
przez wzajemne nałożenie rąk. Na wspólne zapytanie arcybiskupów Can- 
terbury i Yorku, Arcybiskup Utrechtu następująco określił stanowisko 
starokatolickie:

a) Za pomocą działań, obrzędów lub oświadczeń unifikacyjnych tworzy 
się zjednoczony Kościół, który równocześnie przedstawia się jako część 
jednego Kościoła katolickiego. Ale to wszystko więcej opiera się na de
cyzjach i zarządzeniach organizacyjnych, niż na pewnej niewątpliwej 
jedności pojęcia urzędu. Innymi słowy —■ organizacja ma pierwszeństwo 
przed zagadnieniem prawdy.

b) Obustronne urzędy zostają uznane jako rzeczywiste urzędy, jako 
„urzędy Chrystusa w jego słowie i sakramencie”, ale dzieje się to bez 
dalszego badania lub przeprowadzania decydującego dowodu.

c) Uznaje się, że na skutek obecnego stanu rozłamowego w chrześci
jaństwie wszystkie urzędy są „ograniczone w zasięgu i pełnomocnictwie” 
i nie imają potwierdzenia całego Kościoła.

Naszym zdaniem punkty zarówno b) jak i c) są dwoma punktami nie
korzystnymi dla anglikanizmu: katolik zrzeka się tego, o czego posiadaniu 
powinien być przekonany.

d) Stosuje się teorię o uzupełniającej lub warunkowej konsekracji 
lub wyświęceniu czyli innymi słowy — dokonuje się czynności, o których 
przypuszcza się, że będą uzupełniały braki tam, gdzie to powinno być 
potrzebne, a nie czyni się tego łam, gdzie to jest zbędne. Ale przy tym nie 
ustala się kiedy, gdzie i komu należy rzeczywiście uzupełnić braki, a kie
dy, gdzie i komu — nie, i dlatego w ogóle nic się nie dzieje.

e) Każdy musi poddać się tej czynności, nawet jeśli we własnym prze
konaniu — co trzeba uznać w odniesieniu do zgodnie z przepisami kon
sekrowanych biskupów anglikańskich lub zgodnie z przepisami wyświę
conych kapłanów anglikańskich — jest konsekrowany lub wyświęcony 
całkowicie po katolicku w Kościele Bożym. Ma to ten skutek, że dla 
każdego, kto ma takie przekonanie poddanie się obrzędom unifikacyjnym 
jest tylko pozorem i może być odczuwane jako profanacja.

f) Nicejsko-Konstantynopolitańskie wyznanie wiary zaproponowano dla 
zjednoczonego Kościoła jako główne i wspólne wyznanie wiary, ale poza 
tym dozwolone jest zachowanie przez każdą przyłączającą się „deno
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minacje” swego własnego —  co tutaj znaczy: ewangelicko-reformowanego
—  wyznania wiary jako absolutnie ważnego. Naszym zdaniem jedynym 
.skutkiem tego może być to, że każda część zjednoczonego Kościoła za
chowuje swoje własne dotychczasowe cechy. Również w przyszłości będzie 
się nadal anglikaninem, metodystą, baptystą itp. Jedyną tak zwaną osiąg
niętą korzyścią byłoby to, że anglikański duchowny mógłby celebrować 
również w metodystycznej, baptystycznej itd. części Kościoła oraz odwrot
nie, nawet wtedy, gdy «dogmaty» (na przykład zasadnicze różnice w poj
mowaniu chrztu, Eucharystii oriiz urzędu) są nawzajem ze sobą sprzeczne, 
a często nawet wzajemnie wykluczają się. Dostrzegamy tu tylko jedność 
administracyjną, a nie jedność w wierze.

Chcielibyśmy do tego dołączyć jeszcze następujące uwagi.
Pogląd, że obecnie w podzielonym Kościele wszystkie urzędy są nie

zupełne nie tylko jeśli chodzi o jurysdykcję, ale również co do łaski, 
soharalkteru i pełnomocnictwa jest dla nas gorszący i ze swej isorty nie 
do przyjęcia dla nas jako punikt wyjścia. Musimy temu wprost zaprze
czyć. Panuje tu pomieszanie pojęć w odniesieniu do «Kościoła» i «dęnomi- 
nacji», ale także jeśli chodzi o «jurysdykcję®, «autorytet», oraz «ordo» 
i «zadanie»” .

Dnia 22 września 1961 roku zebrana w Haarlem Międzynarodowa Kon
ferencja Biskupów Starokatolickich (MKBS) potwierdziła to oświadczenie 
arcybiskupa i streściła je w następujących ośmiu punktach:

„MKBS stwierdza, że przedłożone pytania miały na celu rozpoznanie, 
czy dojście do skutku całkowitej wspólnoty między prowincjami kościel
nymi Canterbury i York z jednej strony, a „planowanymi Kościołami 
Lanki i Północnych Indii — Pakistanu z drugiej strony, mogłoby czy też 
nie mogłoby przynieść szkodę stosunkom z Kościołami starokatolickimi.

MKBS stwierdza, że ostateczne potwierdzenie lub zaprzeczenie jest wy
kluczone, ponieważ sprawę interkomunii lub całkowitej wspólnoty można 
rozważać tylko między istniejącymi Kościołami i to na podstawie pojmowa
nia znaczenia Biblii, tradycji,: wyznania wiary, urzędu i sakramentu.

Ze względu na to MKBS pozwala sobie wyrazić swoje obawy wobec 
przedłożonego «schematu i planu». Po szczegółowym rozważeniu projektu 
pozwala sobie na następujące uwagi:

1. Dla pełnej wspólnoty — zdaniem MKBS — oprócz uznania obu
stronnej niezależności jako czynnika pozytywnego, konieczne jest też uz
nanie i przekonanie o obustronnej katolickości. Katolickość ta musi się 
ujawnić w „faith and order” (wierze i ustroju). Nieodzownymi warun
kami są zgodność w wierze i jedności w urzędzie.

2. «Schemat i plan» nie są pod tym względem dość jasne, aby za
pewnić pożądaną gwarancję. MKBS jest całkowicie przekonana o szcze- 
Tości wysiłków, ale nie jest przekonana o słuszności i jednoznaczności pro
ponowanych środków i dróg.
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3. Pozostaje w dalszym ciągu niepewność co do tego, czy proponowana 
formuła ma być rzeczywiście wyświęceniem na kapłana Kościoła katolic
kiego czy też nie, względnie tylko warunkowo.

Nie jest pewne, czy odbiorca musi być rzeczywiście gotów do przy
jęcia święceń katolickich oraz czy musi być przekonany o tym, że jego 
urząd był dotąd niedostateczny i wadliwy. Istnieje również wątpliwość 
co do zasadniczego znaczenia urzędu biskupiego, co zagraża katolickości 
tego urzędu a zatem jest ono nie do przyjęcia dla Kościoła powszechnego.

4. Istnieją niepewności w dziedzinie wiary katolickiej. Nie można po
zostawiać w mocy i użytkowaniu należących do późniejszego czasu wyz
nań wiary i katechizmów, które w pewnych punktach są sprzeczne z 
wyznaniem wiary starego Kościoła oraz interpretacją, jaką mu nadał Koś
ciół wszystkich stuleci.

Istnieje wielka niepewność co do znaczenia chrztu i jego udziela
nia a także co do katolickiego znaczenia Eucharystii.

5. Występują anomalie co do możliwości, że nieochrzczeni będą zapro
szeni i dopuszczeni do członkowstwa w «Kościele», a niewyświęeeni do 
oficjalnych działań «Kościoła». Istnieje możliwość uznania kobiety za god
ną piastowania urzędu kapłańskiego. MKBS uważa to za sprzeczne z 
katoliekością urzędu kościelnego.

6. Te i inne wątpliwości wykluczają możliwość interkomunii lub cał
kowitej wspólnoty między Kościołami starokatolickimi a «Kościołami pla
nowanymi*. Oprócz tego może powstać niebezpieczeństwo, że istniejąca 
już całkowita łączność z pewnym Kościołem wspólnoty anglikańskiej mo
głaby ulec zaprzepaszczeniu, jeśli ten Kościół wstąpiłby do «planowanegO' 
Kościoła*.

7. MKBS nie widzi mimo wszystko żadnego powodu, aby zmienić swój 
stosunek do anglikańskiej wspólnoty kościelnej, ustalony na Konferencji 
Bońskiej w 1931 roku. Nie robi jednak tajemnicy z tego, że istnieje tu- 
niebezpieczeństwo, a mianowicie tam, gdzie chodziłoby o czynności sa
kramentalne, które chciałyby spełniać wspólnie z «Kościołami planowa
nymi® zarówno Kościoły anglikańskie jak i starokatolickie.

8. MKBS jest przekonana, że wszystkie te wątpliwości będą miały 
również duże znaczenie dla Kościołów prawosławnych. Pozwala więc so
bie wyrazić życzenie, aby ponowne przestudiowanie «schematu i planu» 
mogło usunąć te wątpliwości, zanim anglikańska wspólnota kościelna po
dejmie ostateczną decyzję” .

3. Plan ponownego zjednoczenia w Anglii Kościoła 
anglikańskiego i metodystycznego

W roku 1963 opublikowano anglikańsko-metodystyczny plan unii, opra
cowany przez mieszaną komisję teologów w ciągu ponad sześciu lat pracy.. 
Plan przewiduje dokonanie ponownego zjednoczenia w dwóch etapach.
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Najpierw należy dążyć do „pełnej wspólnoty kościelnej” między oboma 
istniejącymi niezależnie Kościołami, w oparciu o którą zależnie od doś
wiadczeń może nastąpić całkowita unia. Pierwsza faza rozpocznie się 
nabożeństwem pojednania. Po wspólnym oświadczeniu o uznaniu jedności 
jako celu, ma zgodnie z tym planem nastąpić „integracja” urzędów du
chownych obu Kościołów, a to w ten sposób, że duchowni metodystyczni 
otrzymają nałożenie rąk od biskupów anglikańskich i odwrotnie duchowni 
anglikańscy, przez nałożenie rąk ze strony piastujących urzędy metodys- 
tyczne otrzymają pełnomocnictwo wykonywania swego urzędu w Koście
le metodystycznym oraz odprawiania mszy względnie przyjmowania ko
munii. Nad tym planem rozgorzała od tego czasu w obu Kościołach oży
wiona dyskusja. Odpowiednie instancje obu Kościołów również zajęły 
stanowiska przeważnie pozytywne, chociaż z zastrzeżeniem, że do 1968 roku 
przez pracę badawczą należy osiągnąć jednomyślność co do niewyjaśnio
nych jeszcze problemów. Nie możemy tu wchodzić w szczegóły tego zagad
nienia. Przytoczymy więc tylko końcowe zdania obszernego oświadczenia, 
złożonego w tej sprawie na zaproszenie arcybiskupa Canterbury i Yorku 
przez Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich (MKBS),. 
w którym została szczególnie wyraźnie zaznaczona starokatolicka doktryna
o urzędzie biskupim.

„MKBS przypomina, że ze strony starokatolickiej przeszłe święcenia. 
Kościoła anglikańskiego zostały uznane jako prawdziwe, autentyczne i waż
ne, jako na pewno i w pełnym znaczeniu katolickie, na podstawie pewności, 
że została rzeczywiście zachowana sukcesja apostolska oraz że święcenia 
odbywają się przez nałożenie rąk dla przekazania podczas wzywania Du
cha Świętego łaski, pełnomocnictwa i misji urzędu. Innymi słowy — w 
święceniach ma miejsce to, co Apostołowie i ich następcy od początku 
twierdzili i czynili. I następnie, że episkopat nigdy nie może istnieć sam 
w sobie, lecz jest częścią zasad, stanowiących razem katolickość Kościoła.

MKBS utrzymuje wraz z Kościołem pierwszych piętnastu wieków, że 
episkopat (w swojej jedności z prezbiteratem i diakonatem) jest z prawa 
Boskiego, podobnie jak Pismo święte, «regula fidei» oraz sakramenty i że 
dlatego jest on żywotną funkcją Kościoła i jego katolickości. Tak ugrun
towany w Boskiej woli Założyciela oraz w istocie Kościoła episkopat 
jest konieczny i niezbędny dla dalszego istnienia Kościoła. Dlatego MKBS- 
uważa uznanie urzędu Kościoła w jego trojakiej postaci i w tym zna
czeniu, jakie znał i uznawał ogólnie Kościół od II wieku, jako dokładnie 
tak samo w ścisłym znaczeniu konieczne dla jedności, jak przyjęcie Pis
ma świętego jako «prima reguła fidei», wyznań wiary starego Kościoła 
oraz sakramentów. To orzeczenie właśnie należy przyjąć, a nie później
szą wykładnię «episkopatu», który jako mniej lub bardziej izolowana for
ma kierowania Kościołem może być lub też może nie być przyjęta «do 
systemu*.
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W «manus impositio» (nałożeniu rąk) «nabożeństwa pojednania* MKBS 
nie widzi ostatecznej gwarancji, bo przyjmuje się tutaj jedynie, że Bóg 
przez nałożenie rąk jednej strony zapewni drugiej stronie to, czego jej 
mogłoby brakować podczas gdy ten brak jest niedostatecznie opisany 
i uznany. Dlatego jest możliwe, że nałożenie rąk dokonywane przez stronę 
anglikańską, może być z jednej strony uważane za święcenia kapłańskie, 
ale dopuszcza ono możliwość istnienia u otrzymujących je metodystów 
przekonania, że przez swój urząd osiągnęli oni już to kapłaństwo i posia
dają je, a przez nałożenie rąk otrzymują tylko upoważnienie do sprawo
wania swego urzędu lub kapłaństwa również w innym Kościele. Z drugiej 
strony jest dla MKBS całkiem niezrozumiałe, co mogłaby ewentualnie dać 
anglikańskiemu duchownemu, biskupowi bądź kapłanowi nałożenie na niego 
rąk, dokonane przez metodystów. Niesłusznym byłoby uznanie darów pro
fetycznego lub dynamicznego pełnomocnictwa i duchowności za wyłącz
ne przywileje urzędu metody stycznego. Również według Nowego Testa
mentu urząd prorocki nigdy nie był przekazywany przez nakładanie rąk, 
lecz zawsze był rozumiany jako bezpośredni dar Ducha Świętego. Dlate
go w tym przypadku nałożenie rąk może oznaczać nie więcej jak tylko 
uprawomocnienie, formę przekazania jurysdykcji i autorytetu. W tym 
kontekście MKBS nie uważa za słuszne składanie wszystkiego w ręce 
Boga, dopóki obie strony nie będą całkowicie jednomyślne co do treści 
i celu tego, o co prosi się w modlitwie i c o ' powinno być zdefiniowane 
i dokonane we właściwym sobie akcie sakralnym tego rodzaju modlitwy.

MKBS jest przekonana, że można by wymienić jeszcze więcej punktów 
jako sprawy nierozstrzygnięte. Na zakończenie MKBS chciałaby wyrazić 
pogląd, że rozmowy nie mogą jeszcze być uznane za zakończone w tym 
sensie, iż usunięta została każda wieloznaczność i dlatego też postępo
wanie takie, jak proponowane w «nabożeństwie pojednania® nie może 
prowadzić do tak upragnionej jedności.

MKBS uważa rozstrzygnięcie tej sprawy w obecnym stadium rozmów 
również dlatego za przedwczesne, że stworzyłoby ono poważną przeszko
dę na drodze rokowań, prowadzonych z prawosławnymi zarówno przez 
anglikanów jak i starokatolików” .

Tymi rozważaniami o urzędzie kościelnym' weszliśmy już na dobre 
w problemy współczesnej ekumenii. Problemy te jednak są zrozumiałe w 
swoim znaczeniu i zasięgu dopiero wtedy gdy pozna się samą ekumenię, 
jej motywy, jej cele i metody i gdy spróbuje się naświetlić je z punktu 
widzenia naszych starokatolickich zasad. Uczynimy to w ten sposób, że 
przedstawimy w pierwszej części ekumenię w jej podstawowych intencjach, 
a w drugiej części stosunek Kościoła starokatolickiego do jego bliźnia
czych Kościołów.

Tłumaczenia i opracowania dokonano pod kierunkiem ks. W. Wysoczańskiego
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„Posłannictwo”
Nr 1—2 1977

N asz stosunek do Kościoła  
Rzym skokatolickiego (1870 — 1970)

Mimo upływu kilku lat nic nie stracił na aktualności i wartości dru
kowany poniżej list pasterski na Wielkanoc 1970 r. ks. biskupa dr Ursa 
Kury’ego, byłego zwierzchnika Kościoła Chrześdjańskokaiolickiego Szwaj
carii. Tłumaczenia z języka niemieckiego i skrótu dokonał bp prof. dr Ma
ksymilian Rode.

„Trwajmy mocno przy wyznawaniu 
nadziei naszej i nie wahajmy się. 
Bo wiernym jest ten, który dał o- 
bietnicę” (Hebr. X , 23).

Umiłowani w Panu!

W nadchodzącym 18 dniu lipca 1970 r. upłynie 100 lat od czasu, kiedy 
na I watykańskim soborze pod przewodnictwem pap. Piusa IX ogłoszono 
teologiczną tezę, że biskupowi Rzymu przynależy się z mocy prawa Bożego 
najwyższa i pełna biskupia władza nad całym Kościołem i nieomylność w 
sprawach wiary i moralności... Starokatolicy i wielu myślących podobnie 
podnieśli przeciwko tym dwu tezom publiczny głos protestu. Oni nie mogli 
przyjąć tych dwu nowych nauk, bo nie znajdowali dla nich żadnego opar
cia i żadnego dowodu ani w Piśmie św., ani w przekazach starego Koś
cioła...

Kiedy nad starokatolickimi przywódcami z powodu ich protestu zawisła 
wielka klątwa, aby nie stracić dobrodziejstw katolickiego Kościoła i jego 
sakramentów, wraz ze swoimi zwalennikami zdecydowali się zewrzeć w 
niezależnych kościelnych organizacjach. I tak utworzyli oni i zorganizo
wali publicznie i prawnie starokatolickie Kościoły w Niemczech (1874), w 
Szwajcarii (1875), w Austrii (1877) i później wśród Polaków Ameryki. 
Północnej, w samej Polsce, w Czechosłowacji i w Kroacji, podczas gdy
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holenderski Kościół już w 1723 roku odłączył się od Rzymu. W pierwszych 
dziesiątkach lat po I soborze watykańskim doszło między rzymskimi kato
likami i starokatolikami do nieszczęsnej walki braterskiej, która po obu 
stronach prowadzona była z największym rozgoryczeniem. I tak... doszło 
do tego, że oba Kościoły stały się sobie obce. To się gruntownie zmieniło 
dzięki II soborowi watykańskiemu 1962 — 1965. Wiele spraw, które sta- 
rokatolicy od stu lat uważali za bardzo ważne, Kościół rzymskokatolicki 
teraz w dużej mierze na nowo przyjął. Wskutek tej nagłej zmiany po stro
nie Kościoła rzymskokatolickiego poczęły się też inaczej układać stosunki 
między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołami starokatolickimi: nie 
ma już starych przesądów i uprzedzeń, natomiast spotyka się w wielu 
miejscach z atmosferą wzajemnego zrozumienia, poszanowania i brater
stwa. W Holandii, Austrii i Szwajcarii powstały zâ  zgodą biskupów rzym
skokatolickich wspólne komisje dyskusyjne... To byłoby niemożliwe, gdyby 
również. z naszej strony nie została w ostatnich dziesiątkach lat doko
nana głęboka przemiana... Ta zadziwiająca (obopólna) ewolucja oczywiście 
napełnia nas radością i wdzięcznością wobec Pana Kościoła... Z drugiej 
jednak strony nie możemy nie słyszeć tych głosów, tych ludzi, którzy z 
troską pytają, czy my czasem przez daleko idące zbliżenie nie narażamy 
się na niebezpieczeństwo wchłonięcia nas i zgniecenia przez potężny rzym
skokatolicki świat, i co jest jeszcze donioślejsze: czy my przy tym nie u- 
legniemy pokusie zaparcia się nałożonemu nam przez Bożą opatrzność 
posłannictwu, mianowicie, by z niezmniejszoną siłą podnosić głos protestu 
przeciw watykańskiemu papiestwu 1870 i przeciw wielu innym' sprawom, 
które się z tym łączą... Jasno i zdecydowanie musimy podkreślać, co my 
mamy wspólnego z Kościołem rzymskokatolickim, ale tak samo jasno i zde
cydowanie eksponować, co nas od niego dzieli, a wreszcie i to musimy wy
rażać, czego się my spodziewamy w przyszłości dla niego i dla nas... Stąd 
słowa św. Pawła, które wyżej przytoczyliśmy: „Trwajmy mocno przy wyz
nawaniu nadziei naszej i nie wahajmy się”... nadziei, że może przecież w 
przyszłości dojść do ponownego zjednoczenia rozdzielonych chrześcijan i po
dzielonego Kościoła.

I. Co mamy wspólnego z Kościołem Rzymskokatolickim

Z Kościołem Rzymskokatolickim bez wątpienia mamy więcej i to w 
ważnych sprawach wspólnego, niż się na pozór wydawać może i niż wielu 
spośród nas o tym wie... chwilowo tu wyłączamy sprawę papiestwa (o któ
rym niżej)...

1. My zasadniczo jedno jesteśmy z Kościołem Rzymskokatolickim w 
wyznawaniu wiary

Wszyscy wiemy, że ojcowie nasi... mocno strzegli się przed tym, aby
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nie przeciwstawić Kościołowi Rzymskokatolickiemu własnego specjalnego 
wyznania wiary. Oni pozostawali raczej na gruncie starokościelnego wyz
nania wiary (apostolski i nicejsko-konstantynopolitański symbol wiary), 
jak również wiernie trzymali się prawd wiary (dogmatów), wziętych z 
soborów powszechnych pierwszego tysiąclecia. Te wyznania wiary, które 
przez dogmaty niepodzielonego Kościoła są bliżej wyjaśnione, stanowią 
również dzisiaj niezaprzeczony fundament nie tylko naszej ale i rzymsko
katolickiej wiary... Aby Wyznanie wiary uchronić przed błędnym pojmo
waniem lub uszczupleniem stary Kościół przejął z soborów określone praw
dy wiary, a najważniejszymi spośród nich są następujące: prawda o 
Trójcy św., prawda o pełnym bóstwie-człowieczeństwie Jezusa Chrystusa 
i — w tej prawdzie zawarta — prawda o bożym macierzyństwie Maryi. 
Zdania te zawierają następującą treść: jak w Objawieniu danym ludziom, 
tak jest Bóg również w sobie samym trójjedyny, jeden w trzech oso
bach Ojca, Syna i Świętego Ducha; Jezus zaś z Nazaretu jest naszym 
Zbawicielem, On, który jest sam odwiecznym Synem Ojca, w swojej 
jednej Osobie jest pełnym Bogiem i pełnym Człowiekiem; wreszcie jest 
Jezus znakiem tego, że w Nim odwieczne Słowo Ciałem się stało, poczęty 
przez Ducha Świętego, zrodzony przez Pannę Maryję, która dlatego w 
prawdziwym tego słowa znaczeniu nazywa się Matką Bożą. Te trzy bogate 
w treść prawdy, o których prawdziwe przedstawienie przeciw groźnym 
herezjom stary Kościół walczył przynajmniej przez pięć wieków, dają 
w gruncie rzeczy nam i rzymskim katolikom wspólny fundament wiary, 
od. którego to fundamentu my nigdy nie odeszliśmy. Jak stary Kościół... w 
takim poznaniu wielbił Boga, tak ufamy, że i dzisiaj ta zasadnicza pod
stawa dla nas katolików, rzymskokatolików i starokatolików, znowu po
winna się stać drogowskazem. Razem z Kościołami o katolickiej trady
cji, do których my zaliczamy Wschodni Kościół Prawosławny i Anglikań- 
sko-kościelną społeczność, publicznie wobec chrześcijaństwa, z równą siłą 
i energią, jak stary Kościół, do wspólnego, prawdziwie żywotnego wyz
nania wiary: w trójjedności Boga, w  Jezusa Boga-Człowieka i w Mary
ję, Matkę Boga, powinniśmy się sposobić. Żądanie to stało się tym pilniej
sze, kiedy prawda, która zawarta jest w tych zdaniach, przede wszystkim 
zdanie o prawdziwym bóstwie i człowieczeństwie Chrystusa, które roz
strzyga wszystko, dzisiaj przez modernistyczną myśl jest tak mocno kwes
tionowana, jak to nie miało miejsca od 1500 lat...̂ iV istocie, tego nie powin
no się i nie wolno przemilczeć: jesteśmy z naszymi rzymskokatolickimi 
braćmi jedno w starokościelnym wyznaniu wiary, ale my nie jesteśmy tego 
samego zdania w niektórych punktach odnośnie późniejszych wykładni wia
ry, którą to wykładnię trzeba dobrze odróżnić od pierwotnego wyznania 
wiary. Główna różnica polega na tym, że sama nauka wiary dotyczy nie 
tylko Boga i Jego objawienia, jak to ma miejsce w wyznaniu wiary, ale 
dotyczy bardziej kwestii: jak i w jaki sposób zbawcze objawienie Boga
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w czasie i w  wieczności w stosunku do człowieka i świata przez Kościół 
jest realizowane. Odnośnie tych spraw dotyczących realizacji zbawczego 
dzieła (w którym najważniejszymi są sprawy: usprawiedliwienia i uświę
cenia, łaski Bożej i ludzkiej wolności, rzeczy ostatecznych, Kościoła i sa
kramentów) powstały w ciągu wieków daleko idące przeciwstawne zda
nia, które... doprowadziły w  XVI wieku do pożałowania godnego rozłamu 
między katolikami i protestantami... Co zaś ostatecznie przez zachodni 
katolicki Kościół w obronie przeciw Reformacji zostało powiedziane i przez 
sobór w Trydencie (1545 do 1563) i później poprzez papieskie akty w spo
sób obszerny i uroczysty dogmatycznie postanowione jest jednostronne i nie 
wyraża pełnej katolickiej doktryny wiary tak, jak to rozumiał stary Koś
ciół i Jego Ojcowie. To dzisiaj przyznają liczni rzymskokatoliccy teologo
wie i tak w nowszych czasach odnośnie tego spornego punktu, jakim jest 
usprawiedliwienie, doszło do zbliżenia stanowisk między katolikami i pro
testantami, co jeszcze przed paru laty byłoby nie do pomyślenia...

2. Jesteśmy zasadniczo jedno z Kościołem Rzymskokatolickim w prze
jęciu katolicko-apostolskiego urzędu

Sprawę papiestwa jeszcze chwilowo wyłączamy i jedynie pytamy, jak 
według naszego wspólnego pojmowania należy rozumieć duchowny urząd 
Kościoła? Z Kościołem rzymskokatolickim jesteśmy zgodni odnośnie po
twierdzenia tak zwanego katolicko-apostolskiego Urzędu, to znaczy du
chownego urzędu, który według naszego wspólnego przeświadczenia został 
założony przez Jezusa Chrystusa poprzez rozesłanie apostołów, nadanie 
im misji i upełnomocnienie, poprzez słowo i wolę apostołów wprowadzony 
a poprzez Kościół powszechny został przyjęty w postaci trzech stopni — 
biskupstwa, kapłaństwa i diakonatu... Dopiero w czasach Reformacji, w
XVI wieku, poczęło dziać się inaczej: odtąd istnieją dwa zasadniczo różne 
pojmowania duchownego Urzędu, katolickie i protestanckie. Różnicę można 
tak ująć: katolicka nauka jest przeciwstawna protestanckiej w tym, że 
duchowny urząd sprowadza do powołania przez Chrystusa i apostołów 
„pionowo od góry” ... i do przez apostołów ustanowionego i przez nich 
samych wykonywanego przekazywania go w linii poziomej poprzez wkła
danie rąk przy równoczesnym wzywaniu Ducha Świętego. Urząd ten jest 
więc rozumiany jako zasadniczo będący w zbawczym związku z Chrys
tusem i apostołami i w tym sensie apostolskie następstwo władzy (sukce
sja apostolska) jest z naciskiem podkreślane. Nauka protestancka wywodzi 
w ogólności urząd duchowny bardziej do bezpośrednio powołującego Sło
wa Pana i do działającego w parafii Ducha Świętego... Nasze w zasadzie 
zgodne z rzymskokatolickim pojęciem Urzędu duchownego stanowisko za
wiera jednak dwa punkty, którymi różnimy się.

Jesteśmy zgodni z rzymskokatolicką nauką, iż urząd biskupa jest ponad 
urzędem kapłana i diakona, ale nie w tym sensie prawno-hierarhicznym,
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że biskupowi przypada w udziale jakieś wyższe duchowne prawo, bo nie 
ma przecież wyższego prawa, jak tylko to, aby głosić Ewangelię i szafować 
sakramenty św. Władza biskupa nie jest pod względem duchowym wyższa, 
ale jest władzą rozszerzoną. Biskup bo jest zasadniczo nosicielem brater
skiego urzędu kościelnej jedności na zewnątrz nad .poszczególnymi gmi
nami. On jest w swoim biskupstwie osobistym przedstawicielem jednego 
i całego Kościoła. Jako takiemu zostały też jemu dlatego powierzone rów
nież dwa sakramenty, które, na gruncie chrztu, służą jedności Kościoła 
w sposób specjalny: udzielanie święceń kapłańskich i bierzmowanie. Na 
tym stanowisku i w swoich funkcjach jest urząd biskupi rzeczywiście nie 
tylko postanowieniem prawa ludzkiego, ale należy on do samej istoty Koś
cioła, tak że prawdziwym kościołem jest zawsze jedno i drugie: poszcze
gólna parafia i cały Kościół.

Jak Kościół Rzymskokatolicki pojmuje też katolicko-apostolski Urząd 
jako kapłański Urząd. Pytaniem jest.,tylko: w jakim sensie? Według No
wego Testamentu kapłanem w ścisłym sensie, mianowicie Ofiarnikiem, jest 
tylko Jezus Chrystus, który poprzez swoją ofiarę życia stał się naszym 
wiecznym Wielkim Kapłanem. Poza nim są w Nowym Testamencie jeszcze 
jako ofiarnicy wymienieni jedynie wierni, którzy Bogu swoje życie ofiaro
wują. Ale właśnie wyrażenie ofiarnik nie jest w Piśmie św. używane w 
stosunku do biskupów i prezbiterów (kapłanów). Prezbiter względnie bis
kup nie jest właściwie ofiarnikiem, który we Mszy przez ofiarowanie 
Ciała i Krwi Chrystusa Ofiarę spełnia. W starokatolickim spojrzeniu 
prezbiter jest kapłanem i w tym, że w  uroczystości Wieczerzy Pańskiej 
•ofiarę Chrystusa raz na zawsze :spełnioną przez dobrodziejstwo łask Wie
czerzy Pańskiej mocą Ducha Świętego gminie tak „przedstawia i uteraźniej- 
sza” , że ona w ofierze pojednania Chrystusa bezpośrednio otrzymuje udział. 
Prezbiter jest kapłanem jako ten, który przez błogosławienie darów w 
imieniu wiecznego Wielkiego Kapłaństwa służy parafii.

Jeśli więc... między nami a Kościołem Rzymskokatolickim są jeszcze na 
temat urzędu biskupiego i kapłańskiego charakteru urzędu prezbitera 
różnice, które nie muszą trwać, to z drugiej strony nie są one już dzi
siaj tak wielkie, żeby nie mogły być wspólnym świadectwem katołicko- 
-apostolskiego urzędu.

3. Jesteśmy z Kościołem Rzymskokatolickim jedno w czczeniu świętej 
Eucharystii, która jest dla nas katolików centralnym i szczytowym 
punktem życia bożego

W ostatnich latach doszło z naszymi rzymskokatolickimi braćmi za a- 
probatą biskupów na terenie liturgii do szczerej wymiany poglądów i do 
dość daleko idącej współpracy. To stało się możliwe, gdyż rzymskoka
tolicka i starokatolicka liturgia mszalna w sprawach podstawowych opiera
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się o zachodnio-katolicką tradycję. U nas obowiązujący formularz mszal
ny — jak się często sądzi — nie jest przecież jakimś swobodnym tworem 
naszego Kościoła, ale przedstawia opracowanie dotychczasowego rzymsko
katolickiego obrządku mszalnego, który od niego zasadniczo różni się tym, 
że jest on nie tylko r— co w ostatnich czasach również w rzymskokatolic
kim Kościele wprowadza się — ujęty w języku krajowym i oparty na 
istotnym uproszczeniu i prostocie, ale że liturgia dotycząca nauki o Wie
czerzy Pańskiej znalazła w nim wyraz w sensie starego Kościoła w spo
sób bardzo wyraźny... Naukę o Wieczerzy Pańskiej wyłożyliśmy obszernie 
w  naszym Liście pasterskim (1964)...

II. Co nas dzieli od Kościoła Rzymskokatolickiego

Jak radosną jest rzeczą mieć z Kościołem Rzymskokatolickim dużo waż
nych wspólnych i zgodnych poglądów odnośnie wyznania wiary, kościelnego 
urzędu i Eucharystii, tyle przykrą jest rzeczą, ale i konieczną, teraz w 
sposób jasny i jednoznaczny powiedzieć, co nas od Kościoła Rzymskokato
lickiego dzieli. Jesteśmy dalecy od powtarzania starych, lat siedemdziesią
tych (XIX w., dop. tłum.), haseł wojennych... Nie chcemy też przeoczyć, 
że przez II sobór watykański i rozwój wypadków posoborowych nie tylko 
niektóre sprawy, które były motywem działania naszych ojców, zostały 
usunięte, natomiast stworzona została szeroka podstawa, na której stało 
się możliwe wzajemne zbliżenie. Mimo to jeszcze wiele dzieli nas od 
Rzymu.

Mistycyzm
Nasz starokatolicki styl myślenia, który jest pod silnym, ale nie wyłącz

nym wpływem rozumowych przesłanek oświecenia i liberalizmu... nie może 
tego, co się ogólnie nazywa „mistycyzmem Rzymskokatolickiego Kościoła” 
ani uznać, ani zwłaszcza również go uprawiać. Mistyki jako takiej natu
ralnie nie można odrzucać, jest ona przecież jednym z ważnych i koniecz
nych elementów życia Kościoła Chrystusa wtedy mianowicie, kiedy odnosi 
się ona bezpośrednio do boskich Osób, do trójjednego Boga, zwłaszcza 
zaś do Syna, który stał się człowiekiem... „W on dzień poznacie, że ja 
jestem w Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was” (J. XIV„ 20)... Temu mis
tycyzmowi przeciwny jest ten, który musi być nazwany fałszerstwem 
prawdziwej mistyki, który stosuje się do ziemskich osób, postaci, zdarzeń, 
urządzeń Kościoła, które to zjawisko otacza się nimbem boskości i przyz
naje się im... walory prawdy... Taki mistycyzm... szczególnie dzisiaj 
się panoszy..., a ze źródeł watykańskich przechodzi na wiernych, co 
się przede wszystkim okazuje w tym, że się wszystko, co Papież 
czyni czy mówi, z góry ocenia jako będące w kręgu misterium bos
kości. Ten mistycyzm stanowi też siłę napędową wielu zjawisk rzym
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skokatolickiej pobożności, jak również jednoznacznie legendarnych spra
wozdań o cudownych zjawiskach nadprzyrodzonych i cudach, które mają 
pochodzić z nadprzyrodzonych zjawień albo z cudownych obrazków Maryi, 
relikwii świętych itd. Naturalnie cuda mogą się dziać; któryż z wierzą
cych chrześcijan chciałby temu zaprzeczyć? Ale one nie mogą polegać 
na niebiblijnych mistyfikacjach, do których jednak właśnie ten mistycyzm 
wierzących naiwnie zawsze jeszcze nakłania. Obiektywnie jednak rzecz 
ujmując, trzeba powiedzieć, że i w  tych sprawach w kołach rzymskoka
tolickich dzisiaj coraz trzeźwiej się myśli, wszak jednak tamten misty
cyzm, jak np.. Fatima jest tego dowodem — ciągle jeszcze i to przez naj
wyższy urząd jest faworyzowany.

System

Nasi starokatoliccy ojcowie stanowczo trzymali się tego, że w  spra
wach wiary i moralności każdy chrześcijanin jest całkowicie poddany 
swojemu Panu, a więc nie może się zadowalać ślepym wykonywaniem po
leceń władz kościelnych, ale sam jest zobowiązany rozstrzygać przy za
chowaniu wolności i odpowiedzialności. Niebezpieczeństwem, które w na
szym Kościele do dnia dzisiejszego nie zostało w  pełni przezwyciężone, 
przy tym było, że... (niekiedy) wolność zamieniano w samowolę i rozprzę
żenie. Ale z tym trzeba się było pogodzić, aby przeciwstawić się drugiej 
krańcowości, mianowicie każdej takiej postawie duchowej, która zmierza
ła do tego, żeby całe kościelne życie poddać jednolitemu i powszechnemu 
prawodawstwu, s y s t e m o w i ,  który należy wykonać, a jeśliby zachodziła 
konieczność, do wykonania zmusić. Całe życie chrześcijanina musi być pod
porządkowane według tego isystemu przepisom Kościoła, również i życie 
moralne w pełni musi być uzależnione od siły litery prawa, jednostka ma 
też jakby każdym razem odczuwać (czy wyczuwać), co jest winna naj
wyższym autorytetom... Wiemy, że od II soboru watykańskiego, takiej du
chowej postawie, takiemu systemowi (również rzymskokatoliccy autorzy 
używają tego terminu) wypowiedziano walkę, ale właśnie ostrość tej wal
ki pokazuje, jak zawsze jeszcze wielką siłę system ten posiada i jak 
wiele przynosi komplikacji sumienia.

Dogmatyczny maksymalizm

Z powyższym łączą się jeszcze inne sprawy, które wprawdzie bar
dziej dotyczą teologów, o których jednak i świecki człowiek powinien 
wiedzieć. Kościół Starokatolicki od dawien dawna uznał konieczność wią
żących norm dla teologicznego myślenia, jak i dla kościelnego życia. Koś
ciół ten mniema jednak, że powinny one być ograniczone do minimum 
i powinna być pozostawiona daleko idąca swoboda w stawianiu teolo
gicznych poglądów. Kościół Rzymskokatolicki zmierza do tego, by... rów

135



nież stosunkowo drugorzędne kwestie i sprawy... ujmować jako powszech
nie obowiązujące normy i poglądy naukowe. To prowadzi do tego, że te 
poglądy laikom jak i teologom często ciążą jak tragiczne jarzmo i przy
sparzają im licznych komplikacji sumienia. Do tego dochodzi, że... rzym
skokatolicka szkolna teologia związała się formami myślowymi, które 
mniej ze świata Biblii i Ojców Kościoła, a z jakiejś określonej filozofii, 
np. Arystotelesa, pochodzą, które dzisiaj wprawdzie są brane w świetle ich 
czasu, ale jednak mimo wszystko dominują. Zupełnie inaczej było w 
starym Kościele i jest jeszcze dzisiaj we wschodnim Kościele prawo
sławnym, który świadomie ogranicza się do koniecznego minimum w za
kresie powszechnie obowiązujących prawd wiary, aby wolnym teologicz
nym opiniom zapewnić tym większe pole działania. Z drugiej strony trze
ba powiedzieć, że i w tym zakresie w  rzymskokatolickiej teologii dokonu
ją się głębokie przemiany: przede wszystkim należy zauważyć, że wolne 
badanie, szczególnie w zakresie wiedzy biblijnej i historii dogmatów, które 
przez długi czas podlegały ostrej kontroli papieskiej Kurii, dzisiaj w rzym
skokatolickim myśleniu znalazło należne mu miejsce. Że zaś ci poszczególni 
poważni teologowie, którzy wolność badania przenieśli również na sprawy 
dogmatyczne, są przez Rzym pociągani do zdawania ze swoich poglądów 
rachunku (jak np. autorzy holenderskiego katechizmu dla dorosłych), po
kazuje, iż u góry wciąż jeszcze panują opory przeciw tej nowej orientacji 
teologicznej nowoczesnych teologów.

Maryjne spekulacje

Kościół Starokatolicki jak to widzieliśmy — uznaje mariologię starego 
Kościoła i czci ze starym Kościołem w Pannie Maryi Matkę Boga. Ale 
nie może uznać jako prawd objawionych tych, które dopiero później zo
stały dodane... o niepokalanym poczęciu Maryi (1854) i o jej fizycznym 
(cielesnym) wniebowzięciu (1950). Żadna z tych nauk nie ma pewnego 
oparcia ani w  Piśmie św., ani w starokościelnej tradycji. Oba dogmaty są 
skutkiem teologicznych spekulacji, które po części były inspirowane po
bożnością ludu z jego .kultem Madonn, a ta znowu sztuką, w której Maryja 
była czczona jako zwyciężczyni węża zła i jako królowa nieba. Zupełnie 
zaś nie można mówić o tym, by Maryja — jak chcą niektórzy rzymskoka
toliccy teologowie — była uznana współodkupicielką; ona jest raczej spoś
ród wszystkich ludzi pierwszą .odkupioną istotą i jako itaka jest pierwszą 
wśród świętych.

Pobożność ludu

Kościół Starokatolicki utrzymuje, że pobożność ludowa powinna -się w 
granicach ogólnych norm wiary w sposób wolny i bez przeszkód rozwijać, 
ale w kierunku zgodnym z biblijną Chrystusową mistyką i naśladowaniem
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Chrystusa, w pokornym podporządkowaniu sakramentalnemu życiu Koś
cioła, w rozległym wstawiennictwie za żywych i umarłych, w  zdrowym 
kulcie Maryi i świętych, a we wszystkim świadomie podporządkowana 
radosnemu uwielbianiu trój jednego Boga w duchu i w prawdzie. Ale właś
nie dlatego Kościół" starokatolicki musi odrzucić określone formy rzymsko
katolickiej pobożności ludowej. Dlatego Kościół Starokatolicki nie może 
przyjąć licznych dopiero w ostatnich wiekach ustanowionych praktyk, 
takich jak: nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego i Maryi, odpusty i piel
grzymki, jakieś fantazyjne sposoby czczenia świętych i Maryi, cudowności 
wszelkiego rodzaju, rozliczne, często bardzo odległych rzeczy, święcenia 
i błogosławieństwa, używanie szkaplerzy, poświęconych medalików itd. A  
chociaż większość tych pobożnych praktyk nie narusza podstaw wiary i —  
przynajmniej w północnych krajach — umniejszyła swoje pierwotne zna
czenie (np. sprawa odpustów), to jednak dla szerokich mas rzymskokato
lickiego ludu mają one znaczną wagę i w swoich często prymitywnych 
formach w dużej mierze powodują wykrzywienie prawdziwego ducha koś
cielnego. W tych wielu ludowych pobożnych praktykach mieści się oczy
wiście niezdrowa dewocja (służalcza pobożność)... i praktyki te przez na
sze gminy zostały nazwane i odrzucone jako „bigoteria” . Godnym życzenia 
i osiągnięcia byłoby, żeby tak jak te noworzymskie zjawiska ludowej po
bożności ustępują, w ich miejsce wstępowało wielbienie Trójcy Bożej i 
Boga-Człowieka, jak to zna stary i dzisiejszy Kościół Wschodni. Że do 
tego się w Kościele Rzymskokatolickim powszechnie dąży — dzisiaj w  
każdym razie — jeszcze powiedzieć nie można.

Papieski centralizm

Starokatoliccy biskupi w jednym wspólnym oświadczeniu m.in. od
rzucili również bulle papieskie, którymi potępiony został episkopalizm
XVII i XVIII wieku. Przez episkopalizm rozumie się tamten chwilowo 
silny ruch, który — przy zachowaniu prymatu biskupa Rzymu jako „...gło
wy Kościoła” — chciał biskupom krajowym znowu przywrócić te prawa, 
które oni mieli podczas dawnych stuleci. Odrzucając papieski osąd tego 
ruchu, biskupi starokatoliccy dążyli nie tylko do jakiegoś ożywienia — 
częściowo rzeczywiście problematycznego — episkopalizmu, ale owszem 
głosili oni, że biskupom krajowym prawa, które oni dopiero w zawieru
sze Francuskiej Rewolucji utracili na rzecz Rzymu, powinny być im zwró
cone, a niezależność kościołów krajowych przywrócona. Papieski centra
lizm z swoim cały świat obejmującym aparatem administracyjnym powi
nien być z gruntu zmieniony. Albowiem ten centralizm, który wprawdzie 
przez II sobór watykański jakieś straty poniósł, ale on zawsze jest je
szcze bardzo żywotny, nie może — to jesteśmy zmuszeni i dzisiaj powie
dzieć — doprowadzić do prawdziwej jedności. Jedność Kościoła leży — jak
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w sitarym i w dzisiejszym Kościele na Wschodzie ma to miejsce •— ostecz- 
nie w wolnym uznaniu obowiązujących w całym Kościele podstawowych 
prawd wiary w Wyznaniu wiary, w urzędzie i. w służbie Bożej, a nie 
może być osiągnięta przez centralny autorytet i przymus. Jedność może 
być osiągnięta jedynie w takiej wolności i różnorodności i to w ten spo
sób, że wśród powszechnie uznanych zasad porządku Kościoły krajowe 
mają możność swoje życie religijne według lokalnych warunków i potrzeb 
i według swoich, krajowych tradycji i wymogów niezależnie rozwijać. Jak 
długo to żądanie nie będzie w pełni i całkowicie osiągnięte, widzimy w 
papieskim centralizmie zawsze jeszcze bardzo poważne niebezpieczeństwo 
dla Kościoła i jego prawdziwej jedności...

— ...Stawia się dzisiaj pytanie: jaki z obu duchownych prądów, które 
obecnie w kołach tzw. konserwatystów i tzw. postępowych się wyróżniają, 
ostatecznie weźmie górę i przeprowadzi swoje zamierzenia? Ważnym w 
tym jest nie tylko to, jakie stanowisko w końcu zajmie Papież i Kuria, 
ale przede wszystkim to, jak, w jakim sensie zachodni katolicki Kościół 
sam w przyszłości zrozumie i przyjmie papiestwo: pozostanie się przy pa
pieskim dogmacie z 1870 roku?...

III. Czego spodziewamy się w przyszłości?

Nie może podlegać żadnej wątpliwości, że Piotr w społeczności aposto
łów odgrywał przodującą rolę, z wyjątkiem tego, że z tego powodu był 
ich przewodniczącym albo „księciem”. On był pierwszym wyznawcą spoś
ród apostołów (Mt. XVI, 16 nn), jednym z pierwszych naocznych świad
ków zmartwychwstania Pana (J. XX, 1) i zajmował w pierwszej gminie 
w Jerozolimie kierownicze stanowisko (Dz. Ap. 1,15; 11,14; 111,3; X,l). 
Przede wszystkim jednak Jezus powierzył mu do budowy swojego Kościoła 
w okresie objawienia (które zakończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła) 
opokę jako urząd kościelnej jedności (Mt. XVI,16 nn.), jak również eku
meniczny urząd pasterski (J. XXI, 15) i polecenie wzmacniania wiary gminy 
(Łk. XXII,32). Uczynił to w obecności pozostałych apostołów, w których 
imieniu Piotr przemawiał, a którym Jezus dał tę samą władzę nauczania 
i sądzenia, co i Piotrowi. Apostołowie byli więc w istotnych sprawach 
równorzędnie potraktowani, Piotr był „pierwszym wśród równych” . Pier
wszeństwo, które Jezus przyznał Piotrowi miało znaczenie jedynie oso
biste i było jednorazowe... Myśl o osobistym następstwie w urzędzie Piotra 
była tu wykluczona. W Nowym Testamencie i w pierwotnym Kościele 
nie znajduje się najmniejszej wzmianki o tym, że Piotr urząd swój prze
kazał innej osobie i że wyraźnie nakazał, aby ten urząd na inną osobę 
przechodził. Jego urząd był w swojej jednorazowości dla niego samego 
nieprzekazywalny.
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Prymat w Kościele

A jednak słowa, które Jezus skierował do Piotra są ważną częścią skła
dową jego posłannictwa i zachowują w Kościele wszystkich czasów nie 
zanikające znaczenie...

Rzymskokatolicka nauka

Na .temat, jak powstała i ukształtowała się w Kościele Służba-Piotra 
(Urząd Piotra, Posłannictwo Piotra, n.), w dziejach Kościoła dano dwie 
zasadnicze różne odpowiedzi. Jako odpowiednik dwóch prądów tradycji 
ze strony mistyczno-hierarhicznej głosi się, że osobisty prymat apostoła 
Piotra (a więc nie tylko Służba-Piotra) przeszedł na biskupów Rzymu i w 
nich trwa. Myślą przewodnią w tym ujęciu jest to, że każdy aktualny 
biskup Rzymu jest z Piotrem, „księciem apostołów” , w  pełnej tajemni- 
czo-mistycznej osobistej wspólnocie i to tak dalece, że kto słucha papieża, 
słucha apostoła Piotra, a poprzez niego ostatecznie samego Chrystusa, któ
rego (jedynym) 'zastępcą jest biskup Rzymu. W oparciu o dużo późniejsze 
kurialne poglądy wysunięto przypuszczenie, że Jezus już apostołowi Pio
trowi przekazał boskie prawo prymatu nad całym Kościołem z wszystki
mi tu należącymi kompetencjami i że dlatego również papieżom, ponie
waż w nich dalej żyje Piotr,-pełna-i najwyższa uniwersalno-biskupia wła
dza nad całym Kościołem przynależy i zawsze im się należała, i że on ją 
wraz z nieomylnością... wykonuje, tzn. od początku wykonywał. Z tego sta
nowiska wynika, że papież jest „biskupem biskupów” , w którym nie tylko 
jedność Kościoła, ale i społeczność biskupów osobiście jest reprezen
towana tak, że jemu przysługuje kanoniczne prawo s,,z siebie samego, 
bez przyzwolenia Kościoła” podejmować ostateczne rozstrzygnięcie odnoś
nie tego, co jest boskim objawieniem... Ta opinia była też niekiedy za
stąpiona inną: Jak apostołowie swoją władzę nie bezpośrednio od Chrys
tusa, ale od Niego poprzez księcia apostołów, Piotra, otrzymali, tak też 
.biskupi otrzymują od papieża swoją władzę, w  ikażdym razie prawo wy
konywania tej władzy w stosunku do rzesz swoich wiernych.

Nauka, która w swoich podstawach i rozstrzygających sformuło
waniach sięga: pap. Leona I (461), została później przez teologów, a przede 
wszystkim przez kanonistów (prawników) średniowiecza dalej rozwinięta, 
a potem przez I sobór watykański przyjęta jako boża objawiona prawda. 
Tę prawdę wyznaje widocznie również pap. Paweł VI, bo wobec Eku
menicznej Rady Kościołów w Genewie oświadczył: „Moje nazwisko brżmi
—  Piotr” .

Ta nauka była przez teologów starokatolickich lat siedemdziesiątych 
zwalczana. A zwłaszcza przede wszystkim zdanie o powszechnej władzy 
■biskupiej papieża i dopiero na drugim miejscu o jego nieomylności, które
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to twierdzenia przez nich zostały odrzucone. Mimo zmniejszonego znaczenia, 
jakiego od 1870 roku nauka ta doznała, musimy ją i dzisiaj wyraźnie i je
dnoznacznie odrzucić. Albowiem sprzeciwia się świadectwu i całemu za
sadniczemu klimatowi Nowego Testamentu, jak również i Tradycji najstar
szego Kościoła. Całkowicie obcą jest Nowemu Testamentowi nie tylko myśl, 
że tylko jedynie w biskupach Rzymu Piotr w  „mistyczny sposób żyje, 
przewodzi i kieruje” (I sob. Wat.), ale oba te założenia, nowotestamentowe 
i kościelne, na których -cała nauka spoczywa, nie mogą być w żaden spo
sób udowodnione: po pierwsze, że Piotr swój urząd, który był jednora
zowym, w ogóle mógł i chciał przekazać; i po drugie, że to miało miejsce 
w Rzymie i dlatego biskupi Rzymu jako jedyni są prawnymi następcami 
apostoła Piotra; w końcu i po trzecie należy powiedzieć, że według tej 
nauki biskup Rzymu, tak dalece jak on jest więcej biskupem niż zwy
czajny biskup, w  taki sposób ponad Kościół i ponad biskupów Kościoła 
jest wyniesiony, że poprzez to — na co nasi ojcowie zwrócili uwagę — bis- 
kupio-synodalny ustrój starego Kościoła zostaje zburzony, ustrój, gruntu
jący się na zasadzie równości biskupów, a pierwszeństwa jednostki w tym 
wyostrzonym sensie nie znano...

Starokatolicka nauka — i głosy nowszych rzymskokatolickich teologów

Dla uzasadnienia odrzucenia I soboru watykańskiego nasi starokatoliccy 
ojcowie powołali się na inną, starszą tradycję, że wymienimy tu tylko ich 
imiona, reprezentowane przez św. Cypriana (t 258) i św. Augustyna (t 
430). Obaj przywiązują wielką wagę do stwierdzenia, że wszyscy aposto
łowie Piotrowi „są równi we czci i władzy” i że wskutek tego to ma też 
znaczenie jeśli idzie o stosunek papieża do biskupów. Papieżowi, względnie 
rzymskiej gminie... należy się wprawdzie pierwszeństwo, ale nie dlatego, 
jakoby on „był biskupem biskupów” , ale ponieważ w jego prymasostwie 
uwidacznia się znak jedności Kościoła. Prymat jest „figurą” , jest mającym 
dużą treść przedstawieniem jedności Kościoła. Na tym stanowisku speł
nia wprawdzie biskup Rzymu „tę samą władzę pasterską co i inni biskupi’,' 
ale zajmuje on wśród nich „wysoką pozycję i przewodnictwo” w strzeżeniu 
jedności Kościoła. W kwestiach spornych ma prawo wypowiadania ostat
niego rozstrzygnięcia, nie przysługuje mu jednak nieomylność. Również 
ekumeniczne sobory niepodzielonego Kościoła nie wykraczają poza ten 
pogląd: nie ma mowy o boskim prawie do prymatu nad całym Kościo
łem i o papieskiej nieomylności, raczej mocno stwierdza się, że biskupowi 
Rzymu jako patriarsze Zachodu przysługuje pierwszeństwo przed cztere
ma innymi patriarchami, że jemu został przyznany prymat, ale „przez 
Ojców Kościoła” (nie przez Chrystusa), i to z powodu „mocarstwości mia
sta”, to znaczy: dzięki znaczeniu Rzymu jako starej metropolii. Dlatego 
też jego prymat, który został mu przez Kościół przyznany, należy rozu

.140



mieć jako honorowe pierwszeństwo. Nadto również nie jest historycznie 
rzeczą bezsporną, że to był biskup Rzymu..., równie dobrze mógł to być 
inny biskup... Decydującą jednak rzeczą pozostaje, że prymat w Kościele 
musi być rozumiany jako znak jedności Kościoła... Co się tyczy biblijnego 
uzasadnienia tej nauki... o znaczeniu prymatu w Kościele, to wśród in
nych pojmowań wyróżnia się to, które broni w pełni jednorazowości pry
matu apostoła Piotra... a kościelny prymat... rozumie się jako stałą repre
zentację unaoczniania i uteraźniejszania tego zasadniczo jednorazowego 
Urzędu Piotra...

Charakter służby papieskiego Urzędu jako kościelnego urzędu w ogóle 
został przez II sobór watykański na nowo uznany. Jeśli jednak ta służba 
nie ma pozostać jedynie żądaniem osobiście w stosunku do papieża, ale 
ma się stać rzeczywistością w Kościele, to musi on być podporządko
wany starokatolickiej zasadzie: Kościół musi być jedynie kolegialnie 
kierowany. Jak Piotr swój prymat we wspólnocie z pozostałymi aposto
łami wykonywał, może również papież swoją Piotr ową Służbę wykonywać 
jedynie we wspólnocie z biskupami powszechnego Kościoła, zgromadzony
mi wokół niego na powszechnym soborze, albo w jakimś reprezentującym 
cały Kościół synodzie biskupów, aby — w każdym razie tego się dzisiaj 
żąda — z nim razem brać udział nie tylko w doradzaniu, ale we współde
cydowaniu w zakresie rozstrzygnięć wiążących cały Kościół. Przy tym pa
pieżowi dochodzi szczególna funkcja przewodzenia w decydujących sytu
acjach swoim słowem i działaniem... „Kolegialność” w kierowaniu Kościo
łem oznacza, że w zasadniczych sprawach nie tylko musi być droga od 
papieża do biskupów, ale zawsze też musi być droga biskupów do papieża, 
i to oznacza..., że właściwym kierownikiem Kościoła nie jest papież i nie 
są biskupi, ale że jest nim sam Pan, który przez swojego Ducha Świętego 
rządzi Kościołem, który jest ludem Bożym.

II sobór watykański

To, że dzisiaj w  szerokich kołach Kościoła Rzymskokatolickiego domaga 
się kolegialnego kierownictwa Kościołem, że podkreśla się wielkie znaczenie 
i służebną funkcję papieskiego prymasostwa i usiłuje się stosunek papieża 
do biskupów na nowo omówić, jest jednym z najradośniejszych skutków
II soboru watykańskiego. Sobór ten w dopełnieniu dekretów I soboru 
watykańskiego, które w sposób wyłączny i jednostronny mówią o prymacie 
papieża, stanowisko biskupów w znacznej mierze „przewartościował” ; mia
nowicie położono nacisk na ich „kolegialność”, ich wzajemne powiązanie 
i z papieżem. Również teraz wyraźnie powiedziano, że biskupi są bezpo
średnio przez Chrystusa i Ducha Świętego ustanowieni i powołani do 
„działania ku dobru swoich wiernych własną władzą” . W swojej wspólnocie 
spełniają biskupi — przy zachowaniu prymatu papieża — najwyższą władzę
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nad całym Kościołem; w uroczysty sposób dzieje się to poprzez ekumenicz
ny sobór. To wszystko jest powiedziane po myśli starego Kościoła. Tuż. 
jednak zaraz znajduje się stare zdanie, że również papież jako (jedyny) 
zastępca Chrystusa ma „pełną, najwyższą i powszechną władzę” nad ca
łym Kościołem i ją w sposób wolny, to znaczy bez powiązania z biskupami, 
może wykonywać. Społeczność biskupów natomiast nie może bez papieża 
podejmować żadnych powszechnie mających obowiązywać decyzji. Żeby 
nie było żadnych wątpliwości, parę tuzinów razy w dokumentach II so
boru watykańskiego jest prymat papieża w sensie I soboru watykańskiego 
surowo nakazany, papieskich zaś ustaleń należy się trzymać bez dyskusji. 
I właśnie tu, w tym rozstrzygającym punkcie, oba podstawowe pojęcia 
zderzają się twardo i nieprzejednanie — w sprawie papiestwa — waty- 
kańsko-rzymskie i starokatolickie, a przez to również w sprawie pozycji 
biskupów i Kościoła. I to jest właśnie to, czego my w żadnym wypadku 
przyjąć nie możemy, jeżeli tylko chcemy pozostać wierni naszemu staroka
tolickiemu dziedzictwu.

Nadzieje

A jednak nie możemy tracić nadziei, że przyjdzie czas, kiedy uchwały 
I soboru watykańskiego, które przez II sobór watykański w tak wnikliwy 
sposób postawione i wznowione zostały, przez głębsze i rozieglęjsze uka
zanie papieskiego prymatu zostaną przezwyciężone. Jak . się w dziejach 
Kościoła nierzadko działo, zostały również oba papieskie dogmaty pod
dane procesowi przewartościowania i dewaluacji i wobec szerokich kół 
rzymskokatolickiego Kościoła ich pierwotne znaczenie zostało przecież za
gubione (więcej wszak myśli się o nieomylności papieża, niż — co byłoby 
ważniejsze — o zdaniu dotyczącym jego powszechno-kościelnego prymatu 
jurysdykcyjnego). Widzi się słusznie w watykańskich dogmatach jakieś 
prawno-hierarchiczne zawężenie Służby Piotr owej, jaka biskupowi Rzymu 
w ciągu dziejów przypadła w udziale i dąży się do tego, aby skostniały, 
jednostronnie hierarchiczny i mocno nie historyczny pogląd, który panował 
na I soborze watykańskim, był zastąpiony przez pogląd bardziej życiowy, 
zorientowany na Biblię i historię... To musiałoby ostatecznie doprowadzić 
do tego, że specyficznie watykańskie przywileje papieża praktycznie stały
by się bezużyteczne i wreszcie również teoretycznie upadłyby w tym zna
czeniu, że jego autorytet nie byłby tylko oparty na prawie i kompeten
cjach, ale — jak to było w  starym Kościele — znowu stałby się w spo
sób wolny uznanym duchowo-moralnym autorytetem pasterskim i nauczy
cielskim. Przez to autorytet papieża bynajmniej nie umniejszyłby się, ani 
nie osłabił, owszem podniósłby się i wzmocnił. Papież; mógłby wtedy jako 
taki być uznanym również przez inne Kościoły, w każdym razie przez te, 
które mają katolickie tradycje. Rzut oka nąm ożliwość takiego rozwoju
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równa się wypowiedzeniu nadziei, żeby przyszli papieże swoją Piotrową 
Służbę w sensie „bezspornego ekumenicznego ojcostwa” chcieli wykony
wać. \

My naturalnie nie możemy dzisiaj wiedzieć, czy takie niecierpliwe o- 
czekiwania rzymskokatolickich kół spełnią się. Tymczasem grób, który 
przez watykańskie papiestwo między rzymskokatolickim i innymi Kościo
łami wykopany został, jest nie do przebycia. Trudności, które się stwarza 
nowemu bliższemu Biblii i soborowo-episkopalnemu ujęciu papiestwa, zda
ją się być nie do przezwyciężenia. Jedyną możliwą do przejścia drogą, 
która do celu. mogłaby wieść, byłaby ta, którą już nasi starokatoliccy 
ojcowie wysunęli, a mianowicie: papieskie dogmaty I soboru watykańskie
go powinnyby być przedłożone prawdziwie ekumenicznemu i wolnemu so
borowi, który jako ostatnia instancja zdecydowałby o ich słuszności, czy 
niesłuszności. Dzisiaj również rzymskokatoliccy teologowie przyznają, że 
I sobór watykański nie był soborem ekumenicznym, jak nimi były sobory 
niepodzielnego Kościoła pierwszego tysiąclecia, ale tylko generalnym sy
nodem zachodnio-katolickiego Kościoła. Uchwały tego generalnego synodu 
musiałyby były być jednak według starokościelnego prawa powszechnemu 
soborowi, na którym byłby reprezentowany cały Kościół, przedstawione do 
ostatecznego zatwierdzenia albo odrzucenia. Dlaczego nie mogłyby być — 
można zapytać — te nieszczęsne dekrety z 1870 roku raz przedłożone so
borowi, na którym całe chrześcijaństwo, zwłaszcza Kościoły z katolicką 
tradycją byłyby reprezentowane, i który mógłby poczynić potrzebne po
prawki?

Ale my się nie łudzimy. Musiałby się stać cud, z nieba, żeby to się mo
gło zdarzyć! Jednak — dlaczego ten cud nie mógłby się zdarzyć? Jak przez 
charyzmatycznie obdarzonego papieża Jana XXIII zwołanie II. watykań
skiego soboru było cudem, cudem powodującym daleko sięgające uzdro
wienie stosunków i który stworzył jeszcze parę lat temu nie do pomyśle
nia ekumeniczne nastawienie w  stosunku do innych Kościołów, tak może 
się zdarzyć jeszcze większy cud, że mianowicie kiedyś spełni się stara 
przepowiednia i papież anielski (papa angelicus) w  przyszłości rzeczywiście 
nastanie, który nie tylko Kościół, ale samo również papiestwo w sensie 
biblijnym i starokościelnym z gruntu odnowi i pod którego „ojcowskim 
ekumenizmem” jedność i pokój wśród Kościołów znowu by w sposób 
widoczny zapanowały. Zeby to mogło się stać, to jest i pozostaje wyzna
niem naszej nadziei...

Łaska i pokój Pana naszego niech będzie z wami wszystkimi:

Berno, na Wielkanoc 1970.
Dr Urs Kury 

biskup katolicki
Tłumaczenia z języka niemieckiego i skrótu dokonał bp. prof. dr Maksymilian Rode



RECENZJE I NOTY
PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE 

A ZWIĄZKI WYZNANIOWE

„W dotychczasowej naszej lite
raturze naukowej o stosunkach mię
dzy państwem socjalistycznym a 
związkami wyznaniowymi nie ma o- 
pracowania o takim rozmachu teo
retycznym, jak niniejsza książka [...]. 
[...] Mając charakter bardzo kon
kretny, nie traci charakteru dzieła 
ogólnoteoretycznego. Ukazuje bogac
two istniejących rozwiązań na grun
cie tych samych założeń teoretyczno- 
-ideologicznych, służących tym sa
mym celom. Wykazuje przekonywu
jąco, że możliwości w  tej dziedzinie 
nie są bynajmniej wyczerpane [...]. 
Wskazane podejście nadało książce 
M. T. Staszewskiego charakter stu
dium porównawczego. Okazało się 
bardzo płodne poznawczo 
(Przedmowa prof. Adama Łopatki, 
s. 5—6).

Zdania te, wyjęte z przedmowy 
uczonego polskiego, podkreślają zna
czenie i dają merytoryczną ocenę 
pracy M. T. Staszewskiego*. A same 
tylko pobieżnie jej streszczenie wy
każe ogrom włożonego w nią trudu 
autora. ,

Monografia, poza przedmową 
prof. A. Łopatki i słowem wstęp

nym autora, zawiera 11 rozdziałów, 
z których 9 poświęconych jest posz
czególnym państwom socjalistycz
nym Europy, a mianowicie: II — 
Zwązkowi Radzieckiemu (59 str.),
III — Albanii (8 str.), IV — Buł
garii (27 str.), V — Czechosłowacji 
(41 str.), VI — Jugosławii (47 str.),
VII — NRD (50 str.), VIII — Pol
sce (51 str.), IX —• Rumunii (28 str.), 
X  — Węgierskiej Republice Ludo
wej (33 str).

Rozdzilał pierwszy zatytułowany 
„Marksistowsko-leninowska koncep
cja stosunków między państwem so
cjalistycznym a związkami wyzna- 
nowymi” (22 str.) oraz jedenasty — 
„Socjalistyczny model regulacji sto
sunków między państwem a związ
kami wyznaniowymi” (10 str.) — ma
ją charakter teoretyczny.

Rozdziały poświęcone Związkowi 
Radzieckiemu, Bułgarii, Czechosło
wacji i Rumunii, bardziej obszerne 
i szczegółowe, opracowane są wg o- 
kreślonego schematu i ujęte w pod
rozdziałach zatytułowanych:
:— Laicyzacja i jej dotychczasowe 

efekty,
— Panorama związków wyznanio

wych,
— Zasady konstytucyjne stosunku

* M. T. Staszewski: Państwo a związki wyznaniowe w  europejskich krajach so
cjalistycznych, Warszawa 1976, KiW, str. 412.
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państwa do związków wyznanio
wych,

— Realizacja zasad konstytucyjnych 
w prawodawstwie bieżącym,

— Związki wyznaniowe wobec u- 
,stroju i państwa socjalistycznego. 
W rozdziałach dotyczących Jugo

sławii i Węgier, schemat ten uzu
pełniony został podrozdziałem, za
wierającym analizę protokołów po
rozumienia tych państw z Watyka
nem, natomiast w rozdziale o sytu
acji w NRD — omówieniem pozycji 
partii o charakterze wyznaniowym: 
Unii Chrześcijańsko-demokratycznej.

Rozdział VIII, poświęcony sytu
acji w  Polsce, zawiera układ mater
iału trochę inny, różniący się od 
układu w rozdziałach pozostałych. 
Zawiera on tylko trzy podrozdzia
ły:
— Zasady konstytucyjne stosunku 

państwa do związków wyznanio
wych,

— Sytuacja prawna i faktyczna 
związków wyznaniowych,

—■ Normalizacja stosunków między 
państwem a Kościołem.
W rozdziale tym (VIII) zastoso

wano m.in. klasyfikację związków 
wyznaniowych wg kryteriów for- 
malno-prawnych, tzn. stanu praw
nego:
— Kościół Rzymskokatolicki,
—i Związki wyznaniowe uznane 

przez państwo w drodze ustawo
wej lub administracyjnej,

— Związki wyznaniowe działające 
na podstawie prawa o stowarzy
szeniach,

— Związki wyznaniowe o nie ure
gulowanej sytuacji prawnej.
Nie wdawaj ąc się tu zbytnio w

szczegóły — ze względu na już is
tniejące w tej dziedzinie opracowa
nia i literaturę — autor podaje ze
brane materiały jak zwykle zwięź
le i przejrzyście.

Z tego krótkiego przeglądu treści 
widać, że praca M. Staszewskiego 
obejmuje bardzo szeroki wachlarz 
materiałów i problemów, obrazują
cych stan prawny i faktyczny zwią
zków wyznaniowych w dziewięciu 
europejskich krajach socjalistycz
nych. Autor wnikliwie analizuje sy
tuację wyznaniową w tych krajach 
na podstawie — niemałym tru
dem — zdobytych materiałów za
równo dokumentów źródłowych, jak 
i literatury naukowej w różnych ję
zykach (bułgarskim, rosyjskim, serb
skim, niemieckim i innych).

O skrupulatnym i rzetelnym po
dejściu autora do swej pracy świad
czy niemała liczba przypisów (prze
szło 600), stanowiąca bogaty aparat 
naukowy książki, co pozwala czy
telnikowi, pragnącemu pogłębić swo
je wiadomości w poruszonej prob
lematyce, sięgnąć bezpośrednio do 
źródeł i dalszej literatury przedmio
tu. Szkoda tylko, że wydawnictwo 
nie. postarało się o zaopatrzenie 
książki w indeksy nazwisk i miej
scowości oraz w wykaz wykorzys
tanych źródeł i literatury przed
miotu.

Badając bardzo poważny prob
lem laicyzacji, autor oparł swoje 
wnioski w tym zakresie na danych 
statystycznych, uzyskanych z prac 
opublikowanych w tych krajach. 
Statystyka zaś — szczególnie pro
wadzona metodą wyrywkową, czę
sto na podstawie ankiet, rozsy-
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nych wśród niewielkiej stosunkowo 
liczby respondentów z określonych 
środowisk — nie zawsze oddaje stan 
rzeczywisty. Często bywa i tak, że 
i „pobożne życzenia” badaczy rzu
tują na wyniki obliczeń procento
wych. Budzi na przykład zastrze
żenia tabela nr 10 (str. 115), zawie
rająca dane o religijności mieszkań
ców Bułgarii. Jakie np. kryteria sto
sował bułgarski statystyk Z. Oszaw- 
kow, dzieląc ludność Bułgarii wg 3 
kategorii: „głęboko wierzących, pa
sywnie wierzących, najsłabiej wie-

jest narzędziem nie zawsze pewnym, 
szczególnie w dziedzinie wyznanio
wej.

materiały statystyczne nie mogą 
wzbudzać zaufania czytelnika.

Że dane statystyczne mogą za
wieść badacza, świadczy przykład, 
dotyczący konkretnie jednego związ
ku wyznaniowego — Kościoła Ad
wentystów Dnia Siódmego w bada
nych krajach. Podane liczby wyz
nawców, oparte na badaniach miej-

Frzedstawia to poniższe zestawienie:

Kraj statys.
Liczba wyznawców Kościoła ADS

miejscowa str. pracy YEARBOOK str. rocznika

BRL 6.000 a n 2.803 129
C S R S 13.000 140 7.381 129
FSRJ 17.000 182 ao.399 147
NRD 17 000 ,228 11.931 133
PRL 6.750 295 4.132 213
RRS 66.000 326 40.864 139
WRL 14.000 353 5.485 135

rżących” ? Czy głębię wiary mierzył
i ocenił sam statystyk, badacz, czy 
zasięgał w tej kwestii opinii wie
rzącego? Wydaje się, że tego rodzaju 

Z tej tablicy porównawczej wy
nika, że dane centrali Kościoła ADS 
(strony zainteresowanej w przyroś
cie wyznawców), są na ogół niższe, 
niż dane statystyczne, wykorzysta
ne przez autora. Jedynym wytłuma
czeniem tego może być chyba przy
puszczenie, że centrala mogła poli
czyć jedynie członków ochrzczonych, 
miejscowi zaś. statystycy podali 
łączną liczbę ochrzczonych i nie- 
ochrzczonych (dzieci). Statystyka

scowych statystyków, okazuje się, 
nie zgadzają się z oficjalną statys
tyką centrali tego wyznania, opub
likowaną w roczniku Kościoła — 
YEARBOOK — za lata 1973—1974.

Na specjalną uwagę zasługują 
materiały, zgromadzone w rozdziale 
drugim, a dotyczące sytuacji praw
nej związków wyznaniowych w 
ZSRR. Autor bardzo trafnie scha
rakteryzował problem stosunków 
między państwem radzieckim a 
związkami wyznaniowymi, przedsta
wiając kształtowanie tych stosun
ków w oparciu o leninowski dekret
o oddzieleniu Kościoła od państwa
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i szkoły od Kościoła oraz przepro
wadzając analizę zasad konstytucyj
nych, zawartych zarówno w Kon
stytucji z 10.VII.1918 r., jak i z 
5.XII.li936 r. Również bardzo inte
resujący jest rozdział o realizacji 
zasad konstytucyjnych w bieżącym 
prawodawstwie radzieckim.

Należałoby. przy tej sposobności 
dodać, że bezpośrednimi aktami wy
konawczymi, realizującymi wspom
niany wyżej dekret o rozdziale Koś
cioła od państwa oraz szkoły od 
Kościoła były:

— Uchwała Państwowej Komisji o- 
światy o szkole świeckiej z dnia 
18 lutego 1918 r., dokument ten 
został opublikowany w „Zbiorze 
dekretów i uchwał rządu robot
niczo-chłopskiego, dotyczących o- 
światy ludowej” — zeszyt I (od 
dnia 28 października 1917 r. do 
dnia 7 listopada 1'918 r.), str. ,17;

— Uchwała Ludowego Komisariatu 
Sprawiedliwości o trybie wpro
wadzenia w życie dekretu „O 
rozdziale Kościoła od państwa i 
szkoły od Kościoła” (instrukcja 
z dnia 24 sierpnia 1918 r.), zawie
rająca 35 artykułów, dotyczą
cych działu: o stowarzyszeniach 
kościelnych i religijnych, o mie
niu przeznaczonym do wykony
wania obrzędów religijnych, o 
innych majątkach, o księgach 
metrycznych, o ceremoniach re
ligijnych i obrzędach, o nauce 
religii. Instrukcja ta została o- 
publikowana w Zbiorze Ustaw 
(....) nr 62/1918, poz. 686. Obowiąr

zywała ona przeszło 10 lat, tzn. 
do 1929 r.;

— Okólnik w sprawie rozdziału 
Kościoła od państwa, wydany 3 
stycznia 1919 r. przez Ludowego 
Komisarza Sprawiedliwości D. 
Kurskiego i Szefa Wydziału VIII 
P. Krasikowa, zajmującego się 
m.in. isprawami wyznaniowymi, 
zawierający 17 artykułów okól
nik ten zajmował się problemami 
powstającymi na tle wykonania 
dekretu z dnia 23.1.1918 r., a 
szczególnie sprawami przegięć
i wypaczeń, popełnionych przez 
organa terenowe władz państwo
wych.
Akty te świadczą o dążeniu 

władz radzieckich do umocnienia 
praworządności, właśnie na odcinku 
stosunków wyznaniowych, należytej 
realizacji podstawowych praw czło
wieka: wolności wyznania i sumie
nia — dziedziny tak delikatnej, wy
magającej szczególnej opieki pań
stwa.

Tendencje te znalazły swój wy
raz również podczas dyskusji nad 
projektem nowej konstytucji na
VIII Nadzwyczajnym Zjeździe Rad 
ZSRR (1936). Wówczas odrzucone 
zostały lewackie poprawki do wnie
sionego projektu konstytucji (do art. 
124 i 136), proponujące m.in. poz
bawienia pracowników kultu praw 
wyborczych1.

Uchwalenie tej konstytucji nie 
spowodowało konieczności wniesie
nia nowych zmian w tekście dekre
tu z dnia 8.IV.1929 r. o związkach 
wyznaniowych. Fakt ten oznaczał,

1 W. D. Boncz-Brujewicz: Wolność sumienia w ZSRR, Moskwa 1954, s. 23.
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że podstawowe zadania władz w 
dziedzinie realizacji przepisów, do
tyczących związków wyznaniowych 
w ZSRR, nie uległy zmianom. Sto
sunki te nie uległy w zasadzie zmia
nom również i przy realizacji tego 
dekretu z dnia 23.VI.1975 r. (Dekret 
Prezydium Rady Najwyższej RSF 
RR z dnia 33.VII. 1975 r. — Wiado
mości R.N. RSFRR nr 27/873 z dnia
3.VII.1975, poz. 572), opublikowanego 
już po napisaniu pracy przez autora.

♦

Omawiając sytuację wyznaniową 
w Jugosławii autor słusznie wspom
niał o powstaniu odrębnego Mace
dońskiego Kościoła Prawosławnego, 
który „ogłosił swoją niezależność” 
od Kościoła Serbskiego. Próba ta, 
tzn. ogłoszenie autokefalii (niezależ
ności) Kościoła Macedońskiego jed
nak nie udała się. Pod względem 
kanonicznym przeprowadzona była 
z naruszeniem trybu, wymaganego 
kanonami (zgoda Kościoła — matki
i uznanie przez pozostałe Kościoły 
autokefaliczne). Żadnych oficjalnych 
enuncjacji na ten temat nie ogło
szono. Jedynie z urzędowej doku
mentacji państwowej można zorien
tować się, że nastąpiło połowiczne 
rozwiązanie konfliktu i zaspokojenie 
narodowych ambicji Macedończy
ków. A mianowicie z tekstu „Umo
wy o ubezpieczeniu społecznym księ
ży Serbskiego i Macedońskiego Koś
ciołów ' Prawosławnych” z dnia 14. 
VII.1'966 r. opublikowanej w Dzien
niku Praw SFRJ nr 31/66, można 
zorientować się o zażegnaniu kon
fliktu. Umowa ta została podpisana

z ramienia obu Kościołów przez 
„Germana, Patriarchę Serbskiego i 
Macedońskiego” (dawniej patriarcha 
nosił tytuł tylko patriarchy Serb
skiego). Fakt ten oznacza, że wła
dze państwowe zaakceptowały spo
sób rozwiązania konfliktu. Na czele 
więc już autonomicznego Kościoła 
Macedońskiego stanął podległy pat
riarsze metropolita Skoplijański, no
szący ten tytuł od dnia 24.XI.1931 r. 
zgodnie ze statutem Serbskiego Ko
ścioła Prawosławnego z dnia 16.XI. 
1931 r. oraz z nowelizowanym sta
tutem z dnia 6/19 maja 1947 r.: Au
tonomiczny Kościół Macedoński 
składa się z 6 diecezji, z których 3 
nowo erygowane.

Mówiąc o sytuacji politycznej Ju- 
gosławi d w czasie okupacji i II woj
ny światowej, autor słusznie wspo
mina o roli, jaką odegrała część du
chowieństwa rzymskokatolickiego 
(szczególnie oo Franciszkanie), 
współpracująca z okupantem. Tej 
sprawie poświęcony jest min. gru
by tom pracy serbskiego historyka 
J. Novaka pt.: „Magnum Crimen” .

♦
Rozdział poświęcony Polsce zre

dagowany jest zwięźle, przedstawia 
sytuację aktualną, autor wiele uwa
gi poświęca największemu związko
wi wyznaniowemu, tj. Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu z jego specy
ficzną sytuacją prawną, nie pomija 
okresu początkowego: prób znalezie
nia rozwiązania problemu na drodze 
porozumienia.

Stan prawny i faktyczny związ
ków wyznaniowych przedstawiony
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jest w określonym czasie, tzn. w 
latach najpóźniej 1973—1974, kie
dy praca była przygotowywana do 
druku. Zmiany w stanie prawnym, 
które nastąpiły później, nie mogły 
być, rzecz zrozumiała, przez autora 
uwzględnione. Toteż nie był w sta
nie odnotować faktu zmiany statu
tu Karaimskiego Związku Religij
nego w PRL, zatwierdzonej decyzją 
władz państwowych z dnia 10.V. 
1974 r. (L. dz. Nk-80a'21/l/74), tym 
bardziej, że decyzja ta nie była opu
blikowana. Podobnież w tym czasie 
zmienił się stan faktyczny Samo
dzielnych Parafii Rzymskokatolic
kich w Wierzbicy i Kamionce Wiel
kiej.

Proces regulowania stosunku 
Państwa do związków wyznanio
wych, rozpoczęty od początku 1945 r. 
był długi i stopniowy. Ważny prob
lem organizowania i obsadzania sta
nowisk kościelnych miał duże zna
czenie dla uregulowania stosunku 
państwa do Kościoła Rzymskokato
lickiego ze względu na to, że kon
kordat przestał obowiązywać. (Koś
cioły i związki wyznaniowe nie- 
rzymskokatolickie z uregulowanym 
ustawowo stosunkiem do nich pań
stwa problemu tego nie miały). Na 
tym odcinku (organizowania i ob
sadzania stanowisk kościelnych) 
państwo wydało nie jeden, lecz dwa 
dekrety: pierwszy — z dnia 10.11. 
19S3 r. i wspomniany przez au
tora drugi — z dnia 31.XII.1956 r.

Używana w literaturze prawni
czej terminologia: „prawnie uznane 
Kościoły” , wywodząca się z art. 113, 
115 i 116 Konstytucji marcowej 1921 
r., „związki wyznaniowe uznane w

drodze ustawowej, administracyjnej” 
(str. 285), szczególnie tej ostatniej, 
sugeruje określony tryb postępowa
nia w tego rodzaju sprawach. Rzecz 
charakterystyczna, żaden akt usta
wodawczy (zarówno przedwojenny 
jak i powojenny), regulujący stosu
nek państwa do poszczególnych wyz
nań, nie zawiera dyspozycji nadającej 
expressis verbis związkowi religij
nemu uznania. Oznacza to, że w 
okresie międzywojennym wyznania, 
które miały uregulowany stosunek 
do państwa, posiadały już uznanie 
na podstawie przepisów zaborczych. 
Dopiero po drugiej wojnie świato
wej wydane trzy akty administra
cyjne w sprawie uznania Kościoła 
Polskokatolickiego, Adwentystów 
Dnia Siódmego i Baptystów, są wła
ściwymi aktami uznania, zawierają
cymi formułę stwierdzającą expre- 
ssis verbis uznanie związku wyzna
niowego.

Pozostaje przy tej sposobności 
pytanie, czy wyznanie Mojżeszowe 
działające po wojnie pod nazwą 
Związku Religijnego Wyznania Moj
żeszowego w PRL podlega przepiso
wi dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r.
o zmianie niektórych przepisów 
prawa o staworzyszeniach (Dz.U. nr 
46, poz. 335). W art. 3 prawa o sto
warzyszeniach wyraźnie stwierdza 
się, że przepisom tego prawa nie 
podlegają „związki religijne wyzna
nia prawnie przez państwo uznane” .

Fakt niereaktywowania w 1945 r. 
żydowskich gmin wyznaniowych nie 
pozbawił praw nabytych powołane
go w ich miejsce Związku Religij
nego Wyznania Mojżeszowego w 
PRL, wyznania konfesyjnie iden
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tycznego z Żydowskim Związkiem 
Religijnym uznanym prawnie przez 
państwo (Rozp. Prezydenta RP z 
dnia 14.X.1927 r.). To stanowisko 
zajmowały iprzed laty sądy, orzeka
jące zwrot imienia m. gmin wyzna
niowych żydowskich na rzecz Kon
gregacji Wyznania Mojżeszowego, 
jednostek terenowych Związku Re
ligijnego Wyznania Mojżeszowego w 
'PRL.

Obecnie problem ten ma znacze
nie tylko teoretyczne, ponieważ stan 
prawny związku religijnego nie róż
ni się od sytuacji innych związków 
wyznaniowych prawnie uznanych.

♦
Rozdziały poświęcone stosunkom 

wyznaniowym w Rumunii i na Wę
grzech również zawierają b. inte
resujące materiały i analizy, świad
czące o dobrym rozeznaniu autora 
w  aktualnej sytuacji formalno-pra- 
wnej i faktycznej wyznań religij
nych w tych krajach.

Nawiązując do wypowiedzi au
tora na temat wybitnej aktywności 
misyjnej Rumuńskiego Kościoła Pra
wosławnego, jego kontaktów eku
menicznych z innymi Kościołami 
prawosławnymi i nieprawosławny- 
mi, należałoby m.in. odnotować je
go stosunki z Francją. Tu czynni
kiem łączącym i zbliżającym te dwa 
narody jest wspólne romańskie po
chodzenie oraz istnienie we Francji 
gmin prawosławnych, zrzeszających 
wyznawców pochodzenia rdzennie 
francuskiego. Właśnie ostatnio po
czyniono kroki jeszcze bardziej za
cieśniające więzy, łączące Rumuński

Kościół Prawosławny z Francuzami 
wyznania prawosławnego: na wnio
sek reprezentacji tych gmin nastąpi
ło przyjęcie ich przez Patriarchę 
Rumuńskiego pod swoją jurysdyk
cję, oraz wyświęcenie duchownego
— reprezentanta francuskich jednot 
prawosławnych — , na biskupa.

♦

Na zakończenie tych rozważań 
na temat pracy M. T. Staszewskiego, 
chciałbym powiedzieć kilka uwag 
pod adresem wydawnictwa „Książ
ka i Wiedza” , któremu zawdzięcza
my przyjemność czytania tej książ
ki i korzystanie z tej swoistej en
cyklopedii prawa wyznaniowego. 
Książka w zasadzie wydana jest sta
rannie, bez drukarskich braków (mi
nimalna ilość omyłek w druku). Bu
dzi natomiast zastrzeżenia format 
książki. Ma ona format brewiarza, 
przystosowanego do noszenia w kie
szeni. Czyżby wydawnictwo uznało, 
że każdy, kto nabył tę książkę, bę
dzie ją nosił w kieszeni, aby czytać 
w każdej wolnej chwili? Przecież to 
jest książka zawierająca mnóstwo 
informacji, wymagająca wnikliwego 
czytania w  warunkach sprzyjających 
koncentracji. Na przeszkodzie temu 
stoi gęsty drobny druk, małe mar
ginesy powodowane formatem książ
ki. Tego rodzaju dzieła powinny być 
wydawane w większym formacie, 
który ułatwiałby jej czytanie i przy
chylnie usposabiał czytelnika do 
zgłębiania zawartego w niej bogac
twa informacji.

S. K.

151



ZARYS 
DZIEJÓW RELIGII

W połowie listopada 1976 r. po
jawiła się w księgarniach potężna 
księga (1000 stron +  127 ilustracji), 
która zapewne ucieszyła tych wszy
stkich, którzy pasjonują się reli
gioznawstwem albo — w dobie eku
menizmu — pragną wiedzieć coś 
więcej o członkach innych wyznań 
chrześcijańskich, bądź wyznawcach 
innych religii. Oczywiście nie znaj
dziemy tu wszystkich informacji, ja
kie chcielibyśmy odszukać, ale i to, 
co nam tu udostępniono, stanowi 
niezmiernie obfity materiał.*

Tom otwierają rozważania J. 
Kellera na temat religii (pojęcie, 
geneza, klasyfikacja, struktura). O 
religiach prehistorycznych pisze W. 
Szafrański. W części pierwszej, po
święconej religiom Azji, Australii
i Oceanii, Afryki i Ameryki, piszą: 
E. Słuszkiewicz (o religiach Indii),
O. Wojtasiewicz i T. Żbikowski (re- 
ligie Chin), S. Kałużyński (religie 
Tybetu oraz religie Azji Środkowej
i Syberii), W. Kotański (religie Ja
ponii), T. Żbikowski (religie Archi
pelagu Malaj skiego oraz religie Au
stralii i Oceanii), R. Ohly (religie 
Afryki; tu bardzo ciekawy rozdział 
na temat Kościołów afro-chrześci- 
jańskich), S. Śliwa (religie rodzime 
Ameryki).

W części drugiej znajdujemy ob

* Zarys dziejów religii. Praca zbio
rowa pod red. Komitetu: prof. dr J. Kel
ler, prof. dr W. Kotański, prof. dr W. Ty- 
loch, mgr B. Kupis. Wyd 3, zmienione. 
Warszawa 1976, P.W. „isk ry” . Cena: 
200 zł.

szerne informacje o wygasłych reli
giach Bliskiego Wschodu i Europy, 
a więc o religiach Mezopotamii (R. 
Ranoszek), Azji Mniejszej (M. Pop
ko), Iranu (F. Machalski), Egiptu (C. 
Kundrewicz), Fenicji i Syrii (W. Ty- 
loch); autorem doskonałego rozdzia
łu o religiach świata antycznego 
(starożytnej Grecji i Rzymu) jest 
B. Kupis, O. religii Celtów pisze 
J. Rosen-Przeworska, religie Ger
manów i Słowian omawia S. Pie
karczyk, religię Bałtów — W. Szaf
rański.

Ostatnią, najobszerniejszą część 
książki stanowi omówienie religii u- 
niwersalistycznych (buddyzmu, ju
daizmu, chrześcijaństwa i islamu).
O buddyzmie piszą: E. Słuszkiewicz 
(buddyzm pierwotny) i W. Kotański 
(buddyzm jako religia światowa). 
Judaizm omawia W. Tyloch (zwra
cając uwagę na jego ścisły związek 
z chrześcijaństwem, a pośrednio i z 
islamem). Wiele miejsca poświęcono 
chrześcijaństwu. Chrześcijaństwo 
pierwotne przedstawia J. Keller; o 
ruchach heterodoksyjnych w chrze
ścijaństwie starożytnym i średnio
wiecznym pisze E. Potkowski. Trzy 
główne gałęzie chrześcijaństwa o- 
mawiają: J. Keller (katolicyzm), S. 
Kiryłowicz (prawosławie) i J. Wie- 
Jrusz-Kowalski (protestantyzm). Is
lam prezentują: E. Szymański (is
lam pierwotny) i J. Bielawski (is
lam jako religia światowa). Na koń
cu książki dołączono wkładkę roto
grawiurową z ilustracjami.

Omawiana praca reprezentuje re
ligioznawstwo marksistowskie, stąd 
też (zwłaszcza w części poświęconej 
chrześcijaństwu) wiele jest punk
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tów, które są — przynajmniej dla 
nas — mocno dyskusyjne. Istnieją 
też pewne poważne braki. Dlaczego 
np. w części poświęconej katolicyz
mowi mówi się niemal wyłącznie
o Kościele Rzymskokatolickim, po
mijając zupełnie Kościoły Staroka
tolickie (niewielki przypis na str. 
818 nie może przecież wystarczyć!)
•— i z jakiego powodu umieszcza się 
je w rozdziale o protestantyzmie? 
Rozdział poświęcony protestantyz
mowi też pozostawia wyraźny nie
dosyt; dużo tu braków i nie zawsze 
usprawiedliwionych uogólnień; żało
wać należy, że rozdziału tego nie o- 
pracował Andrzej Tokarczyk, bez 
wątpienia lepiej „tkwiący” w te
macie. W części poświęconej chrześ
cijaństwu brak też wystarczającej 
informacji o ruchach charyzmatycz
nych, tak bardzo w ostatnich kilku 
latach zauważalnych we wszystkich 
gałęziach chrześcijaństwa. Wydaje 
się również, że w polskiej pracy re
ligioznawczej wypadałoby — przy
najmniej w formie tabeli — podać 
informację o wyznaniach istnieją
cych w Polsce. (Czytelnik, interesu
jący się głównie tą tematyką, ma 
do dyspozycji bardzo rzetelną pra
cę W. Wysoczańskiego: Prawo we
wnętrzne nierzymskokatolickich Ko
ściołów wyznań w Polsce, Warsza
wa 1971, Z.W. „Odrodzenie” ).

Poważnym mankamentem jest 
brak indeksów, które przecież w du
żym stopniu ułatwiłyby korzystanie 
z tego potężnego dzieła i w pracach 
tego rodzaju są chyba nieodzowne. 
Bibliografie, zamieszczane po każ
dym rozdziale, czasami wręcz szo
kują swoją jednostronnością i po

ważnymi brakami — świadczącymi, 
iż niektórzy autorzy chyba niezbyt 
serio potraktowali swoje zadanie. 
Brak jest mapek, obrazujących za
sięg terytorialny i rozmieszczenie 
poszczególnych religii czy kierun
ków wyznaniowych, a przecież np. 
w radzieckich wydawnictwach reli
gioznawczych, z którymi autorzy tej 
książki zapewne się zetknęli, nie 
brak tego rodzaju pomocy.

Podsumowując te rozważania, 
mające przecież charakter informa
cji, a nie szczegółowej recenzji, 
stwierdzić należy, iż mimo sporej 
liczby braków i niedociągnięć, Za
rys dziejów religii jest pozycją na 
pewno pożyteczną i zapewne w 
krótkim czasie zniknie z półek księ
garskich; wydawnictw religioznaw
czych jest bowiem u nas wciąż je
szcze niewspółmiernie mało w sto
sunku do stale rosnącego zaintereso
wania tą tematyką.

Andrzej Komraus

ALMANACH POLONII 1977

Każdego roku nakładem wydaw
nictwa „Interpress” ukazuje się Ka
lendarz Towarzystwa Łączności z 
Polonią Zagraniczną „Polonia” — 
Almanach Polonii. Pozycja ta jest 
zawsze starannie przygotowywana. I 
tym razem postarano się, aby zas
pokoić różnorodne zainteresowania 
Czytelników, prezentując w Alma
nachu bogaty serwis informacyjny 
oraz szereg interesujących artyku
łów. Szata graficzna tego kalenda
rza również zasługuje na uwagę —
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piękne, kolorowe i czarno-białe zdję
cia, reprodukcje rysunków dla dzie
ci, wspaniałe reklamy. Almanach 
przeznaczony jest głównie dla od
biorcy za granicą, dla Polaków ży
jących poza granicami swojej Oj
czyzny. Niemniej jednak na tą po
zycję wydawniczą zwrócą na pewno 
uwagę Czytelnicy miejscowi.

Jak zwykle Almanach rozpoczy
na Kalendarium, w którym zostały 
wyszczególnione najważniejsze rocz
nice, w  tym i tzw. polonijne. Przed 
częścią artykułową zamieszczona jest 
Oda do młodości Adama Mickiewi
cza. Redakcja przypomina, że Oda 
do młodości ogłoszona została 1:50 
lat temu, lecz napisana 7 lat wcześ
niej. Duch tej poezji młodzieńczej, 
niespokojnej, gloryfikującej przy
jaźń i solidarność młodych walczą
cych o odnowę świata, o wspólne 
szczęście ludzkości towarzyszył ko
lejnym pokoleniom młodych Pola
ków.

Jaki jesteś młody Polaku? Pyta
nie to zadaje Natalia Iwaszkiewicz 
w artykule Jutro rano albo o zmie
rzchu. W 34-milionowym kraju, w 
którym przeszło połowa obywateli 
nie przekroczyła 30 roku życia, nie 
jest to bynajmniej pytanie retorycz
ne. Dzisiejsze nastolatki są przecięt
nie wyższe od swoich rówieśników 
sprzed lat dwudziestu o 10—12 cm, 
a także proporcjonalnie smuklejsze. 
Jak widzą Polskę, do czego dążą, 
jakie są ich marzenia — dowiemy 
się z artykułu Natalii Iwaszkiewicz.

Rozmach i śmiałość działania. W 
artykule pod tym tytułem znajdu
jemy rozważania Henryka Chądzyń
skiego na temat osiągnięć Polski na

przestrzeni ostatnich lat i jej per
spektyw rozwoju. „Można przewi
dywać, że w  1980 r. będzie w kraju 
ok. 1,1 min ludzi z wykształceniem 
wyższym i ponad 5 min osób z wy
kształceniem średnim. Tak więc u 
progu lat osiemdziesiątych już co 
czwarty obywatel Polski będzie 
miał co najmniej średnie wykształ
cenie” (s. 45).

O Toruniu pisze w Almanachu 
Hilda Marze jon. Tytuł artykułu — 
Miasto z „klimatem” . Wiele cieka
wych informacji o tym wiekowym 
mieście i o jego planach na przy
szłość uzyskamy z zamieszczonego 
tu wywiadu z prezydentem miasta 
inż. Marianem Rissmannem. „Mówi 
się — pisze autorka — że miasta są 
jak ludzie, niepodobne do siebie, je
dne piękne, drugie brzydkie. Inne 
znów młode, prężne albo leniwe, os
pałe, obrosłe wielowiekową trady
cją. Toruń jest stary, piękny, a je
dnocześnie młody (...) Klimat tego 
miasta sprawia, że przybysz czuje 
się w nim jak w dobrze urządzonym 
mieszkaniu, zdolnym zaspokoić wie
lorakie potrzeby właściciela, jak i 
gościa. Stąd też Toruniowi przyby
wa nowa specjalność ■—■ staje się 
miejscem, w którym coraz chętniej 
organizuje się międzynarodowe kon
gresy. Miastem kongresowym. A 
także —■ miastem coraz częściej od
wiedzanym przez Polonię zagranicz
ną nie tylko ze względu na niepow
tarzalną atmosferę Starego Miasta 
czy liczne pamiątki po Koperniku. 
W Toruniu organizuje się coraz wię
cej imprez dla Polonii. W 1975 r. 
odbył się tu Polonijny Turniej Re
cytatorski, w 1976 r. — Kurs
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.Etnograficzny dla Rodaków z za
granicy. Przy Uniwersytecie Miko
łaja Kopernika zorganizowano Szko
łę Letnią Kultury i Języka Polskie
go, otwartą w 1976 roku” (s. 53).

Polonijny Turniej Recytatorski
—  zorganizowany w sierpniu 1S7-5 
roku w Toruniu —  omawia Józef 
Godlewski. Turniej ten zgromadził 
kilkunastu recytatorów z Austrii, 
Belgii, Czechosłowacji, Kanady i 
RFN. Uczestnicy wzięli udział w se
minarium metodycznym, na program 
którego złożyły się m.in. wykłady 
prof. Jana Zygmunta Jakubowskie
go na temat miejsca polskiej kultu
ry i literatury na świecie i prak
tyczne pokazy pracy nad tekstem 
poetyckim w wykonaniu znakomitej 
recytatorki i aktorki teatru Szajny
— Ireny Jun. Polonijny Turniej Re
cytatorski ma wielkie znaczenie dla 
rozwoju kontaktów polonijnych, 
gdyż popularyzuje on polski język 
i literaturę w środowiskach polo
nijnych.

Rok 1975 obfitował w polonijne 
spotkania różnego typu. Był to bo
wiem rok 30-Iecia zwycięstwa nad 
faszyzmem. Na Spotkanie Polonijne 
1975 przybyło 147 gości zagranicz
nych z 16 krajów świata. Obok zna
nych działaczy polonijnych i żołnie
rzy drugiej wojny światowej liczny 
był udział polskich naukowców, his
toryków wojskowych i publicystów 
oraz przedstawicieli Związku Bojow
ników o Wolność i Demokrację. O 
przebiegu Spotkania Polonijnego 
1975 możemy się dowiedzieć z arty
kułu Krystyny Grzybowskiej pod 
tym samym tytułem. W artykule 
m.in. czytamy: „Nie braik było w

czasie trwania Spotkania gestów 
pięknych i patriotycznych, inicjatyw 
mających na celu zachowanie i prze
kazanie do Polski pamiątek świad
czących o walce Polaków na wszy
stkich frontach wojny. Działacz po
lonijny Józef Zygmunt ze Szwajcarii 
był inicjatorem zbierania i przeka
zywania do Polski, do Muzeum Woj
ska Polskiego sztandarów, dokumen
tów i innych pamiątek wojennych, 
gdyż właśnie w Ojczyźnie jest dla 
nich miejsce najwłaściwsze” (s. 62)'.

Polska —■ Kanada pod znakiem 
Merkurego — to tytuł artykułu Je
rzego Sykuna omawiającego rozwój 
współpracy gospodarczej między ty
mi dwoma państwami. Polonia ka
nadyjska liczy ok. 350 tysięcy osób.
O 7'0-leciu Związku Polaków w Ka
nadzie pisze Henryk Gołat.

Młodzieży polskiej poświęcone są 
w Almanachu następujące artykuły:

Prawa i obowiązki młodego Po
laka — Ewy Krajewskiej;

Młodzież w organizacjach — czy
li dla każdego coś pożytecznego — 
Janusza Z. Kwiatkowskiego; x

Czas, którego nie ma — Krzysz
tofa Mroziewicza;

Młodzież i pop-music — Jaarosłar 
wa Adamskiego;

Jakiej muzyki słucha polska mło
dzież — Wacława Panka;

Osiągnięcia Polaków prezentują 
artykuły:

Elektronika nad Odrą — Ignace
go Rutkiewicza;

Polacy na najwyższych szczytach 
świata — Jana Alfreda Szczepańs- 
ikiego;

Być otwartym na sprawy świa
ta — Andrzeja Tiumalisa;
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Kooperacja 75. Interesy nie tylko 
gospodarcze — Marka Rapackiego;

Pomysł za miliony — Grzegorza 
Łubczyka;

Światowe sukcesy polskich arty
stów —• Barbary Małysz.

Marek Chmielewski roztacza 
.przed nami wizję Warszawy lat o- 
siemdziesiątych w artykule: Jaka 
będziesz, Warszawo. Autor opisuje 
plany rozwoju zachodniego rejonu 
centrum Warszawy oraz Pragi — 
najsłynniejszej dzielnicy handlowej, 
z którą wiąże warszawiaków wielki 
sentyment. Powstanie też miasto w 
mieście — będzie to dzielnica przy
szłości Ursynów — Natolin, która 
■wyróżniać się będzie m.in. odejś
ciem od zabudowy luźnej i nową 
koncepcją ulicy. Prezentowana na 
XII Światowym Kongresie Między
narodowej Unii Architektów;, spot
kała się z entuzjastycznym przyję
ciem. Warszawa leży nad Wisłą, ale 
miasto do tej pory nie ciążyło ku jej 
brzegom. Przebudowa centrum Pra
gi, tworzenie terenów rekreacyjnych 
w rejonie Trasy Łazienkowskiej — 
to właśnie elementy szerokiego pro
gramu wykorzystania Wisły.

W tegorocznym Almanachu kon
tynuowany jest cykl artykułów o u- 
czonych polskiego pochodzenia na 
świecie i o ich roli w nauce X X  
wieku. Joanna Raczkowska pisze o 
prof. Jerzym Zubrzyckim — socjo
loga z Australii, Bogdan Grzeloński
— o prof. Stanisławie Marcinie U- 
lamie — matematyku z USA, Ta
deusz J. Żółciński — o prof. Zyg
muncie Markiewiczu — poloniście i 
romaniście z Francji.

Piękną kartę Polonii t-  przedsta
wia Joanna Raczkowska. Polonia 
przesyła datki na Zamek Królewski,. 
Centrum Zdrowia Dziecka czy Fun
dusz Olimpijski, stara się wzboga
cić — w miarę możności — polski 
dorobek kulturalny, wyposażyć szko
ły, fundować pomniki i przekazywać 
dary i całe zbiory muzeom krajo
wym. Ofiarodawcy pragną, aiby pol
skie pamiątki, zabytki, zbiory — 
często rozsiane po świecie — mogły 
znów służyć wszystkim Polakom. 
Szczególnie bliska naszym Rodakom 
jest akcja zbierania datków na Cen
trum Zdrowia Dziecka. I właśnie o 
Pomniku-Szpitalu Centrum Zdrowia 
Dziecka pisze Anna Foss.

Zespół Pieśni i Tańca „Mazow
sze” prezentuje bogaty folklor Pol
ski całemu światu. „Na mapie wo
jaży, zajmującej honorowe miejsce 
w siedzibie „Mazowszan” — pałacy
ku pod Warszawą — czytamy w 
artykule Barbary Henkel — zazna
czono dwa nowo zdobyte kraje: Ar
gentynę i Brazylię. W ten sposób 
lista państw, odwiedzanych przez 
sławny zespół pieśni i tańca urosła 
<ło 39” (s. 105), „Przyjechała do -nas 
Polska w całej okazałości” — tymi 
słowami witają „Mazowsze” nasi 
Rodacy z zagranicy. Najmłodszymi 
zaś ambasadorami Polski w świecie 
jest Zespół Związku Harcerstwa Pol
skiego „Gawęda”.

i Jak wiemy, Pułtusk staje się 
miastem polonijnym. Trwa przebu
dowa miasta i rekonstrukcja zam
ku. Po przebudowie przez specjalis
tów konserwatorów zabytków — za
mek będzie domem przyjęć dla tu
rystów polonijnych, domem wypo-
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czynku, miejscem kursów zespołów 
polonijnych, licznych spotkań, kon
certów, sympozjów naukowych, wy
staw, konferencji i in. 1000-letni 
Pułtusk przedstawia Józef Śniegoc- 
ki. Dom Polonii w Pułtusku zajmie 
■obszar 8 ha. W skład tego komplek
su wejdą: zamek, dziedziniec zam
kowy, wzgórze, park wokół pałacu, 
przyszła plaża, urządzenia rekrea
cyjno-sportowe, hotel oraz domki 
wypoczynkowe. Adaptacja zamku 
zakończona będzie ok. 1980 roku. Po 
tym okresie przystąpi się do kolej
nego etapu rozbudowy centrum po
lonijnego w Pułtusku. Z myślą o 
Polonii opracowany został program 
zagospodarowania pięknego pułtus
kiego rynku. Jak każe tradycją, od
bywać się ina nim powinny jarmar
ki z warzywami, 'nabiałem, owoca
mi i kwiatami. Można tu będzie 
kupić wyroby sztuki ludowej oraz 
rzemiosła.

W kolejnych Almanachach Polo
nii przez kilka lat zamieszcza się ob
szerne informacje o obecnym życiu 
Tegionów, z których niegdyś emi
growała Polania. Feliks Netz pre
zentuje dziś gorące serce Polski — 
Górny Śląsk, a Wera Sztabowa o- 
powiada o kulinarnych zdolnościach 
Ślązaczek.

Chopin i pianistyczna młodzież 
■świata — to tytuł artykułu Jerzego 
■Jaroszewicza. „Do najbardziej liczą
cej się w świecie — pisze autor — 
'należy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina, odbywający się 
co pięć lat w  Warszawie. Impreza 
ta, w  swoim rodzaju wspaniała, 
ściąga za każdym razem niezwykle 
mtalentowaną młodzież pianistyczną.

Swej szansy poszukują tu pianiści 
z wielu krajów, reprezentujący roz
maite szkoły, niezwykle zróżnicowa
ne interpretacje chopinowskiej mu
zyki” (s. 157). Autor przypomina 
minione konkursy., ich zwycięzców 
i wyróżniających się wykonawców 
utworów Chopina.

Mało kto dziś pamięta, że „Ce
pelia” istnieje dopiero 25 lat, i że 
słowo „Cepelia” powstało ze skrótu 
pierwotnej nazwy Centrali Przemy
słu Ludowego i Artystycznego. Naj
ważniejsze gałęzie produkcji cepe
liowskiej to: włókiennictwo, meblar
stwo i ceramika. O tych sprawach 
mówi Ewa Garztecka w  artykule: 
Cepelia w Polsce i na świecie.

W Almanachu poznajemy też ko
lejnych ambasadorów kultury pol
skiej — Augusta Zamoyskiego (wy
bitny rzeźbiarz tworzący we Fran
cji i Brazylii) i Blankę Rosentiel 
(twórczyni Instytutu Kultury Pol
skiej w Miami). Spotkanie z Pol
skim Wzorowym Zespołem Pieśni i 
Tańca „Wilia” z Wilna zapropono
wała natomiast Małgorzata Górska.

O koloniach młodzieży polonijnej 
pisze Krystyna Kozłowska. W 1975 
■roku gościliśmy w Polsce ok. 1300 
młodych ludzi polskiego pochodzenia 
z Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, Austrii, RFN, Wę
gier, Danii, a także zza oceanu — z 
Kanady i USA. Jest w tym zjawis
ku coś urzekającego — pęd do ro
dzinnego gniazda. Niekiedy młodym 
Rodakom z zagranicy towarzyszą 
dzieci z Polski, nawiązują przyjaź
nie, wymieniają doświadczenia ży
ciowe. Dzisiejsze kontakty młodzieży 
polonijnej z Polską decydować mogą
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w przyszłości o stosunku dorosłych 
już Rodaków do kraju ich ojców i 
dziadków:.

Po wiedzę i rozrywkę przyjeżdża 
z całego świata do Polski młodzież 
polonijna. Od kilku lat przy uni
wersytetach w Krakowie, Poznaniu, 
Lublinie, Wrocławiu i Toruniu pro
wadzone są w okresie letnim Szkoły 
Kultury i Języka Polskiego dla mło
dzieży polonijnej. Podstawową częś
cią programu Szkoły Letniej Kul
tury i Języka Polskiego jest inten
sywne nauczanie języka na kursach 
uwzględniających trzy kategorie słu
chaczy: początkujących, średnio za
awansowanych i zaawansowanych. 
Dla uczestników wszystkich trzech 
■grup prowadzone są przez pracow
ników naukowych wykłady i semi
naria. Ich" uzupełnienie i rozszerze
nie stanowią lektoraty i konsultacje.

'15 stycznia 1975 r. powołano 
do życia Polonijne Centrum Kultu
ralno-Oświatowe w Lublinie. Wy
powiedź dyrektora tego Centrum, 
Władysława Kucharskiego, została 
opublikowana właśnie na łamach te
gorocznego Almanachu.

Wiele jest jeszcze interesujących 
artykułów w Almanachu Polonii, 
chociażby wspomnieO jeszcze o: 
Stanisławie Wyspiańskim po 70 la
tach, Pogoni za rekordem czy Ju
bileuszach związków polonijnych w 
Austrii, RFN i Berlinie Zachodnim.

Barwny kalendarz dla dzieci ilu
strowała Haona Bodnar-Kaczyńska. 
Wiersze polskich poetów przetłuma
czone zostały na język* francuski. 
Wiersze wybrano z książek wyda
nych przez „Naszą Księgarnię”. Da
lej — znajdujemy fragmenty pol

skiej literatury pięknej. Almanach 
ponadto zaopatrzony został w szcze
gółowe kroniki z życia kraju, Po
lonia — Kraj oraz Kronikę Polonij
ną.

Przy końcu książki zamieszczono* 
tłumaczenia kilku artykułów na ję
zyk francuski.

Omawiana pozycja godna jest za
interesowania nawet z tego względu,, 
że problematyka przedstawiona w- 
artykułach jest stale aktualna, na 
czasie, obejmuje bowiem sprawy- 
związane z polską kulturą i z ży
ciem Polonii zagranicznej.

M.S..

NOWY ZESZYT
„PRZEGLĄDU POLONIJNEGO”

Z otrzymaniem półrocznika 
„Przegląd Polonijny” jest trochę 
kłopotu. Natychmiast znika on z kio
sków „Ruchu” i wszelkie poszuki
wania okazują się bezskuteczne.

Zgodnie jednak ze znanym po
wiedzeniem —■ „Dla chcącego nie ma 
nic trudnego” — można zapoznać 
się z tym niezwykle interesującym 
czasopismem, wstępując do najbliż
szej czytelni czasopism.

Aby zagwarantować sobie stałe, 
otrzymywanie „Przeglądu” najlepiej 
zaprenumerować go. Warunki pre
numeraty podane są przy końcu o- 
mawianego półrocznika.

„Przegląd Polonijny” redaguje. 
Komitet Badania Polonii Zagranicz
nej PAN, a wydaje Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich,, Wydawnictwo- 
Polskiej Akademii Nauk. Cena pół
rocznika zł. 45.—
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Obecnie zapoznamy naszych Czy
telników z treścią zeszytu 2-4/1976.

„Przegląd Polonijny” podzielony 
jest na trzy części. Rozpoczyna go 
część artykułowa — którą omówimy 
tu nieco szerzej. W drugiej części 
znajdujemy informacje i wspomnie
nia, a w trzeciej — zamieszczono 
recenzje książek poświęconych pro
blematyce polonijnej. Są to w prze
ważającej większości książki opu
blikowane w języku angielskim.

Zależności wzajemne przeobrażeń 
Polonii i Polski — to tytuł artykułu 
Władysława Markiewicza. Artykuł 
ten stanowi skróconą wersję refe
ratu przedstawionego na Międzyna
rodowej Konferencji Etnicznej nt. 
„Stan i potrzeby badań nad zbioro- 
wościami polonijnymi” , odbytej w 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 
dniach od 30 sierpnia do 5 wrze
śnia 1975 r. Główn ą ideą tej 
Konferencji była myśl zintegrowa
nia polskich i polonijnych uczonych, 
a także badaczy z polskością w sen
sie etnicznego pochodzenia nie zwią
zanych, ale zajmujących się polo
nistyką jako gałęzią wiedzy, wokół 
wspólnych problemów badawczych.

„Pielęgnując wszystkie dawne 
cnoty -— pisze W. Markiewicz — 
które wzbudziły szacunek i cześć 
dla imienia Polski w świecie, chce
my — korzystając z pomocy i do
świadczenia rodaków z zagranicy — 
dostosować patriotyzm polski do 
nowych potrzeb rozwoju społeczne
go, do wymogów współczesnej ery, 
znamionującej się rozwojem prze
mysłu i szybkim postępem nauki i 
techniki” (s. 115).

Andrzej K. Paluch jest autorem

artykułu stanowiącego rozbudowaną 
wersję referatu wygłoszonego na 
wspomnianej już Międzynarodowej 
Konferencji Etnicznej w 1975 r. 
Materiał ten zamieszczono pod dość 
frapującym tytułem: Inkluzywne i 
ekskluzywne rozumienie terminu 
„Polonia” . Autor wyjaśnia tu zna
czenie terminu „Polonia” , podaje in
ne znaczenia tego terminu, wyraź
nie rozgranicza emigrację od Polo
nii,, przy końcu zaś następuje pod
sumowanie powyższych rozważań.

„Podsumowanie powyższych roz
ważań — czytamy w artykule — 
prowadzi do przyjęcia trzech nastę
pujących stwierdzeń: 1) termin „Po
lania” ma sens, gdy oznacza zbio
rowość lub grupy polonijne, a nie 
zbiorowość lub grupę polonijną;
2) termin „Polonia” oznacza cha
rakterystykę kulturową genetycznie 
polskich grup etnicznych, a nie cha
rakterystykę społeczną tychże grup;
3) termin „Polonia” może adekwat
nie określać przedmiot badań nad 
genetycznie polskimi grupami et
nicznymi”.

Niektóre problemy sytuacji pra
wnej polskiej mniejszości narodowej 
w Czechosłowacji — omawia Wik
tor Osajda. Sprawy mniejszości na
rodowych reguluje oczywiście od
rębna ustawa konstytucyjna, która 
weszła w życie w tym samym ter
minie, co i ustawa konstytucyjna o 
federalnej strukturze Czechosłowa
cji. Jednakże badania historyczne 
nad sytuacją prawną polskiej 
mniejszości pozwalają Stwierdzić, 
że sytuacja ta była zawsze uzależ
niona od wzajemnych stosunków 
polsko-czechosłowackich, a także od
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sytuacji politycznej na arenie mię
dzynarodowej.

Wiele materiałów dotyczących 
Polonii holenderskiej zgromadził 
Walerian Sobisiak. Przez Polonię 
holenderską rozumie autor w ni- 
niejiszych rozważaniach grupę et
niczną polskiego pochodzenia, nie
zależnie od miejsca urodzenia, przy
należności państwowej i ' znajomości 
języka, posiadającą świadome po
czucie więzi z krajem ojców oraz 
zachowującą i rozwijającą rodzime 
dziedzictwo kulturowe. W swoim 
artykule W. Sobisiak ainalizuje po
szczególne ,elementy tradycyjnej 
kultury rodzimej Polonii holender
skiej, takie jak: osadnictwo, rodzi
na i dom, praca i czas wolny.

Początki emigracji naszych ro
daków do Holatndii siąga-ją XVII 
wieku. O osiedlaniu się Polaków w 
Holandii decydowały, podobnie jak 
i w innych krajach, względy eko
nomiczne, polityczne bądź rodzinne. 
Spośród jedenastu regionów tego 
kraju — w ośmiu z nich Polacy re
prezentowani są dość licznie. Ogól
ną liczbę Polonii holenderskiej mo
żna oszacować na ok. 10 000 osób.

W bardzo skondensowanej for
mie — z uwagi na szczupłość ram 
artykułu —• autor zaznajamia nas 
także z kolejnymi falami emigracji 
polskiej do Holandii oraz wyróżnia 
modele, a właściwie dwie grupy Po
laków zamieszkujących na tamtych 
terenach.

„W rodzimej kulturze Polonii ho
lenderskiej można zaobserwować 
trojakiego rodzaju fazy jej przeo
brażeń. Pierwsza, trwająca do koń
ca II wojny światowej, obejmowa

ła okres, w którym zachowano dość 
konsekwentnie tradycyjne wzory 
kultury. Drugą fazę, występującą 
gdzieś do lat sześćdziesiątych, cha
rakteryzowało —■ wśród „starej 
emigracji” — stopniowe odstępowa
nie od wielu pierwowzorów kultu
rowych oraz wśród emigracji powo
jennej od elementów dawnej kul
tury. Wreszcie trzecią, będącą w 
rozwoju, cechuje utrzymywanie po
stępowych elementów przywiezio
nego dziedzictwa kulturowego, 
wzbogaconego o wartość współcze
śnie kształtującej się ogólnonarodo
wej kultury polskiej. W każdej z 
tych faz dostrzega się wzajemne od
działywanie kulturowe Polonii i 
miejscowego środowiska. Wyraźne 
są również dowody uznania i sym
patii narodu holenderskiego dla kul
tury naszych emigrantów” (s. 52).

Polonia chińska w latach 1897— 
1949 i jej życie kulturalno-literac- 
kie. — jest to już druga część szki
cu Krzysztofa Woźniakowskiego. 
Część pierwsza ukazała się w „Prze
glądzie Polonijnym”, 1976, z. 1. 
Przedstawiono tam zarys dziejów 
Polonii chińskiej,, omówiono pewne 
przejawy jej życia kulturalnego, ta
kie jak: prasa, amatorski ruch te
atralny, działalność organizacji na- 
ukowo-kulturalnych oraz ruch wy
dawniczy. Część -druga natomiast 
jest próbą przeglądu publikacji pra
sowych na tematy kulturalne i za
mieszczanych w prasie utworów li
terackich.

„Kolonia polska w Chinach — 
pisze autor — istniała jako ciekaw
sze zjawisko pięćdziesiąt dwa lata 
(18S7—1940). Wiadomości o życiu
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kulturalnym posiadamy, jak dotych
czas, zaledwie z lat dwudziestu czte
rech (1915—il939). Jeżeli jednak od
najdą się jeszcze inne materiały, nie 
zmienią one z pewinością w decydu
jący sposób przedstawionego w ni
niejszej pracy obrazu” (s. 62).

Na temat polskiej emigracji do 
krajów wspólnoty brytyjskiej pisze 
Jerzy Zubrzycki z Uniwersytetu w 
Canberze (Australia). To demogra
ficzne studium poświęcone jest ana
lizie procesu emigracji z Polski do 
'krajów Wspólnoty Brytyjskiej i 
Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady 
i Nowej Zelandii. Szczególna uwa
ga zwrócona jest na warunki mi
gracji i na cechy migrantów, takie 
jak płeć, wiek i zawód. Przedsta-

m

wionę w niniejszym artykule bada
nia nad polską emigracją w tych 
krajach dotyczą przede wszystkim 
porównania ludzi urodzonych w Pol
sce, a osiedlonych w nowej ojczy
źnie, w kategoriach rozmiarów tych 
populacji oraz ich cech demogra
ficznych i ekonomicznych. Tłuma
czenia dokonała Barbara Leś.

Zatrudnienie mniejszości etnicz
nych w Stanach Zjednoczonych. 
Struktura i dynamika — następna 
część artykułu Andrzeja Świątkow
skiego. Tym razem autor analizuje 
dynamikę bezrobocia, strukturę za
trudnienia, wynagrodzenie za pracę, 
przyczyny nierówności prawnej Mu
rzynów i innych mniejszości etnicz
nych w stosunkach pracy oraz 
kształcenie zawodowe a prognozy 
zatrudnienia.

Maria Szczerbińska publikuje na 
łamach „Przeglądu” swoją pracę pt.: 
Zarys rozwoju organizacyjnego

Związku Sokolnictwa Polskiego w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki w 
latach 1887—1918. Autorka ukazuje 
tu ogólny zarys 'najważniejszych 
etapów rozwoju organizacyjnego i 
ideowego sokolnictwa polskiego w 
Stanach Zjednoczonych. Podstawo
wą bazę źródłową przy opracowaniu 
tego tematu stanowiły (nieliczne ma
teriały archiwalne, pamiętniki, pra
sa polonijna oraz prace historyków 
polonijnych dotyczące problematyki 
sokolej.

Kształtowanie więzi Polonii z 
krajem — programowy artykuł pod 
tym tytułem opracowała Iwona Krę- 
żałek. „Od kilku lat — podkreśla 
-autorka — daje się zauważyć syste
matyczne zacieśnianie wielostron
nych zwiąaków Polonii z krajem i 
wypracowywanie nowego modelu 
kontaktów między nimi. W literatu
rze polonijnej nie podejmowano sze
rzej zagadnienia dotyczącego czynni
ków wpływających na kształtowanie 
się więzi Polonii z krajem. W opra
cowaniach naukowych sygnalizowa
no je jedynie na tle innych aspek
tów (...) Niniejszy artykuł stanowić 
będzie próbę wyłonienia zespołu 
czynników, które spowodowały 
kształtowanie się tych nowych, opar
tych na racjonalnych zasadach form 
kontaktów i współpracy między Po
lonią a Polską Rzecząpospolitą Lu
dową” (s. 115).

Praca'"Edwarda J. Pałygi pt.: 
Czynności konsulów RP w zakre
sie pomocy społecznej, kulturalno- 
-oświatowej i prawnej (1918—1944)
— zamyka dział artykułowy „Prze
glądu Polonijnego”.

Zasygnalizujemy też Czytelnikom
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tytuły zamieszczonych prac w dzie
le Informacji i Wspomnień:
Jan Piton — Przemiany Polonii bra

zylijskiej na tle całego konty
nentu . południowoamerykańskie
go,

Maria T. Jankowska — Konferencja 
Metodologiczna w Poznaniu, 

Andrzej Pilch — I Sympozjum Pol- 
sko-Austriackie (Kraków, 20—22. 
V.1975),

Hieronim Kubiak — Międzynarodo
wa Konferencja Etniczna w Kra
kowie,

Krzysztof Woźniakowski — Włady
sław Abramowicz — poeta, histo
ryk kultury, działacz Polonii li
tewskiej.
Summaries zamyka kolejny ze

szyt „Przeglądu Polonijnego” . War
to dodać, że „Przegląd” ilustrował 
Wiktor Zin — co na pewno nie wy
maga reklamy.

(Ms.)

CHŁOP POLSKI 
W EUROPIE I AMERYCE

„Chłop polski w Europie i Ame
ryce” — to dzieło Williama J. Tho
masa i Floriana Znanieckiego. Po 
•raz pierwszy ukazało isię ono w 
Ameryce w języku angielskim. O- 
becnie zostało przetłumaczone i wy
dane bardzo starannie przez Ludo
wą Spółdzielnię Wydawniczą. Na
kład książki —■ 5 tys. egzemplarzy
— rozszedł się w oka mgnieniu, 
chociaż ' wydawnictwo w zasadzie 
przeznaczone jest dla profesjona
listów — socjologów. Wniosek z te
go, że książki traktujące o dziejach

'Bolonii afnerykańskiej i jej współ
twórczej roli w kształtowaniu się 
społeczeństwa i kultury Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 
cieszą się wielkim zainteresowaniem 
wśród polskich czytelników.

Florian Znaniecki — współautor 
książki — właśnie dzięki niej zyskał 
światową sławę. Swoją pozycję w 
nauce światowej utwierdził kolej
nymi, wybitnymi pracami, opubli
kowanymi przeważnie w języku an
gielskim, co zapewniło im szerszy 
niż jego polskim pracom rozgłos w 
świecie. Znaniecki pozostawił trwa
ły ślad nie tylko w rozwoju polskiej 
i amerykańskiej myśli socjologicz
nej, lecz stał się właściwie klasy
kiem tej dyscypliny. Z jego twór
czością kojarzy się po raz pierwszy 
zastosowana w badaniach socjolo
gicznych metoda wykorzystująca 
tzw. dokumenty osobiste. Zapocząt
kowała ona nowy kierunek badań 
empirycznych w socjologii, powiąza
nych ściśle z refleksją opartą na 
spójnym i zwartym systemie teore
tycznym.

Omawiane dzieło składa się z 
pięciu tomów, które mimo upły
wu ponad pół wieku nic nie stra
ciły na aktualności i zachowały 
swoje walory. „Chłop polski” jest 
więc dziełem pomnikowym, a jego 
wydanie w języku polskim jest 
przedsięwzięciem bez precedensu w 
światowym edytorstwie. Dzieło to 
można śmiało nazwać socjologiczną 
księgą pielgrzymstwa polskiego.

„Materiały zebrane w tej książ
ce — pisze w uwagach wstępnych 
prof. dr Jan Szczepański — są nie 
tylko materiałami socjologicznymi,
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czym były dla autorów w okresie 
pisania, teraz stały się materiałami 
historycznymi” . A prof. dr Włady
sław .Markiewicz twierdzi ponadto, 
że „dzięki nim możemy dziś lepiej 
dostrzec i ocenić ogrom zmian, jakie 
zaszły w świadomości naszego spo
łeczeństwa, w jego postawach i as
piracjach. Ukazują one także rolę, 
jaką odegrali emigranci polscy w 
rozwoju Stanów Zjednoczonych i jak 
cierniowa była droga, która wiodła 
ich do zdobycia dzisiaj zajmowanej 
pozycji i zamożności” .

Na przełomie XIX  i X X  wieku 
pierwsza generacja emigrantów to
czyła twardą walkę o zapewnienie 
sobie egzystencji, o utrzymanie się 
na powierzchni życia drogą przy
stosowania się do całkowicie od
miennych warunków niż w kraju 
ojczystym. Ów proces przystoso
wawczy nie przebiegał /gładko i har
monijnie. Towarzyszyło mu szereg 
ujemnych zjawisk społecznych.

Średnie i najmłodsze pokolenie 
Amerykanów polskiego pochodzenia 
różni się zasadniczo od swych dziad
ków i ojców przede wszystkim po
stawą wobec kraju, który przyjęli 
za swą nową ojczyznę. Pokolenia te 
mają poczucie własnej wartości. 
Wiedzą, że wychodźstwo polskie w 
niemałym stopniu przyczyniło się do 
ekonomicznego i kulturalnego roz
woju Stanów Zjednoczonych i że 
bez wtopienia się polskiej grupy et
nicznej w naród amerykański nie 
/ukształtowałby się on w tej specy
ficznej postaci, która odróżnia go od 
innych narodów i przesądza o jego 
tożsamości.

„Nie ma obecnie takiej dziedzi

ny życia w USA — twierdzi wybit
ny polski socjolog prof. dr Włady
sław Markiewicz, członek Komitetu 
Badań Polonii Zagranicznej PAN — 
w której nie zaznaczyłby się udział 
Ijudzi polskiego pochodzenia. Do bez
powrotnej przeszłości należą już 
czasy, kiedy polski emigrant koja
rzył się z niewykwalifikowanym, 
ciężko harującym robotnikiem i 
chłopem zasklepionym w swoim pol
skim, parafialnym getcie, wyobco
wanym z politycznego i kulturalne
go życia Ameryki. Wszystko wska
zuje na to, iż materialny i kultu
ralny awans Amerykanów polskie
go pochodzenia będzie procesem 
stałym, albowiem środowiska polo
nijne przekroczyły już te ogranicza
jące ich uczestnictwo w kształtowa
niu oblicza narodu i państwa ame
rykańskiego bariery, które stwarza
ły zrazu nieuniknione . trudności 
adaptacyjne (...).

Istnieje oczywiście, skądinąd zre
sztą niełatwa do uchwycenia, wza
jemna relacja między pozycją Pol
ski jako narodu i państwa, a statu
sem społecznym środowisk polonij
nych za granicą, w szczególności 
także w Stanach Zjednoczonych. 
Fakt, że emigranci polscy reprezen
towali naród nie posiadający włas
nego państwa i że byli obywatelami 
państw zaborczych, odczuwanych 
przez nich jako wrogie i nienawist
ne, niepomiernie utrudniał proces 
ich przystosowania, upośledzał ich 
w-obec przybyszów z krajów euro
pejskich posiadających ustabilizowa
ną sytuację polityczną. W oczach 
własnych i otoczenia — jak o tym 
świadczą materiały zamieszczone w
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„Chłopie polskim” — polski emi
grant uchodził za tułacza, który w 
razie niepowodzenia zaznanego w 
obcym kraju, nie ma właściwie do
kąd powrócić, szukać schronienia i 
opieki.

Z chwilą powstania niepodległej 
Polski samopoczucie emigrantów 
wydatnie się polepszyło, aczkolwiek 
słabość i zacofanie państwa polskie
go nie dostarczało zbyt wielu po
wodów do dumy. Udział inarodu pol
skiego w rozgromieniu hitleryzmu i 
sukcesy w odbudowie, a następnie 
w rozwoju gospodarczym i kultural
nym podniosły międzynarodowy 
prestiż Polski i odbiły się niejako

automatycznie korzystnie «a  pozy
cji z dawna osiadłych polskich emi
grantów — niezależnie od tego, jak 
odnieśli się oni do zmian ustrojo
wych dokonanych w kraju”.

Powyższe cytaty zaczerpnęliśmy 
z wywiadu udzielonego „Kurierowi 
Polskiemu” przez prof. dr Włady
sława Markiewicza.

Studiowanie dziejów wychodź
stwa polskiego to doskonała lekcja 
historii i patriotyzmu. Wszyscy bo
wiem zdajemy sobie sprawę z tego, 
że nie jest dla nas sprawą obojętną, 
jak radzą sobie ludzie z polskim ro
dowodem w krajach osiedlenia, w 
swojej nowej, drugiej ojczyźnie.



KRONIKA POLONIJNA
50-LECIE

NOWOJORSKIEJ FUNDACJI 
KOŚCIUSZKOWSKIEJ

(Przez 10 dni przebywała w ubie
głym roku w Polsce grupa człon
ków zarządu nowojorskiej Funda
cji Kościuszkowskiej. Był to pierw
szy pobyt przedstawicieli władz 
fundacyjnych w Starym Kraju. O- 
fkazja była po temu również od
świętna, jubileuszowa: 50-lecie Fun
dacji Kościuszkowskiej.

Pobyt w Polsce obfitował w licz
ne wizyty, spotkania i rozmowy. 
Mówiono o szerokiej współpracy w 
dziedzinie naukowej, wydawniczej, 
a także o innych sprawach służą
cych popularyzacji wśród społeczeń
stwa amerykańskiego zarówno wie
lowiekowego dorobku polskiej kul
tury, jak i wkładu Polonii w 200- 
-letni rozwój Stanów Zjednoczo
nych.

Fundacja Kościuszkowska otrzy
mała wysokie wyróżnienie — od
znakę „Zasłużony dla kultury pol
skiej”. Odznakę tę wręczył polonij
nym działaczom wicepremier, mini
ster Kultury i Sztuki Józef Tejch- 
ma. W serdecznej rozmowie rozwa
żano kierunki i sposoby rozszerze
nia działalności kulturalnej, nauko
wej i popularyzatorskiej prowadzo
nej przez Fundację. Wieloletnia

współpraca łączy Fundację Koś
ciuszkowską z Towarzystwem „Po
lonia” , w którego siedzibie Domu 
Polonii przy historycznym trakcie 
Warszawy — Krakowskim Przed
mieściu — polonijni goście byli ser
decznie podejmowani przez sekre
tarza generalnego Towarzystwa 
Wiesława Adamskiego. Studia mło
dzieży polonijnej w kraju, liczne 
kursy, letnie szkoły kultury i języ
ka polskiego — to tylko część tej 
współpracy. Fundacja podpisała u- 
mowę w sprawie druku w kraju 
szeregu wydawnictw poświęconych 
Polsce, jej wybitnym ludziom, hi
storii, nauce, kulturze. Książki te, 
autorstwa wybitnych specjalistów, 
rozprowadzone będą na terenie Sta
nów Zjednoczonych. Wspólnie z Te
lewizją Polską, Fundacja zrealizo
wała wielki, 15-odcinkowy film do
kumentalny o wkładzie Polaków w 
rozwój nauki, kultury, gospodarki 
USA. Emitowany on będzie w pro
gramach amerykańskich stacji tele
wizyjnych.

„Cenimy Wasz wkład — powie
dział w czasie spotkania Wiesław 
Adamski — w dzieło popularyzacji 
polskiego dorobku, podnoszenia sta
tusu środowisk polonijnych, zbliża
nia Polonii amerykańskiej do Ma
cierzy, w dzieło współpracy obu 
państw”.
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Polonijni goście odwiedzili także 
(Kraków i Lublin. Pobyt działaczy 
Fundacji Kościuszkowskiej w na
szym kraju obfitował w liczne spot
kania z polską sztuką i zabytkami. 
Szczególnie wzruszającym akcentem 
pobytu w Warszawie były odwie
dziny szpitala-pomnika Centrum 
Zdrowia Dziecka.

200 LAT MALARSTWA 
AMERYKAŃSKIEGO

Na przełomie listopada i grudnia 
(1876 r. w Warszawskim Muzeum 
Narodowym zorganizowano jedyną 
w swoim rodzaju wystawę prac a- 
merykańskich artystów. Wystawa — 
przygotowana przez Muzeum Sztuki 
w Baltimore pod auspicjami Agen
cji Informacyjnej Stanów Zjedno
czonych — związana była ściśle z 
200 rocznicą niepodległości Stanów 
Zjednoczonych.

Przewodniczący przybyłej z tej 
okazji delegacji Kongresu Amery
kańskiego, Charles Diggs — otwie
rając wystawę w imieniu prezyden
ta Geralda Forda — przypomniał 
m.in. o wkładzie, jaki wnieśli Pola
cy w rozwój amerykańskiej kultu
ry i państwowości. Z tej okazji wy
dano album pt.: „Dwieście lat ma
larstwa amerykańskiego” , gdzie za
mieszczono tzw. Słowo od Prezy
denta USA. Oto ono: „Jest rzeczą 
ze wszech miar słuszną, aby z oka
zji dwóchsetlecia niepodległości Sta
nów Zjednoczonych ten reprezenta
tywny zbiór obrazów malarzy ame
rykańskich był eksponowany w Pol
sce. Nasi artyści czerpali z dorobku

swoich europejskich kolegów, któ
rych wspaniałe dzieła nadal w y ż e 
rają inspiracyjny wpływ na malar
ską twórczość Ameryki. Wystawa 
«Dwieście lat malarstwa amerykań
skiego* unaocznia poszukiwania i 
prądy innowacyjne, charakteryzują
ce w ciągu dwóch ubiegłych stuleci 
rozwój' i żywotność sztuk w Amery
ce. Szczycimy się naszymi osiągnię
ciami i z przyjemnością dzielimy się 
nimi z zaoceanicznymi przyjaciół
mi”. Podpisano: Gerald R. Ford.

Ekspozycja obejmowała 60 obra
zów, namalowanych w latach 1770— 
l'97'l. Po raz pierwszy w dziejach 
mieliśmy okazję gościć w salonach 
Muzeum Narodowego dzieła takich 
malarzy, jak: Benjamin West, John 
Trumbull, John Singleton Copley, 
Thomas Sully, Fitz Hugh Lane, 
John Frederick Kensett, Mary Cas- 
sat, Charles Marion Russel i inni. 
„Wenus i Europa” —■ symboliczne 
dzieło Benjamina Westa (1:738— 
1820:), o tematyce mitologicznej, roz
poczynało przegląd interesującego 
dorobku malarstwa amerykańskiego. 
Uwagę zwiedzających przyciągały 
pyszne pejzaże amerykańskie. Z za
interesowaniem obejrzeliśmy też 
dzieła wybitnego portrecisty, Gilber
ta Stuarta (1795—-.1828), twórcy wie
lu podobizn założycieli państwa a- 
merykańskiego, m.in. zaprezentowa
nego tu portretu Jerzego Waszyng
tona. Młodzież, pochłaniająca setki 
książek o Indianach i kombojach,, 
znalazła tu też coś dla siebie, a 
mianowicie duży portret wodza In
dian ze szczepu Otów — Okrążacza, 
namalowany przez G. Ćatlian (1796 
—il872), „Polowanie na bawoły”
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Ch. Russella (1864—1926), kowboj
ski — niby z filmu — „Spęd” Flre- 
dericka Remingtona (1861—1909).

Współczesne malarstwo amery
kańskie, tak bardzo kontrowersyj
ne, bo mieszające w sobie szereg 
stylów i kierunków malarskich, nie
kiedy działa wprost szokująco na 
europejskiego widza, przyzwyczajo
nego do innych doznań estetycznych. 
Już po drugiej wojnie światowej w 
sztuce amerykańskiej pojawiły się 
nowe prądy — dowód żywotności, 
inwencji i pewności siebie. Okres 
swobodnych, wielokierunkowych po
szukiwań doprowadził do zaskaku
jących odkryć. Przedmioty codzien
nego użytku i elementy reklamy o 
stylu plakatowym stały się temata
mi wielu prac malarskich. Styl pop- 
-art umożliwił włączenie w świat 
sztuki całej gamy codziennych do
znań przeciętnego mieszczucha.

Wystawę malarstwa amerykań
skiego obejrzało kilka tysięcy osób.

PAMIĘTNIKI 
ŹRÓDŁEM WIEDZY

O POLONII

250 prac pamiętnikarskich na
szych rodaków z 1'9 krajów świata' 
reprezentujących prawie wszystkie 
środowiska zawodowe i społeczne — 
to plon konkursu dla Polonii, roz
pisanego pod hasłem „Rola Polaków 
i osób polskiego pochodzenia w ży
ciu, gospodarce i kulturze kraju za
mieszkania” . Organizatorami kon
kursu były: Komisja Badań nad Pa- 
miętnikarstwem PAN, Towarzystwo

„Polonia” i Towarzystwo Przyjaciół 
Pamiętnikarstwa.

Konkurs na pamiętniki Polonu 
był już z kolei trzecim organizowa
nym w  Polsce Ludowej. Najwięcej 
pamiętników — około 60 — wpły
nęło z USA; liczne prace nadeszły z 
wielu krajów Europy. Autorami ich 
'byli nasi rodacy z Kanady, Argen
tyny, Brazylii, Australii, krajów A- 
fryki. Wiele pamiętników przedło
żyli też reemigranci. Większość prac 
była pisana odręcznie. Najczęściej 
zawierały one od kilkunastu do kil
kudziesięciu stron. Ale były też pa
miętniki o objętości do kilkuset 
stron. Do materiału pamiętnikar
skiego dołączano dawne i nowe fo
tografie rodzinne, fotki oraz wycinki 
prasowe,, różne dokumenty. Uczest
nicy konkursu reprezentowali pra
wie wszystkie środowiska i warst
wy społeczne, od robotników do pro
fesorów wyższych uczelni. Pamięt
niki pisali również samoucy i osoby 
w wieku powyżej 80 lat. Sporo 
wspomnień nadesłali też działacze 
polonijni. Należy podkreślić, że prze
ważająca liczba pamiętników po
chodziła od przedstawicieli pierw
szego pokolenia emigrantów, pisana 
oczywiście w języku polskim.

1 A oto laureaci trzech pierwszych 
równorzędnych nagród:

Karolina Urbanowicz z Chicago,, 
USA, była działaczka społeczno-kul
turalna — nagroda: przejazd stat
kiem „Batory” do kraju i z powrotem.

Czesław Mazurek z A-tibala, 
Brazylia, działacz w zakresie szkol
nictwa polonijnego — nagroda: 
przelot PLL „LOT” do kraju i z 
powrotem.
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Włodzimierz Drzewieniecki z Bu
ffalo, USA, profesor historii na uni
wersytecie — nagroda: telewizor do 
odbioru programu w kolorze.

Jury przyznało także 9 równo
rzędnych drugich nagród w postaci 
pokrycia kosztów dwutygodniowego 
pobytu wypoczynkowego w Polsce, 
a 17 uczestnikom konkursu przyzna
ne zostały wyróżnienia w postaci 
srebrnych monet i okolicznościo
wych medali ozdobnych. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pa
miątkowe wydawnictwa albumowe i 
dyplomy z podziękowaniem za u- 
dział w konkursie.

W rozległym, wielowątkowym 
nurcie polonijnych sag przewija się 
bogata problematyka historyczno- 
-socjologiczna, ekonomiczna, poli
tyczna, religijna, kulturowa. Dla hi
storyka, psychologa, religioznawcy, 
językoznawcy, socjologa czy etno
grafa —• pamiętniki te stanowią 
bardzo ciekawe źródło badawcze. 
Szeroki odzew na konkurs jest 
wskaźnikiem silnej więzi Polaków 
i ich potomków ze Starym Krajem.

Sąd konkursowy uznał nadesłany 
materiał pamiętnikarski za cenne 
źródło wiedzy o Polonii, wnoszącej 
duży wkład w różne dziedziny życia 
'kraju zamieszkania. Centrum Pa- 
miętnikarstwa Polskiego i Polonij
nego,, kierowane przez docenta 
Franciszka Jakubczaka, wykorzysta 
ten materiał w interdyscyplinarnych 
badaniach naukowych. Czyni się 
starania, aby najcenniejsze prace 
pamiętnikarskie ukazywały się stop
niowo w wielotomowej serii książ
kowej, którą wyda „Interpress”.

PRZEDSTAWICIELE 
POLONII LAUREATAMI 

NAGRÓD „EPOKI”

Z okazji Dnia Prasy i Wydaw
nictw Stronnictwa Demokratyczne
go, Prezydium CK SD oraz Zarząd 
Wydawnictwa „Epoka” przyznał we 
wrześniu ub.r. m.in. dwie nagrody 
przedstawicielom Polonii za aktyw
ną i twórczą współpracę z pismami 
Stronnictwa Demokratycznego oraz 
za podejmowanie tematyki znajdu
jącej się w sferze jego zaintereso
wań. Laureatami zostali: p. Mateusz 
B. Grabowski z Wielkiej Brytanii — 
„w uznaniu zaangażowanej w roz
wój kultury, polskiej postawy, czego 
wyrazem jest przekazana Muzeum 
Narodowemu w Warszawie i Muze
um Sztuki w Łodzi cenna kolekcja 
dzieł sztuki współczesnej” oraz An
toni Gronowicz z USA, za opraco
wanie i wydanie w Stanach Zjed
noczonych książki pt.: „Polish Pro- 
philes” („Profile polskie” ).

Pan Mateusz B. Grabowski —■ 
zmarły kilka miesięcy temu — był 
jednym z najbardziej znanych i ce
nionych członków 150-tysięcznej 
społeczności polskiej w Wielkiej 
Brytanii. Jako pierwszy założył w 
Londynie polską aptekę, która do 
dnia dzisiejszego zaopatruje Pola
ków na całym świecie w leki spe
cjalistyczne. Był on również zało
życielem jedynej w swoim rodzaju 
galerii sztuki, prezentującej prace 
awangardowych artystów. Galeria 
ta głośna była w Londynie — sku
piała bowiem nowoczesne nurty ma
larskiej sztuki brytyjskiej i pol
skiej. Na skutek złego stanu zdro
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wia Grabowski' zamknął w 1S75 r. 
galerię, a swoje osobiste zbiory o- 
fiarował Polsce.

60-LECIE 
POLONII FIŃSKIEJ

W tym roku mija i60 lat od chwi
li, kiedy grupa Polaków — licząca 
około 1 tys. osób — osiedliła się w 
Suomi (Finlandia).

Jeszcze przed wojną ożywioną 
działalność rozwijało tu Zjednocze
nie Polaków;, któremu do dnia dzi
siejszego prezesuje Władysław 
Wnuk. Obecnie Zjednoczenie prag
nie utworzyć 2 komitety: kultural
ny, który ma się zająć m.in. orga
nizowaniem imprez popularyzują
cych historię i współczesne proble
my Polski, i drugi — organizacyj
no-ekonomiczny, który iń.in. zamie- 
Tza prowadzić sklep Desy — Cepe
lii oraz ma zamiar założyć lokal 
klubowy, w którym spotykaliby się 
członkowie fińskiej Polonii.

POLONIJNY 
KLUB HANDLOWCÓW

Polonijny Klub Handlowców po
wstał niedawno w Berlinie Zachod
nim. Celem Klubu jest popieranie 
rozwoju różnych form współpracy 
gospodarczej między Polską a Ber
linem Zachodnim. Na czele Polo
nijnego Klubu Handlowców stanął 
J. Bejmart —■ uczestnik Polonijnego 
Forum Gospodarczego oraz E. Gritz- 
ner.

Klub ten zamierza zorganizować 
w bieżącym roku przy współpracy 
z Polską Agencją „Interpress” dużą 
wystawę fotograficzną, prezentującą 
potencjał Polski, pn. „Nauka — Te
chnika — współpraca gospodarcza” .

SPOTKANIE
ARCHITEKTÓW
POLONIJNYCH

Do tradycji polonijnych spotkań 
w kraju na trwałe weszły kontakty 
przedstawicieli różnych środowisk 
twórczych i zawodowych. W ostat
nich latach gościliśmy w Polsce 
przemysłowców i handlowców, in
żynierów, lekarzy.

W maju br. (w dniach od 12—20) 
odbyło się spotkanie architektów 
polskiego pochodzenia. Przybyli oni 
w maju do Krakowa i Warszawy na 
obrady zjazdu SARP, który zebrał 
się w 10® rocznicę, powstania na zie
miach polskich pierwszych twór
czych zrzeszeń architektów. Obok u- 
czestnictwa w obradach polonijni 
goście wzięli udział w licznych spo
tkaniach, wycieczkach po kraju, od
nowili iswą znajomość zabytkowej 
archutektury, zapoznali się z kie
runkami rozwoju i koncepcjami no
wego budownictwa.

Spotkanie to przypomina o po
zycji, jaką we współczesnym świe
cie zdobyli sobie polscy architekci.

Spotkanie Architektów Polskiego 
Pochodzenia składało się z dwóch 
części: z Walnego Zjazdu Stowa
rzyszenia Architektów Polskich w  
Krakowie w dniach 13—15 ma
ja 1977 r. oraz z Sesji Naukowej,
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która odbędzie się w Warszawie od 
16 do il8 maja. Na Walnym Zjeź- 
dzie dominować będą zagadnienia 
ogólne — dorobku, znaczenia, stanu 
i kierunków architektury polskiej. 
Sesja Naukowa uściśli te zagadnie
nia koncentrując się na sprawie 
kształtowania i ochrony środowiska 
człowieka w wielkich aglomeracjach 
miejskich,, przykładem będzie miasto 
Warszawa.

.Obrady Sesji Naukowej odbyły 
się w sesjach specjalistycznych. 
Wystąpienia te (wszelkie zresztą 
igłosy w dyskusji) ukażą się w wy
daniu książkowym. Książki zostaną 
rozesłane uczestnikom spotkania.

PRZED SPOTKANIEM 
W KRAKOWIE

W prastarym Krakowie odbędzie 
się w dniu .18 lipca br. spotkanie 
młodzieży polskiego pochodzenia z 
różnych stron świata. Polonijne I- 
grzyska Sportowe — to kolejne spot
kanie setek dziewcząt i chłopców z 
polskim sportem.

Idea organizacji światowej olim
piady polonijnej ma swe wieloletnie 
tradycje. Pierwsze tego typu spot
kanie miało miejsce w Warszawie 
w 1334 r. W 40 lat później do Kra
kowa przybyło ponad 40Ó> gości z 
Australii, Berlina Zachodniego, Bel
gii, CSRS, Francji, Kanady RFN, 
Szwajcarii, Szwecji, USA i Wielkiej 
Brytanii, by wziąć udział w pier
wszych po wojnie Polonijnych I- 
grzyskach Sportowych. Igrzyska 
wzbogacono o występy zespołów 
folklorystycznych, a w swym pięk

nym układzie nawiązywały; do an
tycznych defilad.

Miarą atrakcyjności Igrzysk Po
lonijnych jest m.in. fakt zgłoszenia 
chęci uczestnictwa w nich przez ty
siące sportowców i działaczy polo
nijnych. W środowiskach Polonii a- 
merykańskiej działa np. ponad 100 
komitetów, klubów i sekcji olimpij
skich. Stanowimy jedną sportową ro
dzinę — stwierdzają z dumą nasi 
rodacy za granicą. A swą wierność 
'białoczerwonym barwom pragną za
akcentować przez uczestnictwo w 
Polonijnych Igrzyskach .Sportowych.

BOGATY DOROBEK 
POLSKIEJ AMERYKANISTYKI

Prof. dr Marian Marek Drozdow
ski jest kierownikiem Zespołu Stu
diów Północnoamerykańskich IH 
PAN, który prowadzi badania nad 
dziejami USA, stosunkami polsko- 
-amerykańskimi oraz dziejami Po
lonii w USA.

Zespół powstał w końcu 1971 r. 
Jest to zespół interinstytucjonalny 
i interdyscyplinarny, skupiający tak
że socjologów. Współpracuje z nim 
szereg wyższych uczelni, takich jak 
Uniwersytet Warszawski, SGPiS. 
Swoje osiągnięcia badawcze zespół 
publikuje w „Ameryce" Północnej — 
Studia” . Poza tym kontynuuje się 
bibliografię Amerykanów.

W 1974 r. wydano pracę dr Iza
beli Rusinowej pt. Geneza Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Jest to jedyna polska monografia, 
która przedstawia działalność Kon
gresu kontynentalnego, związaną z
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początkami państwowości amery
kańskiej. Drugą ambitną monografię 
przedstawił dr Leon Korusiewicz — 
Abraham Lincoln. W kręgu zespołu 
powstała antologia — Ameryka w 
pamiętnikach Polaków, wybór i ko
mentarze Bohdan Grzeloński. Obej
muje ona fragmenty 20 dzienników 
i pamiętników Polaków, którzy od 
końca XVIII wieku do 1914 r., prze
bywali na terenie Stanów Zjedno
czonych. Prot dr M. Drozdowski rów
nież przygotował książkę pt.: Rewo
lucja amerykańska w polskiej myśli 
społecznej. Natomiast prof. dr An
drzej Brożek — monografię zatytu- 
owaną Polonia amerykańska 1854 —
1939. Jest to pionierska praca, 
która przedstawia węzłowe próbie-, 
my Polonii amerykańskiej. Z innych 
pozycji warto zwrócić uwagę na mo
nografię o działalności Ignacego Pa
derewskiego wśród Polonii amery
kańskiej, pióra dra Andrzeja Pi- 
bera.

Na pograniczu nauk prawnych, 
socjologii i historii powstało stu
dium znanego publicysty dr Wikto
ra Osiatyńskiego — Stany Z jedno
czone, społeczeństwo i władza. Autor 
przedstawił klasyczną koncepcję de
mokracji amerykańskiej, przeciwsta
wiając je nowoczesnym koncepcjom 
pokazał także radykalizm politycz
ny, jego trudności.

W dziedzinie zaś publicystyki i 
literatury na czoło wysuwa się ksią
żka Marii Kuncewiczowej —• Na
tura, pogłębiona refleksją intelektu
alną na temat sytuacji Polaków w 
Stanach Zjednoczonych, ' starcia 
dwóch kultur.

Polska amerykanistyka udostęp
niła czytelnikowi kilka tekstów ame
rykańskich, m.in.: Jerzy Jedlicki 
przełożył pracę Philipa Bagby — 
Kultura i historia oraz krytyczną 
refleksję na temat obecnej sytuacji 
w Stanach Zjednoczonych — Alvi- 
na Tofflera — Szok przyszłości. W 
popularnej serii Ossolineum wydana 
została Historia Kanady prof. dra 
Henryka Zinsa.

„Trzeba pamiętać — powiedział 
iprof. dr M. Drozdowski w wywiadzie 
udzielonym dla czytelników „Słowa 
Powszechnego” , że w wielkich cen
trach amerykańskich mieszka wielu 
byłych warszawiaków. Gromadzą się 
oni w kilku klubach. Do jednego z 
najaktywniejszych należy 'klub w 
Chicago. Obserwowałem podczas po
bytu w Stanach Zjednoczonych wiel
kie zainteresowanie tematyką War
szawy (...) Niestety, w tej walce o 
prawdziwy obraz Warszawy w la
tach II wojny światowej nie ma 
naszych wydawnictw w językach 
obcych, które w sposób uwzględnia
jący mentalność amerykańską infor
mowałyby o najnowszej historii Pol
ski. Jest to, moim zdaniem, bardzo 
ważna sprawa. W tym m.in. wi
dzę sens godzenia w swojej pracy 
zainteresowań varsavianistycznych z 
tematyką amerykańską” .

STAŁA PLACÓWKA 
SLAWISTYCZNA 
PRZY UNESCO

Podczas trwania Międzynarodo
wej Konferencji Slawistów w Ber
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linie (przy końcu ub.r.), znawcy 
przedmiotu z 2 krajów europejskich 
oraz z Kanady i USA wygłosili 150 
referatów poświęconych tematowi 
Konferencji: „Kultury słowiańskie 
w historii' kultur europejskich” .

Na plenarnym posiedzeniu pod 
przewodnictwem dyrektora general
nego Instytutu Historii Literatury 
Akademii Nauk NRD, dr Gerharda 
Ziegengeista, przedstawiciele posz
czególnych sekcji wygłosili oceny 
konferencyjnego dorobku. Tego sa
mego dnia za zgodą UNESCO powo
łano do życia Stowarzyszenie do Ba
dań i Upowszechniania Kultur Sło
wiańskich w Paryżu i Moskwie. Ta 
nowa fprma organizacji pozwoli na 
wejście studiów slawistycznych w 
obieg badań ogólnoświatowych.

Poza tym nadal będą się odby
wać międzynarodowe kongresy w 
celu podejmowania tematów z za
kresu kultur słowiańskich. Obecnie 
trwają przygotowania do zwołania 
kolejnego kongresu, który ma się 
odbyć w 1978 r. w Jugosławii.

Warto przypomnieć, iż pierwsze 
sympozjum slawistyczne pod patro
natem UNESCO odbyło się w War
szawie w 197!2 r. Omówione zostały 
wtedy humanistyczne i społeczne as
pekty literatury słowiańskiej. W 
Moskwie w 1974 r. —■ jak wspomina 
przewodniczący polskiej delegacji 
na berlińską konferencję, prof. Mie
czysław Klimowicz — referowano 
różne aspekty kultur słowiańskich 
okresu Oświecenia, zaś w Warszawie 
w 1975 r. dokonano oceny związków 
kultur słowiańskich z kulturami bał
kańskimi. Wszystkie tematy po

przednie, podobnie jak i berliński — 
przygotowano przy udziale eksper
tów UNESCO pod kierownictwem 
W. A. Tiurina, pełnomocnika gene
ralnego dyrektora tej międzynaro
dowej organizacji dla upowszechnia
nia kultur słowiańskich.

Przyjazna atmosfera towarzyszą
ca dyskusjom berlińskim jest do
brą zapowiedzią rozwoju wzajem
nych kontaktów badaczy kultur sło
wiańskich na całym świecie.

DAWNI SŁOWIANIE

Kilka miesięcy temu ukazała się 
w Stevens Point, USA, książka pt_ 
Ancient Slavs. Autorem książki jest. 
dr Frank Kmietowicz, wychowanek 
słynnej London School of Economi- 
cs.

Ancient Slavs —■ to popularnie 
ujęty zarys historii Słowian dopro
wadzony do okresu kształtowania się: 
odrębnych narodów i wczesnych 
państw słowiańskich. Część nakładu 
autor ofiarował uniwersytetom po
siadającym wydział slawistyki,, 
traktując dar jako prezent z okazji 
EOO-lecia Stanów Zjednoczonych.

O POLONII WĘGIERSKIEJ

Osadnictwo Polaków na Węg
rzech sięga początków XVIII wie
ku. Wtedy to właśnie naród wę
gierski pod dowództwem księcia 
Siedmiogrodu, Ferenca Rakoczego^ 
zerwał się do boju przeciwko nie
popularnej dynastii Habsburgów. U 
boku księcia Rakoczego walczyło
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kilka tysięcy Polaków. Powstanie 
zakończyło się klęską, a Rakoczy 
ponownie udał się na wygnanie do 
Polski. Nie wszyscy jednak chcieli 
uciekać. Wśród nich znajdowali się 
też Polacy.

Wędrując wśród lasów pogranicza 
węgiersko-słowackiego, powstańcy 
polscy zatrzymali się w niezamiesz
kałej wsi słowackiej i pozostali w 
niej. W 1717 r„ tj. sześć lat po u- 
padku powstania, właściciele dóbr
— rodzina Esterhazych — wydali 
im dokument zezwalający na osied
lenie się. Nowi osadnicy nazwali swą 
wieś Dereń, a Węgrzy przerobili to 
na Derenk, i tak już pozostało. 
Przez dziesiątki lat Polacy żyli tu z 
uprawy roli i myśliwstwa. Odcięci 
praktycznie od świata żyli wpraw
dzie ubogo,, ale swojsko, przekazu
jąc z ojca na syna język i tradycję.

Zmiany przyniósł im dopiero 
1938 t. Rząd Horthego po upaństwo
wieniu lasów postanowił okolice 
Derenku przeznaczyć na tereny ło
wieckie. Większą część mieszkańców 
osiedlono więc na dobrach zakupio
nych od Rudolfa Erdodyego. Inni 
rozproszeni zostali po okolicznych 
wsiach.

Istvanmajor jest bezsprzecznie 
najstarszym skupiskiem Polaków na 
obczyźnie, mającym w dużym stop
niu poczucie polskości. Wieś liczy 
ponad 200 osób. Większość z nich 
wywodzi się z dawnego Derenku. Po 
260 latach oderwania od rodzinnej 
kultury, mieszkańcy Istvanmajor 
wiedzą, że ich przodkowie przybyli 
z Polski,, nazywają się lengielami, 
a swój język — mową lengielską. 
Język mieszkańców wsi, pozbawio

nej wpływu literackiej polszczyzny, 
zachował swój nienaruszony, pier
wotny, archaiczny charakter. Śpie
wa się bardzo stare pieśni i kulty
wuje dawne tradycje.

Polskim osadnictwem na Węg
rzech zajmuje się naukowo i ama
torsko wiele osób. Wiceprezes Pol
skiego Stowarzyszenia Kulturalnego 
w Budapeszcie, dr Sandor Durr, us
talił 28 miejscowości, w których do 
dnia dzisiejszego mieszkają Polacy 
lub ich potomkowie. W sumie jest 
ich jak się oblicza szacunkowo —- 
&—7 tysięcy.

Trwały i pewny ślad zamieszki
wania Polaków w Isaszegu — jak 
twierdzi Zoltan Szamathary, kustosz 
muzeum w Isaszegu — zachował się 
z pierwszej połowy XVIII wieku. 
Kilkadziesiąt lat później chętnie 
przybywali tu na polowania polscy 
magnaci. Podobno dlatego, że czuli 
się tu dobrze, mogli się dogadywać 
z miejscową ludnością. Isaszeg zna
ny był zwłaszcza z bitwy, jaką sto
czyły tu wojska węgierskie z aus
triackimi w 1849 r. Po stronie pow
stańczych wojsk narodowych brał 
też udział legion polski, dowodzony 
przez Józefa Wysockiego. Polacy w 
tej bitwie zapisali się chlubnie. U- 
dział Polaków w tej bitwie miesz
kańcy Isaszegu uwieńczyli dwiema 
tablicami pamiątkowymi oraz mo
giłą nieznanego polskiego kapitana, 
a w 1OT2 r. zorganizowano tu pol- 
sko-węgierskie dni kultury. Warto 
wspomnieć, że pod Isaszegiem wal
czyli także .potomkowie dawniej
szych polskich osadników.

Do Budapesztu przybyli Polacy 
najliczniej na początku X X  wieku.
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Mieszkali najczęściej w dzielnicy 
Kólbanyi. Mieli tu własne szkółki, 
stowarzyszenia i parafie. Część wró
ciła do kraju po II wojnie świato
wej, inni pozostali w swej nowej 
ojczyźnie.

Emigracja polska na Węgrzech, 
zarówno ta dawna, sprzed lat i wie
ków, jak i ta najnowsza — wrze
śniowa., była przede wszystkim emi
gracją polityczną, a tylko w spora
dycznych wypadkach emigracją za
robkową.

POMNIK GENERAŁA 
JOZEFA WYSOCKIEGO 

STANIE W BUDAPESZCIE

Z inicjatywy Polskiego Towarzy
stwa Kulturalnego im. Józefa Bema 
na Węgrzech, przy finansowym i 
moralnym zaangażowaniu Budapesz
teńskiej Rady Narodowej, a szcze
gólnie wiceprezydenta Dajosa Faka- 
sinszy’ego — Rada Ochrony Pomni
ków Walki i Męczeństwa podjęła 
decyzję wzniesienia popiersia gen. 
Józefa Wysockiego w Budapeszcie. 
Popiersie to stanie w najbardziej 
eksponowanym miejscu na placu 
przed Muzeum Narodowym, wśród 
innych pomników wielu znakomi
tości.

Popiersie wykonane z brązu łącz
nie z postumentem mierzyć ma ok. 
3 metrów. Na jednej stronie wykuty 
będzie napis w języku polskim i wę
gierskim, a po jego drugiej stronie 
wykaz bitew, w których dowodził 
gen. Wysocki. Jak wiadomo, gen. 
Józef Wysocki był dowódcą Legionu 
Polskiego <na Węgrzech w 1849 r.

Wykonanie popiersia powierzono ar
tyście rzeźbiarzowi —■ Kazimierzowi 
Danielewiczowi.

Polskie Stowarzyszenie Kultural
ne im. Józefa Bema działa na Wę
grzech od 1959 r. Liczy ono 350 za
rejestrowanych członków —• Pola
ków i skoligaconych z nimi Węgrów. 
W lokalu Stowarzyszenia prowadzo
ne są; kursy języka polskiego, działa 
biblioteka zaopatrzona w polskie 
książki i prasę. Dumą Stowarzysze
nia jest 100-osobowy Polsko-Wę- 
gierski Zespół Ludowy, który m.in. 
uczestniczył we wszystkich festiwa
lach polonijnych w Rzeszowie.

Z DZIEJÓW POLONII

Uniwersytet Marii Curie-Skło- 
dowskiej w Lublinie oraz Towarzy
stwo „Polonia” podjęły seryjną pu
blikację Z dziejów Polonii. Pierw
szą pracą z tej serii jest zarys in
formacyjny prof. dr Henryka Zinsa 
pt. Polacy w  Kanadzie (historia emi
gracji polskiej w tym kraju, udział 
w naukowych, artystycznych i spo
łeczno-gospodarczych osiągnięciach 
Kanady, instytucje polonijne, pla
cówki naukowe, kontakty z Polską). 
Kolejną publikacją będzie praca 
Z. Tpmkowskiego i W. Kucharskie
go pt.. Stowarzyszenia polonijne w 
Australii.

INICJATOR
AUSTRALIJSKIEJ

POLONISTYKI

Profesor Reginald George Arthur 
de-.Bray — kierownik katedry filo
logii słowiańskiej na Uniwersytecie
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w Canberze oraz specjalista z za
kresu kulturoznawstwa i historii ję
zyków słowiańskich —■ rozwija nie
zwykle cenną i ciekawą inicjatywę. 
Od 1975 r. w katedrze profesora or
ganizowane są roczne kursy języka 
i literatury polskiej dla studentów 
australijskich, a on sam prowadzi 
wykłady z gramatyki języka pol
skiego. W pierwszym roku w kur
sach uczestniczyło 12 studentów — 
głównie pochodzenia polskiego, w 
drugim 10 studentów.

Zajęcia te stanowią pierwszy 
etap w realizacji projektu wzboga
cenia katedry o pełne studia polo
nistyczne. Z myślą o tym celu prof. 
de Bray w czasie swojego niedaw
nego pobytu w Polsce odbył w Mi
nisterstwie Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki rozmowy na temat 
możiiwości wysłania z Polski do 
Australii lektora języka polskiego 
i wykładowcy naszej literatury. Na 
Uniwersytecie Warszawskim, Jagiel
lońskim oraz im. Marii Curie-Skło- 
dowskiej gość omawiał sprawę zao
patrywania przyszłych adeptów po
lonistyki australijskiej w skrypty i 
podręczniki. Wymieniono także po
glądy na tematy związane z meto
dyką nauczania języka, polskiego.

Prof. de Bray należy do wybit
nych autorytetów naukowych. Jest 
jedynym slawistą —■ członkiem Aus- 
tralian Academy of the Humanities. 
Katedra języka polskiego na Uni
wersytecie w .Canberze byłaby 
pierwszą katedrą polonistyczną w 
Australii. Istnieje tam pilna potrze
ba założenia tego rodzaju placówki 
z uwagi na licznie zamieszkującą 
ten kraj Polonię.

POLACY W AUSTRALII

Polonia australijska i nowoze
landzka, choć znacznie młodsza 
i mniej liczebna od Polonii amery
kańskiej, ma swych historyków. O- 
statnio np. ukazała się praca Tade
usza Kempy pt. Polacy w Tasmanii 
1947—1972.

Warto przypomnieć, że w 1!962 r. 
w Londynie wydano pracę Lecha 
Paszkowskiego z Melbourne pt. Po
lacy w Australii i Oceanii 1790—
1940, a w 10 lat później pracę Kry
styny Skwarko pt. Osiedlenie mło
dzieży. polskiej w Nowej Zelandii w 
roku 1944.

POTOMKOWIE 
PIERWSZYCH OSADNIKÓW

W 187i6 r. dotarli do Nowej Ze
landii pierwsi polscy osadnicy, głów
nie emigranci z Pomorza (dawnego 
zaboru pruskiego). Osiedlili się na 
błotnych terenach Marshlandu, o- 
becnej dzielnicy Christchurch.

Dzisiaj „polski” Marshland jest 
wzorowo zagospodarowanym okrę
giem produkcji owoców i warzyw 
dla kraju i na eksport, a potomko
wie dawnych osadników stanowią 
trzon tutejszej gospodarki. Nadal 
jednak poczuwają się oni do pol
skiej wspólnoty.

Z okazji stulecia polskiego osad
nictwa odbyły się w Christchurch 
uroczystości. Wziął w nich udział 
szef ambasady polskiej w Nowej 
Zelandii z małżonką. Na uroczysto
ści przybył członek parlamentu,
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przedstawiciel władz lokalnych, or
ganizacji itp. Do komitetu organiza
cyjnego nadeszło wiele depesz gra
tulacyjnych, a prasa, radio i tele
wizja nadały uroczystości duży roz
głos.

Centralnym punktem częstych 
spotkań tutejszych farmerów pocho
dzenia polskiego jest szkoła w 
Marshlandzie. Zorganizowano w 
niej małą wystawę, obrazującą po
czątki osadnictwa. Farmerzy żywo 
interesują się Polską —• jej- rozwo
jem, historią i osiągnięciami.

POLONIA WZBOGACA 
ZBIORY NARODOWYCH 

PAMIĄTEK

Z całego świata przychodzą do 
Polski cenne przesyłki, zawierające 
zabytkowe przedmioty, obrazy, rzeź
by, starodruki, które niegdyś uświet
niały skarbiec kultury narodowej. 
Ostatnio Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie wzbogaciło się o nie
znany dotąd autograf i fragment 
odręcznego pisma księcia Józefa Po
niatowskiego. Ofiarodawcą cennego 
listu jest jeden z wybitnych działa
czy Polonii w RFN, prezes Gromady 
Związku Polaków „Zgoda” w Man
nheim Neckaren — p. Władysław 
Wróblewski.

Kierownictwo Muzeum Wojska 
Polskiego wysoko ceni sobie ofiar
ność i pietyzm, z jakim Polonia 
przyczynia się do ocalenia pamiątek 
związanych z historią narodu pol
skiego.

WIZYTA
AMERYKAŃSKIEGO

PRZEMYSŁOWCA

Pan Mitchell Kobeliński, który 
niedawno gościł w Polsce, legity
muje się polskim rodowodem. Jest 
on dyrektorem do spraw drobnych 
przedsiębiorstw w Stanach Zjedno
czonych. Jest to jedno z najwyż
szych stanowisk zajmowanych w 
USA przez Polaka.

Federalna komisja, którą kieruje 
Kobeliński, powołana została w 1953 
roku przez prezydenta Eisenhowera. 
Posiada 103 biura i zatrudnia 4500 
pracowników, którzy obsługują ok. 
10 min droGnych przemysłowców i 
handlowców.

W czasie swojego pobytu w Pol
sce, M. Kobeliński omówił zagadnie
nie współpracy amerykańskich 
przedsiębiorstw handlowych i prze
mysłowych z polskimi przedsię
biorstwami oraz problem współpra
cy przemysłu spożywczego Polski i 
USA w dziedzinie techniki i techno
logii produkcji.

CEPELIA — AMBASADOREM 
KULTURY POLSKIEJ

Polacy mieszkający stale za gra
nicą witają z wielką radością na
wet najmniejsze drobiazgi pocho
dzące ze Starego Kraju. Prawdzi
wymi ambasadorami kultury pol
skiej i tradycji są otwierane coraz 
częściej za granicą sklepy Cepelii. 
Najpoważniejszym nabywcą ręko
dzieła ludowego jest Polonia zamie
szkała na terenie USA. Niemała w
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tym zasługa nowojorskiej placówki 
Cepelii (przy 57 ulicy), jest ona je
dnocześnie sklepem, galerią sztuki 
i klubem. Ostatnio sklep ten zorga
nizował wiele ciekawych imprez. 
Odbyła się wystawa polskich tkanin 
w  stanie Wirginia, w której zasad
niczym akcentem był udział Pola
ków w walce o wyzwolenie Ame
ryki, podobne wystawy w Waszyng
tonie i Buffalo. Na terenie Pensyl
wanii urządzono kiermasz artykułów 
cepeliowskich, nawiązujących tema
tyką do czasów Waszyngtona i 
wspólnej walki „O naszą i Waszą 
wolność” .

Takich sklepów., jak w Nowym 
Jorku, Cepelia ma siedem: jeszcze 
jeden na terenie USA — w San 
Francisco (Kalifornia), trzy w Bel
gii, jeden w Paryżu i jeden w En- 
shede (Holandia): Planuje' się już 
niedługo otwarcie podobnych pla
cówek w Kolonii (RFN) i Sztok
holmie (Szwecja).

Cepelia otrzymała nagrodę I sto
pnia ministra Kultury i Sztuki za 
całokształt działalności. Utrzymuje 
ona nadal ścisłe kontakty z firma
mi importerskimi i ośrodkami polo
nijnymi w kilkudziesięciu krajach 
świata.'

KONCERT 
POLSKIEJ PIEŚNI

muzyczne Nowego Jorku i najbliż
szych okolic. Na program złożyły się 
pieśni Chopina, Moniuszki, Szyma
nowskiego i Lutosławskiego — śpie
wane w języku polskim. Elisabeth 
Patches w 1®74 r. występowała w 
Polsce, m.in. w Teatrze Wielkim w 
Warszawie. Od 7 lat popularyzuje 
w  programach swoich koncertów 
muzykę kompozytorów polskich i 
ma w tej dziedzinie duże zasługi. 
W uznaniu tych zasług Ministerstwo 
Kultury i Sztuki w Polsce zaprosiło 
ją na 6-miesięczne turnee, które ar
tystka rozpocznie w styczniu 1977 r.

POMNIK 
JOZEFA CONRADA 

STANIE W SAN FRANCISCO

Władze w San Francisco za
twierdziły plan pomnika Józefa 
Conrada Korzeniowskiego. Pomnik 
stanie w jednym z najpiękniejszych 
miejsc w  Ameryce, przy słynnych 
Złotych Wrotach nad Pacyfikiem. 
Powstanie on staraniem Polskiej 
Fundacji Kulturalnej w San Fran
cisco przy współpracy miejscowego 
Muzeum Morskiego. Elementami de
koracyjnymi pomnika będzie rufa 
i ster statku „Otago” , którym dowo
dził Conrad.

W Sali Konsulatu Generalnego w POLSKO-AMERYKAŃSKIE 
Nowym Jorku odbył się koncert poi- KLUBY KULTURALNE 
skich pieśni w wykonaniu amery
kańskiej artystki Elisabeth Pat- Cztery nowe kluby przystąpiły 
ches, na który przybyło ok. 100 ostatnio do Amerykańskiej Rady 
osób, reprezentujących środowisko Polsko-Amerykańskich Klubów Kul-
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tnralnych (American Council pof Po- 
lish Cultural Clubs) zwiększając o- 
gólną liczbę klubów należących do 
tej organizacji do 28. Nowe grupy 
mają siedzibę w Santa Barbara w 
Kaliforni, Trenton, Sommerville w 
stanie New Jersey oraz w Hartford, 
Connecticut. Zrzeszone w Radzie 
Kluby zmierzają do utrwalania tra
dycji polskich wśród Polonii, uka
zywania bogatego dorobku polskiej 
kultury i zdobywania uznania oraz 
szacunku dla polskiej grupy etnicz
nej. Organizują liczne imprezy, ar
tystyczne, odczyty, konkursy lite
rackie, wystawy itp.

POLONIA O POLSCfe

Amerykańska Rada Polskich Klu
bów Kulturalnych ogłosiła komuni
kat o założeniu Funduszu „20th Cen- 
tury Progress”. Fundusz ten jest 
przeznaczony na realizację różnych 
akcji kulturalnych, jak np. objaz
dowe wystawy, koncerty, prelekcje, 
konkursy o Polsce współczesnej i jej 
historii itp. Dodajmy, że Rada sku
pia na terenie Stanów Zjednoczo
nych 24 kluby, które upowszechnia
ją wiedzę o polskiej kulturze i pol
skim wkładzie do cywilizacji Ame
ryki.

POLACY W KALIFORNI

Polsko-Amerykańskie Towarzy
stwo Historyczne w Kaliforni przy
gotowuje pracę w języku angiel
skim pt Polacy w Kaliforni w la- 
thch 1850—1975, omawiającą wkład

organizacji polonijnych oraz posz
czególnych jednostek w budowę i 
rozwój Kaliforni. Według spisu lud
ności w 1970 r. mieszkało w Ka
liforni ponad 100 000 Amerykanów 
polskiego pochodzenia.

POLSCY NAUKOWCY 
ZA GRANICĄ

W opublikowanej ostatnio przez 
UNESCO zbiorowej książce pt. Edu- 
cation on the Move, zamieszczone 
zostały trzy prace prof. dr Bogdana 
Suchodolskiego (Science Forms the 
Personality, 'No Man Can Live 
without Art and Artistic Education, 
Education in School and in Living) 
oraz dwie prace prof. dr Wincentego 
Okonia (Linking Schooling to Mo
dern Science, Pre-school Education 
Should Compensate for Deyelop- 
ment Ineąualites of Sociocultural 
Origins).

HONOROWE 
OBYWATELSTWO 

MIASTA CHICAGO

Honorowe obywatelstwo nadane 
Mieczysławowi Foggowi przez Chi
cago — to dowód uznania dla pol
skiego piosenkarza. Podczas koncer
tów M. Fogga w USA zebrano na 
Centrum Zdrowia Dziecka 2158 do
larów. W prasie polonijnej zamiesz
czono szereg wywiadów i pochleb
nych recenzji, a publiczność amery
kańska zgotowała swemu ulubień
cowi gorące przyjęcie.
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WYSTĘPY „ESKULAPA”
W OŚRODKACH 
POLONIJNYCH

Na zaproszenie Związku Lekarzy 
Polskich w Ameryce gościł w Kana
dzie i Stanach Zjednoczonych zespół 
śpiewających lekarzy, czyli Teatrzyk 
Piosenki „Eskulap” z Warszawy. W 
ciągu 6-tygodniowego pobytu, zor
ganizowanego przez polonijnego im- 
presaria, warszawscy lekarze dali 33 
koncerty, m.in. w Toronto, Montre
alu, Ottawie, Nowym Jorku, Bosto
nie, Filadelfii, Baltimoore, Cleve- 
land, Detroit, Chicago, a także w 
San Francisco i Los Angeles.

Była to już trzecia wizyta tego 
zespołu u rodaków za oceanem. Po
za występami polscy lekarze zwie
dzili szereg nowoczesnych placówek 
medycznych, odbyli wiele spotkań z

polonijnymi lekarzami. Oprócz pio
senek „Eskulap” zawiózł do Amery
ki 80 kg plakatów, książek i bro
szur, popularyzujących — w języku 
polskim i angielskim — Szpital — 
Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

ABY ZOBACZYĆ POLSKĘ

Od chwili, gdy w 1973 r. LOT 
uruchomił połączenie Warszawa— 
Nowy Jork—-Warszawa, a w czerw
cu ub.r. Warszawa—Montreal, nasze 
samoloty przewiozły nad Atlanty
kiem przeszło sto tysięcy osób, w 
tym 60 tysięcy pasażerów polonij
nych z USA i Kanady. Samolotami 
LOT-u podróżują też dzieci z Wiel
kiej Brytanii, Francji, RFN, Szwe
cji czy Belgii na kolonie letnie do 
kraju przodków.
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DOKUMENTY
PRAWO KANONICZNE 

JAKO PODSTAWA RZĄDÓW 
W NIEZALEŻNYM KOŚCIELE 

FILIPIN

Wprowadzenie

1. Kościół jest Ciałem, którego 
Głową jest Jezus Chrystus, 
członkami zaś są wszyscy o- 
chrzczeni ludzie.

2. Gdy Jezus Chrystus dał Apo
stołom Boskie Zlecenie głosze
nia Ewangelii wszystkim naro
dom i udzielił im specjalnego 
daru Ducha Świętego, aby dalej 
prowadzili dzieło zdobywania 
ludzi dla Boga, wyświęcił ich na 
urząd nauczania, sprawowania 
sakramentów, ogłaszania odpu
szczenia grzechów przez Boga i 
kierowania rodziną Bożą. Ten 
Urząd jest pierwotną częścią 
Kościoła. Apostołowie zachowali 
i przekazywali dalej ten Urząd 
przez wkładanie rąk wraz z mo
dlitwą. Kościół, kierowany przez 
Ducha Świętego, przetrwał od 
chwili otrzymania tego Urzę
du — Urzędu Biskupów, Kapła
nów i Diakonów.

3. Kościół jako instytucja ludzka 
musi ustanawiać prawa i zasa
dy dla duchownych w sprawo
waniu ich urzędu, w szafowaniu

sakramentów św. i mając na u- 
wadze ich obowiązki tak w ży
ciu wewnętrznym, jak też ze
wnętrznym zachowaniu się.

4. W ten sposób ogólne prawa Ko
ścioła dotyczą duchowieństwa, 
dla którego zostały ustanowio
ne i ogłoszone.

5. Nieznajomość prawa i przyka
zań Kościoła nie usprawiedliwia 
żadnego członka Kościoła, chy
ba że prawo wyraźnie dopusz
cza nieznajomość jako uspra
wiedliwienie.

6. Oficjalna interpretacja praw 
Kościoła należy do Najwyższej 
Rady Biskupów.

CZĘSC I

Prawa odnoszące się do duchownych

Rozdział I

Biskupi

7. Biskup posiada władzę apostol
ską w rządzeniu diecezją. Jest 
wybierany przez Najwyższą Ra
dę Biskupów i podlega Naczel
nemu Biskupowi.
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8. Kandydat na biskupa musi od
powiadać następującym warun
kom:
a) mieć co najmniej 33 lata,
b) być wyświęconym na kapła

na i mieć za sobą przynaj
mniej 5 lat czynnej pracy ka
płańskiej, w tym dwa lata 
na stanowisku proboszcza w 
parafii danej diecezji,

c) odznaczać się dobrym cha
rakterem, pobożnością, gorli
wością duszpasterską i zdol
nością rządzenia diecezją.

9. Kapłani każdej diecezji mają o- 
bowiązek przedkładać Najwyż
szej Radzie Biskupów nazwisko 
lub nazwiska (nie więcej niż 
dwóch) kandydatów godnych 
wyniesienia na stanowisko bis
kupa w razie wakansu stolicy 
biskupiej.

10. Gdy diecezja jest pozbawiona 
biskupa, lub gdy eryguje się no
wą diecezję, Najwyższa Rada 
Biskupów wybiera prałata z li
sty kandydatów wg porządku, a 
jeśli ten otrzyma większość gło
sów członków Rady, zostanie 
przedstawiony Biskupowi Na
czelnemu.

11. Jeśli Biskup Naczelny potwier
dzi wybór, wybrany zostanie o- 
głoszony biskupem. Jeśli odmó
wi zatwierdzenia wyboru, za
wiadomi o tym Najwyższą Radę
i poda przyczyny odmowy.

12. Mimo to, jeśli 2/3 członków Naj
wyższej Rady Biskupów głosuje 
na korzyść danego kandydata, 
musi on być ogłoszony jako wy
brany i musi być zatwierdzony 
przez Biskupa Naczelnego.

13. Konsekracja biskupa zawsze od
bywa się w niedzielę lub w in
ne obowiązujące święto.

14. Podczas konsekracji należy ści
śle przestrzegać przepisanych 
przez oficjalny rytuał Kościoła 
ceremonii.

15. Biskup ma obowiązek przeby
wać w swej diecezji bez wzglę
du na to, czy ma, czy też nie 
ma koadiutora. Nie może być 
dłużej poza diecezją ponad trzy 
miesiące w roku trwale lub z 
przerwami bez zgody Biskupa 
Naczelnego.

16. Biskup ma prawo i obowiązek 
rządzić diecezją tak w sprawach 
duchowych jak też doczesnych 
zawsze zgodnie z prawem Koś
cioła; ma też obowiązek dopil
nowania, by zachowywano pra
wo Kościoła.

17. Biskup może pełnić funkcje 
pontyfikalne w każdym miejscu 
swej diecezji. Poza diecezją nie 
może ich spełniać bez pozwole
nia ordynariusza danej diecezji 
lub bez rozkazu Biskupa Na
czelnego.

18. Biskup winien przeprowadzić 
wizytację w całej diecezji przy
najmniej dwa razy w roku i 
wysłać sprawozdanie z wizyta
cji Biskupowi Naczelnemu.

19. Najwyższa Rada Biskupów mo
że przydzielić biskupowi koadiu
tora z prawem następstwa, albo 
biskupa współpracownika bez 
prawa następstwa.

20. Koadiutor i biskup współpra
cownik mają obowiązek pełnić 
funkcje pontyfikalne i inne, je
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śli zażąda tego biskup ordyna
riusz.

21. Biskup może wyznaczyć wika
riusza generalnego dla swej die
cezji z jurysdykcją w sprawach 
administracyjnych na całą die
cezję. Może go też usunąć we
dług swej woli.

22. Kandydat na wikariusza gene
ralnego musi być kapłanem die
cezji, mając przynajmniej lat
30, roztropny i mający doświad
czenie.

23. Wikariusz generalny powinien 
unikać pełnienia obowiązków 
przynależnych biskupowi, zwła
szcza w sprawach ważnych, je
śli sam biskup może je wypeł
nić, chyba że byłby do tego wy
raźnie przez biskupa uprawnio
ny.

24. Wikariusz generalny winien in
formować biskupa o najważniej
szych wydarzeniach w diecezji 
oraz o tym, co zostało lub co 
trzeba wykonać, aby utrzymać 
karność wśród duchownych i 
świeckich.

25. Biskup może zwołać synod die
cezjalny celem rozważenia waż
nych spraw dotyczących kleru
i wiernych diecezji.

Rozdział II

Kapłani

26. Biskup ma wyłączne prawo mia
nowania duchownych w para
fiach swej diecezji. Jest on w 
sumieniu odpowiedzialny za no
minację tego, którego uważa za

najbardziej odpowiedniego, bez 
jakiejkolwiek stronniczości. Do
bro parafian winno być głów
nym motywem nominacji du
chownych. Żaden kapłan nie 
może być inkardynowany do 
diecezji bez uprzedniej exkar- 
dynacji przez swego ordynariu
sza za zgodą Biskupa Naczelne
go.

27. Tylko jeden kapłan może o- 
trzymać nominację do pracy w 
parafii, chyba że potrzeba wy
maga nominacji koadiutora lub 
asystenta proboszcza.

28. Proboszcz lub kapłan przyjmuje 
funkcje duszpasterskie od mo
mentu wprowadzenia w urząd. 
Sposób instalacji proboszcza o- 
kreśla prawo lub zwyczaj. W 
chwili wprowadzenia w urząd 
duchowny składa wyznanie wia
ry.

29. Duchowny ma obowiązek skła
dania ofiary Mszy św. za wier
nych w kościele parafialnym, 
chyba że okoliczności wymaga
łyby czego innego.

30. Zaleca się kapłanom, by odpra
wiali Mszę św. w parafii co
dziennie. W dzień powszedni 
można odprawić tylko jedną 
Mszę św.

31. W niedzielę i obowiązujące 
święta kapłan ma obowiązek od
prawienia Mszy św. w  swej pa
rafii. Może w ■ tych dniach od
prawić dwie Msze św. Na Boże 
Narodzenie i w uroczystość 
Wszystkich Świętych można od
prawić trzy Msze św.

32. Inne funkcje zastrzeżone pro
boszczowi są następujące:
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a) udzielenie uroczystego Chrztu 
św.;

b) udzielanie Viatyku i Sakra
mentu Namaszczenia;

c) udzielanie uroczyste Sakra
mentu Małżeństwa po uzys
kaniu zatwierdzenia przez 
władze państwowe;

d) sprawowanie czynności po
grzebowych;

e) błogosławienie domów, bu
dynków i przedmiotów zgod
nie z rytuałem i lokalnymi 
zwyczajami;

f) prowadzenie publicznych pro
cesji poza kościołem.

33. Proboszcz zobowiązany jest mie
szkać na plebanii blisko kościo
ła. Z tej racji, wyjątkowo, bis
kup może pozwolić duchownemu 
na zamieszkanie poza parafią,
o ile nie będzie to stanowiło 
przeszkody w pełnieniu jego o- 
b o wiązko w.

34. Jeśli proboszcz z bardzo waż
nego powodu będzie zmuszony 
opuścić parafię, w której nie ma 
wikariusza, winien powiadomić 
biskupa, komu z duchownych 
powierzył zastępstwo. Jeśli nie 
znalazł zastępcy, powinien pro
sić biskupa o wyznaczenie ko
goś, kto zaopiekuje się parafią 
w czasie jego nieobecności. Nie
usprawiedliwioną nieobecność 
duchownego w parafii trwającą 
dłużej aniżeli 24 godziny ordy
nariusz może karać suspenzą 
lub pozbawieniem stanowiska.

35. Proboszcz ma obowiązek zao
piekować się w sposób szczegól
ny cłiorymi w parafii, modlić 
się za nich, udzielać Sakramen

tu Namaszczenia. Ma też czu
wać, aby nie czyniono niczego, 
co jest przeciwne wierze i mo
ralności, ma zachęcać innych i 
sam brać' udział w dziełach mi
łości, wiary i pobożności w pa
rafii.

36. Zobowiązuje się proboszcza do 
prowadzenia ksiąg parafialnych: 
chrztów, bierzmowania, mał
żeństw i zgonów. Opiekę nad ty
mi księgami sprawuje zgodnie z 
przepisami Kościoła i władz cy
wilnych.

37. Proboszcza obarcza się odpowie
dzialnością za pieczęć parafial
ną.

Rozdział III

Diakoni

38. Diakonów wyświęca biskup. 
Diakon pełni swe obowiązki ja
ko asystent proboszcza w para
fii. Nie wolno mu odprawiać 
Mszy św. ani udzielać rozgrze
szenia.

39. Każdy diakon musi przynależeć 
do diecezji. Przez swe wyświę
cenie jest on przypisany lub in- 
kardynowany do diecezji na 
służbę, do której został powo
łany.

40. Ekskardynacji nie można doko
nać bez uzasadnionej przyczyny
i nie ma ona żadnego znacze
nia, o ile nie nastąpiła inkardy- 
nacja do innej diecezji.

41. Diakoni są zobowiązani do no
szenia stopni duchownych zgod
nie z obowiązującym zwyczajem
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i zaleceniem biskupa. Winni też 
mieć klerycką tonsurę.

42. Diakoni winni unikać tych rze
czy, które są niewłaściwe dla 
ich świętego urzędu.

CZĘSC II 

Sakramenty św.

Rozdział I

Chrzest

43. Chrzest udzielany z zachowa
niem wszystkich ceremonii przy
pisanych w rytuale Kościoła no
si nazwę Chrztu uroczystego; w 
przeciwnym wypadku jest 
Chrztem prywatnym.

44. Zwyczajnym szafarzem Chrztu 
uroczystego jest proboszcz. Dia
kon może również udzielić 
Chrztu uroczystego za zezwole
niem biskupa lub proboszcza. 
Zezwolenia udziela się, jeśli wy
maga tego konieczność.

45. Chrztu prywatnego może udzie
lić każdy, kto umie zastosować 
właściwą materię i formę i ma 
czystą intencję. Potrzebny jest 
najwyżej jeden świadek.

46. Chrztu prywatnego udziela się 
jedynie tym, którzy są ciężko 
chorzy albo w niebezpieczeńst
wie śmierci.

47. Człowiekowi dorosłemu nie u- 
dzielą się Chrztu św. bez jego 
zgody i bez obowiązującego po

uczenia o podstawowych tajem
nicach wiary.

48. Osobom obłąkanym od urodze
nia udziela się Chrztu jak dzie
ciom. Ci zaś, którzy cierpią na 
zaburzenia umysłowe, mogą być 
ochrzczeni w czasie chwilowej 
świadomości i po wyrażeniu 
przez nich pragnienia przyjęcia 
Chrztu.

49. Chrztu uroczystego udziela się 
w kościołach lub kaplicach pu
blicznych. W domach prywat
nych nie można udzielać takiego 
Chrztu bez zezwolenia biskupa.

50. Należy zachować stary obyczaj,
o ile to możliwe, że nie należy 
udzielać Chrztu temu, kto nie 
ma rodziców chrzestnych.

51. Przy Chrzcie uroczystym należy 
ściśle przestrzegać przepisów 
rytuału.

52. Duchowny lub proboszcz parafii 
udzielający Chrztu św. winien 
starannie i bez zwłoki zapisać w 
księdze chrztów: imię i nazwis
ko ochrzczonego, szafarza sakra
mentu, rodziców i rodziców 
chrzestnych, datę i miejsce uro
dzenia.

Rozdział II

Bierzmowanie

53. Tylko biskupi mogą udzielać 
Sakramentu Bierzmowania przez 
wkładanie rąk, namaszczenie na 
czole Krzyżem św. i wypowia
danie słów przepisanych w • ry
tuale Kościoła.
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54. Biskup może bierzmować tylko 
w kościele lub kaplicy na tery- 
tqrium podległym jego jurys
dykcji. Na prośbę może też u- 
dzielić Sakramentu Bierzmowa
nia osobom spoza jego diecezji.

55. Zabrania się stanowczo bisku
powi bierzmowania w innej die
cezji, bez uprzedniej zgody lub 
zezwolenia ordynariusza danej 
diecezji, albo na wyraźny roz
kaz Biskupa Naczelnego.

56. Niećhrzczony nie może być wa
żnie bierzmowany. Kandydat do 
Sakramentu Bierzmowania wi
nien mieć osobę, która towa
rzyszy podczas ceremonii.

Rozdział III

Komunia św.

57. Komunia św. jest uczestnictwem 
człowieka wierzącego w przyj
mowaniu Ciała i Krwi Jezusa 
obecnego sakramentalnie w 
chlebie i winie po konsekracji 
dokonanej przez kapłana pod
czas odprawiania Eucharystii 
św. powszechnie zwanej „Mszą 
św .” .

58, Podczas odprawiania każdej 
Mszy św. kapłan spełnia uro
czystą pamiątkę Ostatniej Wie
czerzy, którą Jezus spożył ze 
Swymi uczniami ustanawiając 
w  tym czasie Sakrament Eu
charystii. Sakrament ten jest 
często traktowany jako „Ofiara 
Święta” , a nazwa ta stawia nam 
przed oczy ofiarę, którą Je
zus złożył za nas na Krzyżu.

59. Tylko kapłan ma władzę skła
dania ofiary Mszy św. zgodnie 
z przepisanym rytem i w ofi
cjalnym języku Kościoła. Do od
prawiania Mszy św. kapłan mu
si nosić sutannę i święte szaty 
liturgiczne obowiązujące w Ko
ściele.

60. Poleca się zachowanie postu od 
północy, jeśli kapłan ma następ
nego dnia celebrować Mszę św. 
Winien też mieć ministranta do 
pomocy i odpowiadania podczas 
ceremonii. ^

61. Mszy św. nie można rozpoczy
nać wcześniej aniżeli godzinę 
przed jutrzenką, nie później zaś 
aniżeli godzinę po południu. 
Tylko na Boże Narodzenie mo
żna rozpocząć Mszę św. o pół
nocy.

62. Mszę św. należy odprawiać na 
ołtarzu konsekrowanym i w ko
ściele lub kaplicy konsekrowa
nych lub poświęconych zgodnie 
z prawem.

63. Zabrania się kapłanowi przyj
mowania opłat za usługi dusz
pasterskie przekraczających 
kwoty ustalone przez Najwyższą 
Radę Biskupów. Jeśli nie ma 
prawa ustalającego opłaty na
leży trzymać się zwyczajów o- 
bowiązujących w diecezji.

Rozdział IV

Pokuta

64. Tylko kapłan jest szafarzem te
go Sakramentu Pokuty albo Sa
kramentu Przebaczenia.
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65. Biskup może udzielić jurysdyk
cji do słuchania spowiedzi jedy
nie tym kapłanom, którzy po 
złożeniu egzaminów okazali się 
zdolni do rozwiązywania proble
mów dytyczących wiary i mo
ralności, a wynikających z racji 
spowiedzi. Tylko kapłanom od
znaczającym się mądrością i 
cnotą daje się władzę udziela
nia Bożego przebaczenia.

66. Kapłan słusznie uprawniony 
przez ordynariusza do sprawo
wania Sakramentu Pokuty wi
nien ogłosić dzień i godzinę w 
których słuchać będzie spowie
dzi w kościele. Żadnej spowie
dzi nie można słuchać poza ko
ściołem, chyba że penitent jest 
chory.

87. Spowiednik sprawuje ten Sa
krament Pokuty w sposób prze
pisany przez Kościół.

68. Zabrania się spowiednikowi uja
wniania komukolwiek, również 
władzom cywilnym, faktów lub 
spraw wyznanych przez peni
tenta. Złamanie tej świętej ta
jemnicy należy najsurowiej ka
rać przez suspensę lub dymisję.

69. Za słuchanie spowiedzi nie mo
że spowiednik domagać się ani 
przyjąć wynagrodzenia.

70. Kapłan wezwany do spowiada
nia chorego w żadnym wypadku 
nie może odmówić prośbie bez 
bardzo ważnej przyczyny.

Rozdział V

Namaszczenie chorych

71. Sakrament Namaszczenia cho

rych może być ważnie udziela
ny tylko przez kapłana.

72. W nagłym wypadku kapłan jest 
obowiązany do udzielenia Sa
kramentu Namaszczenia chorej 
osobie nawet poza swoją para
fią.

73. Osobom chorym, które jako 
świadome proszą o udzielenie 
Sakramentu Namaszczenia mo
żna udzielić tego sakramentu 
nawet wtedy, gdy w trakcie u- 
dzielania stracą świadomość.

74. Chociaż Sakrament Namaszcze
nia chorych nie jest konieczny 
do zbawienia, należy podjąć sta
rania, by chorzy otrzymywali go 
wtedy, gdy są jeszcze w pełni 
świadomości.

75. Dokonuje się namaszczenia wy
mawiając słowa i stosując prze
pisy zawarte w rytuale.

Rozdział VI

Kapłaństwo

76. Wszyscy kandydaci do święceń 
kapłańskich muszą w odpowied
nim czasie wyjawić Biskupowi 
swoją intencję przyjęcia świę
ceń i złożyć następujące doku
menty:
a) świadectwo święceń diako

natu,
b) świadectwo od rektora Semi

narium o sukcesywnym zło
żeniu egzaminów końcowych 
z przedmiotów wymaganych 
przez Kościół jako warunku 
ich święceń,

c) świadectwo moralności wy
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stawione przez rektora Se
minarium.

77. Po otrzymaniu podania o świę
cenia wraz z odnośnymi świa
dectwami, biskup przesyła je  do 
Biskupa Naczelnego ze swoim 
wnioskiem. Jeśli Biskup Naczel
ny nie znajdzie żadnej przesz
kody do święceń, wtedy papiery 
mają być zwrócone właściwemu 
Biskupowi, który zawiadamia 
kandydatów i wyznacza dzień 
ich święceń.

78. W udzielaniu święceń kapłań
skich winien Biskup zachować 
wiernie ceremonie przepisane w 
rytuale Kościoła.

79. Msza św. połączona ze święce
niami ma być zawsze odprawia
na przez Biskupa ordynariusza
i tylko w niedzielę lub w obo
wiązujące święto.

80. Biskup nie może udzielać świę
ceń poza swoją diecezją bez ze
zwolenia ordynariusza danej 
diecezji.

81. Ponieważ istnieje oficjalne Teo
logiczne Seminarium św. An
drzeja w Quezon City, zaapro
bowane przez Kościół, w którym 
zapewnia się należyte wykształ
cenie alumnom mającym powo
łanie do kapłaństwa, dlatego ża
den z biskupów nie może utrzy
mywać seminarzystów w swoim 
konwencie albo w diecezji. Za
brania się surowo Biskupowi 
wyświęcania na kapłanów bez 
świadectwa dziekana tego Semi
narium, które zostało zaaprobo
wane przez Kościół i bez roz
kazu Biskupa Naczelnego. Gdy
by któryś z biskupów nie zasto

sował się do tych przepisów, ma 
być poddany dyscyplinarnemu 
postępowaniu przez Najwyższą. 
Radę Biskupów, a święcenia u- 
dzielone przez niego nie będą 
uznawane przez Kościół i należy 
je ogłosić jako nieważne.

Rozdział VII 

Małżeństwo

82. Jezus Chrystus osobiście pod
niósł umowę małżeńską dwojga 
ochrzczonych osób do godności 
Sakramentu i dlatego małżeń
stwo ma być zawierane w Koś
ciele wobec duchownego.

83. Kapłan, zanim udzieli ślubu, 
musi być pewny, że nie ma mię
dzy nowożeńcami przeszkód mo
ralnych, prawnych do zawarcia 
ważnego i godziwego związku. 
Duchowny musi też stosować 
się ściśle do przepisów prawa 
cywilnego wydanych przez świe
ckie władze odnośnie kontraktu 
małżeńskiego.

84. Kapłan, po otrzymaniu wiado
mości przed udzieleniem ślubu
o zaistnieniu przeszkody małżeń
skiej, zwłaszcza zaś gdy chodzi
o uprzednie małżeństwo jednej 
ze stron, które nie było praw
nie rozwiązane, musi powstrzy
mać się od udzielenia ślubu do 
czasu usunięcia wszystkich wąt
pliwości.

85. Małżeństwo ma być zawierane 
w  kościele parafialnym w spo
sób przepisany przez rytuał Ko
ścioła. Tylko w wyjątkowych’
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wypadkach, z ważnej przyczyny, 
•można udzielić ślubu w domu 
prywatnym.

86. Żaden kapłan nie może udzielać 
ślubu, dopóki nie otrzyma upo
ważnienia od władz państwo
wych stosownie do przepisów 
prawa małżeńskiego.

CZĘSC i i i  

Święte miejsca kultu

Rozdział I

Kościoły

87. Świętymi miejscami są te, które 
zostały poświęcone lub konsek
rowane już to dla służby Bożej, 
już to dla odbywania pogrzebu 
wiernych zgodnie z przepisami 
liturgii Kościoła.

88. Pod słowem „kościół” rozumie 
się poświęcony budynek na- służ
bę Bożą, przeznaczony w szcze
gólności do tego, aby wszyscy 
wyznawcy mogli w nim zbierać 
się na modły publiczne.

89. Nie można stawiać żadnego koś
cioła bez pisemnego zezwolenia 
Biskupa.

90. Biskup, zanim udzieli zezwole- 
nio na budowę kościoła, musi 
sprawdzić, czy posesja, na której 
kościół ma stanąć jest darowana 
lub aktem prawnym przeniesio
na na korzyść Niezależnego Koś
cioła Filipin przez samego Bis
kupa Naczelnego i czy posiad

łość nie jest obciążona długami 
hipotecznymi.

91. Jeśli kościół ma być zbudowany 
jako darowizna lub za dobro
wolne składki wiernych, Biskup 
winien poczynić kroki, aby do- 
itatorzy względnie wyznawcy- 
-ofiarodawcy podpisali akt pra
wny stwierdzający, że kościół 
raz zbudowany stanowi absolut
ną własność Niezależnego Koś
cioła Filipin i jest pod jego za
rządem jako przeznaczony na 
służbę Bożą.

9!2. Poświęcenie i położenie kamie
nia węgielnego kościoła należy 
do Biskupa Naczelnego, który 
może ten przywilej zcedować na 
Biskupa miejscowego.

93. Zanim rozpoczną się nabożeń
stwa w nowym kościele, musi 
on być uroczyście poświęcony 
przez Biskupa Naczelnego albo 
Biskupa miejscowego.

94. Wszyscy zainteresowani mają 
dbać o taką czystość kościoła, 
jako się należy domowi Bożemu. 
Załatwianie interesów, transak
cji, targi, sprzedaże i to wszyst
ko, co nie jest zgodne ze świę
tością miejsca, ma być zdała od 
kościoła.

95. Wszystkie dokumenty dotyczące 
własności majątku Niezależnego 
Kościoła Filipin winny być prze
chowywane w biurze głównym 
kościoła pod opieką Biskupa Na
czelnego.

96. Zabrania się stanowczo używa
nia kościoła lub części kościoła 
jako miejsca zamieszkania, sy
pialni.

97. Świecka posiadłość kościoła jest
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powierzona pieczy Biskupowi 
Naczelnemu, którego Biskup 
miejscowy jest zastępcą. Tak 
więc sprawy sporne wynikające 
między wyznawcami Kościoła, 
albo między ̂ księdzem i Bisku
pem lub między ludźmi świec
kimi, a dotyczące prawa włas
ności gruntu kościelnego lub 
budynku sakralnego mają być 
wniesione do Biskupa Naczel
nego. On jedynie reprezentuje 
Kościół jako społeczność i jego 
administracji powierzona jest 
wszelka własność kościelna tak 
nieruchoma jak ruchoma, nale
żąca do Niezależnego Kościoła 
Filipin.

98. Dopuszczenie do sprawowania 
świętych czynności w Kościele 
ma być absolutnie bezpłatne. 
Wszelkie przeciwne temu zwy
czaje albo przepisy są niedoz
wolone.

99. Proboszcz z urzędu ma powie
rzoną troskę o kościół parafial
ny i jest odpowiedzialny przed 
Ordynariuszem za utrzymanie 
go oraz za straty paramentów, 
akt archiwalnych i mebl ina- 
leżących do kościoła parafial
nego.

100'. Budowa, remont, upiększenie 
kościoła winny być dokonywa
ne w oparciu o następujące 
źródła:
1) ogólne dochody Kościoła, 2) 
kalatorzy (opiekunowie), 3) ko
mitet parafialny zorganizowany 
w celu niesienia pomocy koś
ciołowi zgodnie z przepisami 
prawa i zatwierdzony przez 
Najwyższą Radę Biskupią. Pro

boszcz nie może urządzać do
browolnej publicznej zbiórki na 
ten cel bez zgody Biskupa Na
czelnego, lub Ordynariusza i 
bez zgody władz państwowych.

101. Główny ołtarz kościoła jest oł
tarzem stałym, Inne ołtarze są 
przesuwalne. Przed sprawowa
niem liturgii należy ołtarze po
święcić zgodnie z rytuałem.

102. Darowiznę ołtarza lub jego czę
ści można przyjąć tylko pod 
warunkiem, że zostanie na sta
łe zapisana na Kościół. Tę sa
mą zasadę należy stosować do 
wszelkich ozdób i przedmiotów 
używanych w kościele do służ
by Bożej i darowanych przez 
wyznawców.

103. Przedmioty święte, kościół, o- 
brazy i sakramentalia, należą
ce do parafii albo kościoła, nie 
mogą być sprzedawane, wymie
niane, oddawane w zastaw hi
poteczny.

Rozdział II

Cmentarze

104. Jeśli to możliwe, parafia po
winna mieć własny cmentarz 
poświęcony według rytuału 
Kościoła.

105. Indywidualne groby winny być 
poświęcone zgodnie z rytuałem 
ilekroć odbywa się pogrzeb 
wyznawcy Kościoła.

106. Cmentarze należy starannie o- 
grodzić i utrzymywać w nale
żytym porządku.

107. Ekshumacji zwłok po dokona
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niu ceremonii pogrzebowych 
nie można dokonywać bez zez
wolenia Ordynariusza lub Bis
kupa Naczelnego i władz świec
kich.

CZĘSC IV 

Wyznawcy świeccy (laicy)

108. W każdej parafii powinna is
tnieć Rada Parafialna, w skład 
której wchodzą: prezes, vice- 
prezes, sekretarz, skarbnik i 
przynajmniej sześciu członków 
wybranych na okres jednego 
roku. Wyboru dokonuje się w 
miesiącu grudniu tak, by 1 
stycznia wybrani mogli złożyć 
przysięgę i rozpocząć urzędo
wanie.

109. Proboszcz jest z urzędu dorad
cą komitetu parafialnego, za
twierdzonego przez ordynariu
sza.

110. Celem Rady Parafialnej świec
kich wyznawców jest pomoc w 
budowie kościoła, remontach, 
ulepszeniach budynków sakral
nych; pomoc proboszczowi w 
uzyskaniu odpowiedniego miej
sca na cmentarz, prowadzenie 
akcji charytatywnej.

111. Rada Parafialna posiada włas
ny statut zatwierdzony przez 
Najwyższą Radę Biskupów.

112. Proboszcz, za aprobatą Ordy
nariusza, powinien zorganizo
wać towarzystwo niewiast, wy- 
znawczyn Kościoła, do pomocy 
w ozdabianiu kościoła szczegól

nie na uroczystości państwowe, 
na Boże Narodzenie, na inne 
ważne święta obchodzone przez 
wiernych zgodnie z tradycją 
ludową.

113. Poleca się wyznawcom Kościo
ła, aby organizowali pobożne 
stowarzyszenia w parafii, ma
jące za zadanie zainteresowa
nie młodzieży sprawami religii, 
nauczania religii dzieci, a zwła
szcza zainteresowanie tzw. ru
chem „chodzimy do Kościoła” .

114. Dochody parafialne pochodzą 
z usług duszpasterskich, jak 
małżeństwo, chrzest, pogrzeby, 
ofiary wiernych mają służyć 
na utrzymanie proboszcza i 
służby kościelnej.
a) Z w.w. dochodów parafial

nych tworzy się Fundusz Pa
rafialny na remonty, konser
wację i utrzymanie kościoła
i kaplic parafii. Fundusz Pa
rafialny powstaje z 10% od 
dochodów parafialnych i po
wierzony jest w opiekę pro
boszczowi pod kontrolą Or
dynariusza. Fundusz ten 
tworzy się tylko w parafiach 
erygowanych przez stałą Ra
dę Diecezjalną kleru kie
rowaną przez Ordynariusza;

b) Fundusze organizacji para
fialnych, jak stowarzyszenia 
dia-konis, kobiet itp., są pod 
zarządem tych organizacji i 
kontrolą finansową probo
szcza.
Wydatki z tych funduszów 
są przeznaczone wyłącznie 
na potrzeby kościoła i kaplic 
parafialnych.
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CZĘSC V 

Wybór Biskupa Naczelnego

115. Przynajmniej trzydzieści dni 
przed datą ustaloną przez Kon
stytucję na wybór Biskupa Na
czelnego, Biskup zwołuje w 
swej diecezji zebranie wszy
stkich księży, prezesów Rad 
Parafialnych i kierowników 
stowarzyszeń celem wyboru je
dnego duchownego i jednego 
świeckiego wyznawcę oraz ich 
zastępców na Synod Powszech
ny, mający dokonać wyboru 
Biskupa Naczelnego. Delegata 
duchownego wybierają księża, 
a delegata świeckiego wybie
rają kierownicy świeckich sto
warzyszeń istniejących w die
cezji. Wybiera się ich na cztery 
lata albo do czasu wyboru ich 
następców.

116. Biskup potwierdza wybór dele
gatów i ich zastępców oraz da
je im odpowiednie listy uwie
rzytelniające.

117. Wszyscy biskupi i delegaci 
wraz ze swymi zastępcami win
ni się spotkać w dniu wyboru 
w wyznaczonym kościele i o- 
kreślonym czasie.

118. W dniu Synodu Powszechnego 
wszyscy biskupi, delegacj oraz 
ich zastępcy mają przystąpić 
do Stołu Pańskiego.

119. W oznaczonym czasie Biskup 
Naczelny nakazuje inaugurację 
obrad Synodu Powszechnego. 
Sesję rozpoczyna modlitwą je
den z biskupów wyznaczonych 
przez Biskupa Naczelnego. Ko

misja mandatowa składająca 
się z duchownego i świeckiego 
wyznawcy, uprzednio wyzna
czonych przez Biskupa Naczel
nego, składa sprawozdanie Sy
nodowi dotyczące delegatów: 
biskupów, kapłanów i świec
kich, którzy przedstawili swe 
listy uwierzytelniające i stwier
dza czy wszystko jest w po
rządku. Następnie Sekretarz 
Generalny odczytuje listę dele
gatów właściwie akredytowa
nych, celem potwierdzenia ich 
obecności. Biskup Naczelny z 
kolei oświadcza, czy liczba de
legatów stanowi wystarczające 
quorum.

120. Jeśli Biskup Naczelny, prze
wodniczący Synodu, jest sam 
kandydatem do ponownego, wy
boru, powołuje jednego z Bis
kupów na przewodniczącego.

121. Wybór odbywa się w głosowa
niu tajnym. Przed oddaniem 
kartek do głosowania Biskup 
Naczelny wybiera spośród de
legatów jednego duchownego i 
jednego człowieka świeckiego 
jako członków komisji skruta
cyjnej, której jest przewodni
czącym.

122. Zanim zostaną wypełnione kar
tki do głosowania, wszyscy de
legaci, bez wyjątku, składają 
specjalną przysięgę na tę oka
zję.

123. Delegaci wypełniają i oddają 
kartki jeden po drugim w 
chwili, gdy ich nazwiska są od
czytywane przez Sekretarza 
Generalnego.
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124. Po sprawdzeniu głosów przez 
komisję skrutacyjną, Biskup, 
który otrzymał większą ilość 
głosów spośród wszystkich bis
kupów i delegatów, zostaje o- 
głoszony Biskupem Naczelnym.

125. Nowowybrany Biskup Naczel
ny może przemówić do Synodu, 
a następnie obrady toczą się 
dalej nad sprawami według po
rządku dziennego. Zamyka się 
obrady Synodu modlitwą od
mówioną przez jednego z obec
nych biskupów.

126. Jeśli podczas obrad Synodu 
Powszechnego ma być wniesio
na skarga przeciwko Biskupo
wi Naczelnemu, otwiera Synod
i przewodniczy na nim Prze
wodniczący Najwyższej Rady.

127. Przewodniczący, po stwierdze
niu wymaganej prawnie ilości 
delegatów, przedstawia sprawę
i wywołuje strony oraz ich ob
rońców* W wypadku nieobec
ności jednej ze stron Przewod
niczący ma stwierdzić czy ist
nieje dowód wysłania i otrzy
mania zawiadomienia przez 
w.w stronę o  mającym się od
być Synodzie.

128. Jeśli obie strony są obecne, 
Sekretarz Generalny odczytuje 
zażalenie lub oskarżenie i od
powiedź na nie. Rozstrzygnię
cie Synodu też ma być odczy
tane.

129. Strony oraz ich obrońcy mogą 
bronić sprawy wobec Synodu. 
Po ustnej argumentacji, stro
ny i ich obrońcy opuszczają sa
lę posiedzeń, aby dać dele
gatom możność rozważenia

sprawy i przeprowadzenia gło
sowania.

130. Synod Powszechny nie jest zo
bowiązany przedstawiać swych 
wniosków na piśmie. Jeśli wię
kszość zgadza się z zaleceniem 
Najwyższej Rady Biskupów na
leży to przyjąć na korzyść ich 
uchwały. Synod Powszechny 
może opublikować swą decyzję, 
albo może polecić Sekretarzowi 
Generalnemu, aby powiadomił
o niej zainteresowane strony 
na piśmie.

131. Decyzja Synodu Powszechnego 
jest ostateczna.

CZĘSC VI 

Sąd Kościelny

132. Najwyższa Rada Biskupów jest 
Sądem kościelnym posiadają
cym wyłączną jurysdykcję do 
przyjmowania spraw sądowych 
wnoszonych przeciwko bisku
pom i wydawania wyroków. 
Ich decyzje i postanowienia są 
ostateczne i mają klauzulę wy
konawczą. Jedynym wyjątkiem 
jest sprawa wniesiona o dymi
sję Biskupa Naczelnego, którą 
zgodnie z Konstytucją i Pra
wem Kanonicznym Kościoła, 
należy przedłożyć Synodowi 
Powszechnemu do zatwierdze
nia zanim nabierze mocy zo
bowiązującej.

133. W sprawach sądowych wnie
sionych przeciwko księdzu lub 
diakonowi, sędzią jest Ordy
nariusz tej diecezji, do któ
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rej dany duchowny jest in- 
kardynowany i on ma władzę 
sądzenia i wydawania wyroku. 
Od tej decyzji Biskupa dzia
łającego jako sędzia w swej 
diecezji przysługuje oskarżone
mu odwołanie do Biskupa Na
czelnego w celu rewizji sprawy
i zmiany wyroku. Decyzja Bis
kupa Naczelnego jest ostatecz
na. W razie nieobecności Bis
kupa ordynariusza lub jego 
niezdolności do prowadzenia 
sprawy sądowej, sędzią jest 
Biskup koadjutor lub Biskup 
współpracownik. Ordynariusz 
może też udzielić delegacji Wi
kariuszowi Generalnemu swej 
diecezji, lecz decyzja ta winna 
być ogłoszona w imieniu Ordy
nariusza.

134. Gdy zostaje wniesiona skarga 
do Najwyższej Rady Biskupów 
przeciwko Biskupowi, Sekre
tarz Generalny przesyła oskar
żonemu kopię skargi, a ten wi
nien przygotować odpowiedź w 
ciągu 30 dni od daty otrzyma
nia zawiadomienia. Po otrzy
maniu odpowiedzi Najwyższa 
Rada ustala datę wstępnego 
procesu, wzywając obie strony 
do stawienia się przed Najwyż
szą Radą. Należy podjąć sta
rania zmierzające do pogodze
nia stron zwłaszcza wtedy, gdy 
chodzi o sprawy błahe albo 
spowodowane nieporozumie
niem. Zostawia się też stronom 
czas wystarczający do dobro
wolnego porozumienia się. Je
śli strony nie mogą się pogo
dzić, Najwyższa Rada rozpo

czyna proces w celu wysłucha
nia zeznań obu stron.

135. Tę samą procedurę stosuje die
cezjalny sędzia kościelny w 
sprawach wniesionych prze
ciwko kapłanowi.

136. W sprawach spornych, przy 
których w grę wchodzą wy
łącznie prawa cywilne, a strony 
są osóbami duchownymi, de
cyzje albo postanowienia są
dów kościelnych mogą być bra
ne pod uwagę jedynie jako 
dyrektywy a nie jako roz
strzygnięcia, co do uprawnień 
lub żądań którejkolwiek ze 
stron. Te decyzje czy uchwały
nie mogą stanowić „res judi- 

cata” dla sądu świeckiego.

137- Skarga wniesiona przeciwko 
biskupowi, a dotycząca łama
nia Konstytucji, Artykułów 
Wiary albo Prawa Kononicz- 
nego Kościoła, ma być prowa
dzona przez Biskupa Sędziego 
reprezentującego Kościół przed 
Najwyższą Radą.

138. Sądy kościelne mają władzę 
uznania biskupa, kapłana, dia
kona winnymi pogwałcenia 
praw kościelnych, Konstytucji
i ukarania ich czasową sus
pensą, przeniesieniem lub de
gradacją.

139. Duchowny usunięty na podsta
wie wyroku Sądu Kościelnego 
może ponownie wrócić do służ
by w Kościele, jeśli otrzyma 
przebaczenie od Najwyższej 
Rady Biskupów.
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Z  pomocą katechecie

45. „CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE”

166. Co się dzieje w  chwili śmierci człowieka?
W chwili śmierci człowieka dusza odłącza się od ciała i staje przed 
sądem Bożym, a ciało zostaje zagrzebane w  ziemi.

167. Co to znaczy, że wszyscy zmartwychwstaniemy?
Wszyscy zmartwychwstaniemy to zmaczy, że każda dusza przyjmie 
z powrotem to ciało, z którym była złączona za życia.

168. Kiedy zmartwychwstaną wszyscy ludzie?
Wszyscy ludzie zmartwychwstaną przy końcu świata.

169. Dlaczego przy końcu świata Pan Bóg wskrzesi ciała wszystkich ludzi? 
Dlatego Pan Bóg 'wskrzesi przy końcu świata wszystkich łudzi, aby 
otrzymać mogli nagrodę czy karę zia winy nie tylko duszy ale i ciała.

Wprowadzenie

Kto z was drogie ‘dzieci, czytał piękną książkę Henryka Sienkiewicza 
pt. „W pustymi i w  puszczy” ? Jeśli czytaliście, to przypominacie sobie zia- 
pewme, śmierć generała Gordona. Wysłano go z wojskiem, aby stłumił 
w  Sudanie (Afryka) powstanie Mahdiego przeciwko kolonialnym wojskom 
angielskim. Generał Gordon, podczas jednej z bitew dostał się do niewoli. 
Zaprowadzono go do wspaniałego namiotu i stawiano przed obliczem 
groźnym Mahdiego.
Ucieszył się Małidi na widok generała i tak doń powiedział: Biały gene
rale, przyszła twoja godlzina. Nie próbuj nawet prosić mnie o litość, za 
kilka chwil krew twoja wsiąknie w  piasek pustyni. Jeśli masz coś do po
wiedzenia, mów, bo to twoje ostatnie słowo.
Ponieważ generał był chrześcijaninem, my.śl jego w tym ostatnim momen
cie żyda skierowała się ku Bogu. Patrząc spokojnie w oczy zwycięzcy 
rzekł: „Wierzę w  ciała zmartwychwstanie” .

Co przez te słowa rozumiał generał Gordon, to właśnie będzie przedmio
tem dzisiejszej lekcji. „Wierzę w  ciała zmartwychwstanie” .
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Rozwinięcie tematu

Żebyście dobrze zrozumieli słowo „Zmartwychwstanie” — musimy naj
pierw przypomnieć, co to znaczy umrzeć? Na czym polega śmierć? Czy 
tylko na tym, że serce bić przestaje. Czy na tyim, że człowiek martwy jest 
nieruchomy? Nie, jeszcze nla- czymś więcej. Śmierć polega na odłączeniu 
duszy od oiała. Był kiedyś taki moment, ma początku stworzenia świata, 
zialedwie człowiek pojawił się na ziemi, już był nieżywy. Kto przypomni 
ten moment? Jak się ‘ten człowiek nazywał? (Adam). Co uczynił Pan Bóg 
aby' go ożywić? tchnął w niego duszę nieśmiertelną. Każdy z nas i wy
i ja otrzymaliśmy od Boga duszę. Przyjdzie jednak kiedyś taka chwila, gdy 
Pan Bóg odłączy duszę od dała. Wtedy nastąpi śmierć.

Natychmiast po śmierci dusza stanie przed Bogiem na sąd, a ciało 
zostanie zakopane w ziemi. Po kilkudziesięciu latach ciała zmarłych po
woli zmieszają się z ziemią, aż wreszcie całkowicie zamienią się w proch. 
Tak zmienione w  proch będą czekały na dzień Sądu Ostatecznego. Sąd 
ten, jak wam opowiadałem, nastąpi przy końcu świiaita. Gdy aniołowie do
nośnym głosem trąb obwieszczą światu nadejście sądu, wtedy ukaże się 
sam Pan Jezus w  chwale, wśród wojsk niebieskich i rozkaże, aby wszystkie 
dusze połączyły się na nowo ze swymi -ciałami, Pan Jezus mocą swą spra
wi, że ciała umarłych zmartwychwstaną, choćby nawet nie było, po nich 
śladu w ziemi; każda dusza na powrót złączy się ze swym własnym cia
łem.
Czy to możliwe? — zapytacie...
Tak, zupełnie możliwe. Skąd wiemy o tym?
Od samego Pana Jezusa: wiemy z przykładu Jego życia, jiak również ze 
słów Chrystusowych. Pan Jezus właismą mocą wskrzesił trzech umarłych: 
młodzieńca z Naim, córkę Jadra i przyjaciela swego — Łazarza. W ostat
nim wypadku, tan. przy wskrzeszeniu Łaizarza było tak, że ciało przyja
ciela Chrystusa, leżące od kilku dni w grobie, zJaczęło już ulegać rozkładowi. 
Wystarczyło jednakże trzy słowa, wypowiedziane przez Pana Jezusa: „Ła
zarzu, wyndjdż z grobu” ! aby w tym momencie, dusza Łazarza połączyła 
się na nowo z ciałem. Widzicie więc, że Pan Bóg może wskrzeszać umar
łych. Najlepszym, najmodniejszym tego przykładem jest zmartwychwstanie 
Pana Jezusa, W zapowiedzianym dniu, dusza Pana Jezusa na nowo połą
czyła się z ciałem, złożonym w .grobie i Chrystus Pan powstał chwalebny
i nieśmiertelny.

O zmartwychwstaniu ciał wszystkich ludzi wiemy również ze słów sa
mego Boga, który ogłosił nam tę radosną nowinę. Już w Starym Testa
mencie sprawiedliwy i bogobojny Hiob, podczas ciężkich doświadczeń i cier
pień wołał: „Wiem bowiem, że Odkupiciel mój żyje, ia w dzień ostateczny 
powstanę z ziemi i zmów obleczon będę w  skórę swoją i w ciele moim oglą
dać będę Boga mego. (Hiob 26). Podobnie przed śmiercią, powiedział do o- 
krutnego -króla Antiocha jeden z bohaterskich braci Mahbejskich: „Ty
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wprawdzie najzłośliwdej inas tracisz, ale Król Świata, aa którego prawa u- 
mieiraimy, na wiecznego żywota zmartwychwstanie nas wzbudzi” (2 Ma
chał) 7,9).

Naukę o  zmartwychwstaniu ciał potwierdził sam Pan Jezus, Oto Jego 
własne słowa: „Nie dziwcie się temiu, bo nadchodzi godzana, w  której wszy
scy co isą w  grotóe usłyszą głos Sylna Bożego. I ci, którzy dobrze czynili 
wyjdą raa zmartwychwstanie i życie, a którzy źle czynili na zmartwych
wstanie sądu” (Jam, 5, 28-29). Kiedy indziej Plan Jezus podał jako waru
nek Chwalebnego zmartwychwstania ścisłą łączność ze sobą w Komunii 
świętej, „Kto pożywa Ciało i paje Krew moją, na żywot wieczny, a ja go 
wskrzeszę w  ostatni dzień (Jan, 6,55).

Utrwalenie materiału

Wszyscy lubimy piękną, polską jesień. Drzewa są wtedy kolorowe, mie
nią się barwami jak tęczat Potem jesienne wiatry strącają liście z nłrzew, 
zimny podmuch wszystko mrozi, liście czernieją, kwiaty więdną, trawa 
zielona niszczeje. Zima przynosi ze sobą śmierć w  naturze. A jednak, 
gdy tylko nadejdzie wiosna, wszystko na nowo odżyje: zakwitną kasztany
i jabłonie, łąki pokryją się ślicznym dywanem trawy i (kwiatów, wrócą 
pta|szki z ciepłych (krajów. Znów zaczyna się w  przyrodzie życie.

Podobnie będzie z nami. Zmartwychwstaniemy wszyscy w dzień Sądu 
Ostatecznego. Kiedy sąd ten nastąpi? Pirzy końcu świata. Na czym będzie 
polegało nasze zmartwychwstanie? Nia tym, że każda dusza przyjmie z  po
wrotem to ciało, z którym była złączona za żyoiai. Czy ciała nasze będą 
zupełnie taicie same, jakimi były raa ziemi? O nie. Oiała ludzi sprawiedli
wych będą uwielbione, to znaczy, że będą przeduchowione, nabiorą właś
ciwości ducha. „Sprawiedliwi świecić będą jak słońce w Królestwie Ojca 
ich) (Mt. 13,43).

Ciała ludzi złych, grzeszników, którzy nie chcieli pojednać się z Bogiem, 
będą brzydkie — Pan Bóg nie przyjmie takich ludzi do swojej społecz
ności. Dlaczego przy końcu świata Pan Bóg wsikirzesi eiała wszystkich 
ludzi? Dlatego, aby otrzymać mogli nagrodę lub kairę za winy nie tylko 
duszy ale a ciała.

Zastosowanie
Wstańcie drogie dzieci, odmówimy modlitwę po lekcji a równocześnie 

wzbudzimy akt wiatry w te prawdy, o których mówiliśmy przed chwilą: 
„Wierzę w dała zmartwychwstanie. Wierzę, że dobry Bóg, w  dzień Sądu 
Ostatecznego wzbudzi moje ciało do nowego żyoia. Wierzę, że duszę moją 
na 'nowo z ciałem połączy na zawsze! Zmartwychwstanie jest pociechą, 
radością moją” .,
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Cena zł 10,—

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

(św. Wincenty z Lerynu)


