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Wstęp 
 

Chrześcijanie od samego początku, są zgodni w tym, że Jezus założył 

jeden Kościół, chcąc aby wszyscy stanowili jedno. Ontycznie, Kościół był, jest 

i będzie jeden. Niestety, to pragnienie do dnia dzisiejszego nie zostało spełnione 

w wymiarze empirycznym - widzialnym, gdyż Kościół, praktycznie od swoich 

„pierwszych dni”, był doświadczany licznymi wewnętrznymi sporami, czy też 

herezjami wywołującymi „rysy i pęknięcia”. Najbardziej bolesne dla istnienia 

Chrześcijaństwa jest jednak drugie tysiąclecie. Wtedy to dokonały się najtra-

giczniejsze w skutkach podziały. Pierwszy w XI w. (1054 r.) powodujący po-

dział chrześcijaństwa na Zachodnie z siedzibą w Rzymie oraz Wschodnie  z 

głównym ośrodkiem w Konstantynopolu. Drugi znamienny podział, już na ło-

nie Kościoła Zachodniego, został zapoczątkowany w 1517 r. wystąpieniem 

Marcina Lutra. Od Rzymu odłączyła się wtedy część wiernych, tworząca póź-

niejsze Kościoły protestanckie. Niedługo po tym wydarzeniu doszło do powsta-

nia Kościoła anglikańskiego (1531 r. zwołanie synodu przez Henryka VIII  

i 1534 r. „Akt Supremacji”), którego członkowie nigdy nie uznawali się za 

spadkobierców Reformacji. Kolejny podział związany jest z wyłonieniem się 

Kościołów starokatolickich. Za początek właściwego starokatolicyzmu uznaje 

się rok 1870, kiedy to w łonie Kościoła rzymskokatolickiego powstał opór wo-

bec postanowień I Soboru Watykańskiego. Przez wiele wieków chrześcijaństwo 

pozostawało podzielone i na większą skalę niewiele czyniono dla ponownego 

zjednoczenia, a wręcz przeciwnie, podziały były podsycane i bardzo często 

wykorzystywane do celów politycznych. 

Potrzeba ponownego zjednoczenia zaczęła się budzić w szerszych krę-

gach dopiero pod koniec XIX w. Doprowadziło to szybko do powstania ruchu 

ekumenicznego, w który włączone są dzisiaj wszystkie większe Kościoły  

i Wspólnoty eklezjalne. Jedna po drugiej powstawały liczne, formalne i niefor-

malne, grupy oraz organizacje koncentrujące swoje wysiłki na odbudowywaniu 

utraconej widzialnej jedności Kościoła. „Odkrywano” coraz to nowe dziedziny, 

w których to możliwa była wspólna praca na różnych płaszczyznach lokalnych, 

regionalnych, państwowych, czy też międzynarodowych. W działania angażo-

wanych było coraz to więcej osób. Problemy przed jakimi stanęła ludzkość, 

wręcz wymuszały taki kierunek rozwoju ruchu ekumenicznego – aby zaanga-

żowanie to, nie było tylko domeną wąskiej grupy kierującej losami Kościołów, 

ale prawem, a nawet obowiązkiem każdego wyznawcy Chrystusa. Świeccy 

członkowie poszczególnych denominacji chrześcijańskich (którzy stanowią 
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przecież ich główny trzon), coraz aktywniejsi w życiu Kościoła, otrzymywali 

nowe narzędzia i możliwości do urzeczywistniania jednego Kościoła tu na zie-

mi. Wyzwanie to było, jest i będzie aktualne aż do momentu wypełnienia tej 

misji. 

Podstawowym problemem, jaki został poruszony w niniejszej publika-

cji, jest próba ukazania możliwości ekumenicznego zaangażowania się osób 

świeckich stworzonych przez przepisy kościelne i sposobów wykorzystania tej 

szansy na apostolstwo ekumeniczne, ograniczone jednak tylko do katolików  

i protestantów. Nie umniejszając roli i wkładu w rozwój ruchu ekumenicznego 

członków Kościołów prawosławnych i Kościoła anglikańskiego, to jednak ruch 

ten rozpoczął się w kręgach poreformacyjnych, co przełożyło się na ich wielką 

ekumeniczną aktywność. Zaowocowało to licznymi dokumentami i uzgodnie-

niami – także o charakterze doktrynalnym, wieloma organizacjami zrzeszają-

cymi licznych chrześcijan (nie tylko protestantów), a także całym mnóstwem 

poszczególnych programów, czy też działań, mających wprowadzić „tematykę 

ekumeniczną” w życie codzienne poszczególnych chrześcijan. Wszystko to 

zostanie nakreślone na tle historycznym – rozwoju i ewolucji idei ekumenizmu, 

zarówno w Kościele rzymskokatolickim jak i w wśród Kościołów oraz Wspól-

not eklezjalnych o tradycji poreformacyjnej. 

Dla większej jasności zagadnienia, należałoby jeszcze uszczegółowić 

pojęcie osoby „świeckiej”. Termin ten należy rozumieć, tak jak określa się go  

w Konstytucji Lumen gentium, a za nią w numerze dziewiątym Adhortacji 

Christifideles laici, a mianowicie: pod nazwą świeckich rozumie się tutaj 

wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego  

i stanu zakonnego, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa i ustanowie-

ni jako Lud Boży, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześci-

jańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie. Podobne rozumienie osób 

świeckich (choć trochę inaczej akcentowane), jest w Kościołach protestanckich, 

z tą różnicą, że w tamtejszych wspólnotach, odpowiednikiem święceń kapłań-

skich (ze względu na nie uznawanie sakramentalności kapłaństwa) jest uroczy-

sta ordynacja, czyli dopuszczenie do pełnienia urzędu duchownego. 

Mimo dużej liczby opracowań związanych z tematem ekumenizmu,  

a także wielkiej liczby dokumentów, uzgodnień i oficjalnych wystąpień przed-

stawicieli poszczególnych denominacji chrześcijańskich, w zakresie omawiane-

go zagadnienia (pomijając sprawę samego historycznego rozwoju ruchu eku-

menicznego) nie natrafiłem na żadne znaczniejsze publikacje naukowe ani po-

pularnonaukowe. W związku z tym, istnieje potrzeba przestudiowania dużej ich 
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liczby, aby „wyciągnąć” z nich to, co istotne dla rozważanego problemu, a tak-

że zestawienie ogólnych wytycznych z zadaniami świeckich w Kościele i świe-

cie, o jakich wspomina się w poszczególnych dokumentach, czy też opracowa-

niach. 

Próbując rozwiązać postawiony problem, nie można ograniczyć się do 

zastosowania jednej tylko metody. Trzeba odwołać się głównie do metody hi-

storycznej, a także do analityczno-syntetycznej. Pomocne w opracowaniu mate-

riału będą także: metoda porównawcza oraz metoda interpretacji poszczegól-

nych tekstów. 

Problem podjęty w niniejszej pracy został opracowany w trzech rozdzia-

łach. Pierwszy służy nakreśleniu rysu historycznego. W drugiej części zostały 

ukazane rozwiązania przedstawiane w dokumentach i wypowiedziach hierar-

chów kościelnych. Ostatnia część zawiera przykłady ekumenicznego działania 

laikatu. 

W początkowej części pieszego rozdziału został opisany pierwszy etap 

budzenia się świadomości ekumenicznej, przyczyny i okoliczności do tego 

prowadzące – okres formowanie i krystalizowania ruchu ekumenicznego. Ze 

względu na wzrost jego dynamizmu w drugiej połowie XX w., w dwóch kolej-

nych częściach tego rozdziału, osobno opisano „ekumeniczną drogę” Kościo-

łów oraz Wspólnot protestanckich, a oddzielnie Kościoła rzymskokatolickiego. 

Drugi rozdział został poświecony analizie wytycznych i propozycji do-

tyczących zaangażowania laikatu zawartych w wybranych dokumentach i ofi-

cjalnych wypowiedziach przedstawicieli kościelnych zarówno rzymskokatolic-

kich jak i protestanckich. Ze względu na dużą ilość Kościołów i Wspólnot ekle-

zjalnych odwołujących się do Reformacji, wzięto pod uwagę tylko niektóre 

dokumenty – głównie Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła ewange-

licko-reformowanego, które przedstawiają rozwiązania zgodne z tendencjami  

w większości denominacji protestanckich. 

W ostatnim rozdziale, podzielonym na bloki tematyczne (analogiczne 

do wcześniejszej części), przedstawione zostały podjęte wspólne działania 

świeckich chrześcijan, będące jednocześnie wskazaniem na możliwość dalsze-

go zaangażowania laikatu na różnych płaszczyznach. Jest to także próba ukaza-

nia zastosowania w życiu codziennym, tych rozwiązań, o których wspomniano 

w rozdziale drugim, a które niejednokrotnie miały wpływ na historię nowożyt-

nego ruchu ekumenicznego. 
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Rozdział I 

Powstanie i rozwój ruchu ekumenicznego 
 

 

Dla ukazania obecnego stanowiska poszczególnych Kościołów (oraz 

prześledzenia jego ewolucji) wobec sprawy zjednoczenia chrześcijan, ważne 

jest określenie ram czasowych rozpoczęcia nowożytnego ruchu ekumenicznego 

i wyodrębnienie jego zasadniczych części. Nie bez znaczenie jest także określe-

nie pierwszych propagatorów tegoż ruchu oraz poszczególnych inicjatyw mają-

cych zasadniczy wpływ na kształt i kierunek działań ekumenicznych. 

Nowożytne działania na rzecz przywrócenia widzialnej jedności chrze-

ścijan można podzielić na dwa okresy. Za ich granicę należałoby uznać koniec 

pierwszej połowy XX w. kiedy to w środowisku protestanckim doszło do po-

wołania Światowej Rady Kościołów (1948 r.), a w środowisku katolickim do 

wydania Instrukcji De motione oecumenica przez Święte Officjum (1949 r.). 

Wszelkie wcześniejsze jak i późniejsze wydarzenia zapisane w historii rozwoju 

ruchu ekumenicznego, są tylko „finałem” wspólnej, często wieloletniej pracy 

przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. W związku z tym, wielu 

wydarzeń nie można przypisać tylko i wyłącznie Kościołowi katolickiemu czy 

też Wspólnotom protestanckim. Jest tak na przykład w przypadku Wspólnej 

deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu podpisanej 31 października 

1999 r., będącej wynikiem wspólnych prac przedstawicieli Światowej Federacji 

Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Mówi się  

o tym jako o wydarzeniu stulecia. O wielkiej wadze tego faktu świadczy uzna-

nie tychże uzgodnień również przez Kościół metodystyczny. Niemniej jednak 

wiele działań ma swojego „wyraźnego” inicjatora wśród działaczy duchownych 

lub świeckich poszczególnych wyznań i może być wpisane jako własny wkład 

danej denominacji chrześcijaństwa do wspólnego działa, jakim jest ekumenizm.  
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1. Początki nowożytnych dążeń ekumenicznych 

 

Początku dzisiejszego ruchu ekumenicznego upatruje się wśród wspól-

not, które odłączyły się od Kościoła katolickiego w dobie Reformacji. Wspól-

noty te stosunkowo szybko podjęły działania na rzecz budowy jedności w od-

powiedzi na lawinowo wręcz narastający proces podziałów wśród tychże 

wspólnot. Można powiedzieć paradoksalnie, że to właśnie zwiększenie podzia-

łów było motorem dla działań na rzecz przywrócenia utraconej jedności chrze-

ścijan. Zaniepokojenie o losy chrześcijaństwa inspirowało coraz większą grupę 

chrześcijan. W XIX w. zaczęły powstawać różne alianse i konferencje rozwija-

jące współprace pomiędzy wspólnotami poszczególnych nurtów wyznaniowych 

– luterańskim, reformowanym i anglikańskim
1
. 

 

Światowa Rada Misyjna 

 

W pierwszym okresie największym „motorem napędowym” działań 

ekumenicznych nie była zagrożona jedność chrześcijaństwa akatolickiego, była 

nią natomiast żywa troska o skuteczną działalność misyjną. Wiek XIX był wie-

kiem wyjątkowego rozkwitu misji protestanckich. Właśnie z tych terenów mi-

syjnych przyszedł głos wołania o jedność. Brak jej nie tylko utrudniał działal-

ność misyjną, ale nawet groził jej zahamowaniem, gdyż różnice w wierze wśród 

chrześcijan, antagonizmy i rywalizacja w działaniach były często powodem 

zgorszenia i budziły nieufność u osób ewangelizowanych. Sytuacje pogarszały 

także nowe, lokalne rozłamy wzmagające rozczłonkowanie chrześcijaństwa. Na 

szczęście wołanie o jedność znalazło szybki oddźwięk wśród misjonarzy róż-

nych Kościołów
2
. Na początku w tych działaniach chodziło głównie o nawiąza-

nie praktycznej współpracy, która w trudnej pracy misyjnej neutralizowałaby 

ujemne skutki podziałów. Wyrażało się to w powstawaniu różnych inicjatyw 

zabiegających o takową współpracę. Najpierw działo się to bezpośrednio na 

terenach działalności misyjnej, później także w Kościołach macierzystych. Mo-

tyw jedności chrześcijan na misjach był obecny dość wcześnie, jednak począt-

kowo zajmował on rolę drugoplanową – jedynie jako środek do działalności.  

Z biegiem czasu nastąpiło pewne przewartościowanie i zauważono, że sprawa 

jedności Kościoła Chrystusowego posiada bezpośredni związek ze sprawą gło-

                                                 
1
 Por. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985 r., s. 27. 

2
 Por. tamże, s. 28. 
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szenia Ewangelii – jedna Ewangelia Jezusa Chrystusa nie może być głoszona  

i interpretowana w tak różny i dzielący ludzi sposób
3
. 

Za rozpoczęcie oficjalnego „etapu” w dziejach ruchu ekumenicznego, 

zorientowanego na działania misyjne, uważa się Światową Konferencję Misyj-

ną, która odbyła się w 1910 r. w Edynburgu. Było to zebranie przedstawicieli 

różnych towarzystw misyjnych reprezentujących „rodzinę” chrześcijaństwa 

protestanckiego. Bardzo wymowna stała się myśl, aby w przyszłości w takich 

konferencjach brali udział także przedstawiciele strony katolickiej i prawosław-

nej. Jednakże perspektywa powstania takowej struktury chrześcijańskiej, mają-

cej charakter powszechny, budziła dość dużo wątpliwości i oporów
4
. Ostatecz-

nie zostały one częściowo przezwyciężone poprzez powołanie do życia Komite-

tu Kontynuacji Pracy gromadzącego środowisko protestanckie. W 1931 r. 

zmieniono jego nazwę na Międzynarodową Radę Misyjną, aby podkreślić jej 

doradczy charakter. Ważnym polem jej działalności były kolejno następujące 

po sobie Międzynarodowe Konferencje Misyjne. W związku z głębokimi prze-

mianami społeczno-politycznymi na całym świecie, z jednej strony, a coraz 

intensywniej rozwijającym się ruchem ekumenicznym z drugiej, na ostatnim 

zgromadzeniu w New Delhi (1961 r.) zdecydowano o przystąpieniu ŚRM do 

Światowej Rady Kościołów. Od tamtej pory działała jako departament Misji  

i Ewangelizacji
5
. Działalność ŚRM zaowocowała wypracowaniem metod przy-

czyniających się do budowania jedności, formacją wielu wybitnych działaczy 

ekumenicznych, a także wytworzeniem sprzyjającego klimatu rozmów wśród 

chrześcijan różnych wyznań. 

 

Problemy społeczne czynnikiem proekumenicznym 

 

Kolejną płaszczyzną, na której dawał o sobie znać podział chrześcijan, 

była dziedzina spraw społecznych. Wiek XIX był czasem głębokich przemian  

i napięć. „Na terenie problematyki społecznej w związku z gwałtownie postępu-

jącą industrializacją, z całą ostrością wyłania się problem sprawiedliwości spo-

łecznej i boleśnie zainteresowanej nią klasy robotniczej. Chrześcijaństwo, choć 

rekrutujące swoich najbardziej zaangażowanych członków z klas niższych, nie 

dostrzegło zawczasu rodzącego się problemu i nie zaangażowało się w jego 

rozwiązanie. Ten stan rzeczy groził rozejściem się chrześcijaństwa z nabierają-

                                                 
3
 Por. tamże, s. 32 – 33. 

4
 Por. W. Irek, Budowanie Kościoła, Wrocław 2006 r., s. 410. 

5
 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 33 – 35. 
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cą coraz większego znaczenia grupą społeczną doświadczaną niesprawiedliwo-

ścią, a także eliminacją inspiracji chrześcijańskiej na doniosłym terenie proble-

matyki społecznej... Należało więc podjąć wspólny, chrześcijański wysiłek, 

ażeby odzyskać utracony już w dużej mierze teren spraw społecznych. Nie było 

to takie łatwe, warunkiem jednak było jednoczenie i wspólne działanie”
6
. Środ-

kiem i narzędziem wywiązywania się z chrześcijańskiej odpowiedzialności za 

dziedzinę spraw społecznych, a zarazem źródłem inicjatyw mających na celu 

odbudowanie jedności, były młodzieżowe organizacje społeczno-wyznaniowe 

powstałe z inicjatywy Międzynarodowego Aliansu Ewangelickiego. W pierw-

szej połowie XIX w. w różnych krajach zaczęły powstawać chrześcijańskie 

związki młodych mężczyzn, którym początek dał George Williams, gromadząc 

w Londynie młodych ludzi na studium Biblii. W 1855 r. w Paryżu postanowio-

no powołać Światową Organizację Chrześcijańskich Związków Młodych Męż-

czyzn (IMCA), a później (1892 r.) na jej wzór utworzono Światową Organiza-

cję Chrześcijańskich Związków Młodych Kobiet (IWCA). Także z inicjatywy 

Aliansu powstał zasłużony na terenie odbudowy jedności Światowy Związek 

Studentów Chrześcijańskich (WSCF 1895 r.)
7
. 

 

Ruch „Życie i Działanie” 

 

Bardzo ważną postacią działającą na rzecz jednoczenia wysiłków chrze-

ścijan w wymiarze społeczno-politycznym, był Nathan Söderblom. Był on ini-

cjatorem powstania Ruchu „Życie i Działanie”, której nieoficjalnym hasłem 

było: „doktryna dzieli, działanie łączy”, dlatego Ruch ten otrzymał drugą nazwę 

– Ruch Praktycznego Chrześcijaństwa. W rozwoju tego Ruchu wyróżnia się 

trzy fazy. Pierwsza wiąże się ściśle z zaangażowaniem N. Söderbloma. Za po-

czątek działań, mających doprowadzić do powstania tej organizacji, uważa się 

wydanie w 1914 r. przez niego, jako arcybiskupa Uppsali, „Apelu o pokój”. Nie 

zaprzestaje on tylko na nawoływaniach, ale stara się zapobiegać tragicznym 

skutkom wojny poprzez działalność społeczno-charytatywną. Z czasem, w tych 

działaniach, coraz to wyraźniej pojawia się motyw wspólnego działania 

wszystkich chrześcijan, a więc motyw kierujący Ruch ku sprawie jedności  

i związanego z nią ekumenizmu. Decydującym momentem w procesie kształ-

towania się Ruchu, było powołanie komitetu organizacyjnego, którego celem 

                                                 
6
 Tamże, s. 28 – 29. 

7
 Por. A. A. Napiórkowski, Zagadnienia ekumenie, Kraków 2001 r., s 21. 
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było zwołanie międzynarodowej Konferencji Kościołów Chrześcijańskich, ma-

jącej wykraczać poza ramy wspólnoty protestanckiej. W 1920 r. komitet przy-

gotowawczy przyjął nazwę „Życie i Działanie” (Life and Work). Pierwsza świa-

towa konferencja odbyła się w 1925 r. w Sztokholmie. Wzięło w niej udział 

610 delegatów z 33 krajów, reprezentujących różne odłamy chrześcijaństwa 

protestanckiego. Klimat tego spotkania nacechowany był wielkim wpływem 

teologii liberalnej
8
. Był to właśnie jeden z dwóch głównych powodów nieobec-

ności oficjalnych przedstawicieli katolickich, mimo skierowania do Stolicy 

Apostolskiej zaproszenia – obok zasadniczego, jakim była inna wizja Kościoła  

i jego roli w tamtych czasach. Na tejże konferencji dominowała problematyka 

społeczno-polityczna, zgodnie zresztą z ustalonymi wcześniej założeniami. Po-

jawiła się także próba „przemycenia” pierwiastków chrześcijańskich do tejże 

dziedziny życia. Jednakże w toku rozmów raz po raz wyłaniał się problem po-

dzielonego chrześcijaństwa. Zrozumiano, że jest to problem, który powinien 

zostać podjęty z całą powagą i energią. Od tej pory Ruch będzie się systema-

tycznie kierował ku sprawie odbudowania jedności chrześcijan
9
. 

Konkretnym wyrazem działalności były inicjatywy Komitetu kontynu-

acyjnego, którego głównym celem była praca nad podjętą problematyką zakoń-

czonej Konfrontacji i przygotowaniem kolejnej. Komitet ten dał początek Se-

minarium ekumenicznemu (będącego zaczątkiem Instytutu Ekumenicznego  

w Bossey), a także utworzono czasopismo „Serwice de presse et de documenta-

tion”, z którego wyłonił się ważny dla ruchu ekumenicznego periodyk „Service 

oecunanique de presse et d'informatio”
10

. 

Druga konferencja odbyła się w 1937 r. w Oxfordzie. Wśród formalnych 

uczestników znaleźli się oprócz protestantów, także prawosławni i starokatoli-

cy. Jednak atmosfera w jakiej odbyła się ta konferencja była zupełnie inna od 

poprzedniej. Wpływ na taki stan rzeczy miały: kryzys gospodarczy i napięta 

sytuacja polityczna w związku z europejskim (gł. niemieckim) faszyzmem – 

czego dowodem był brak ewangelickiego Kościoła niemieckiego, szykanowa-

nego przez reżim hitlerowski. Mimo takiej skomplikowanej sytuacji, rozpoczął 

się wtedy ważny etap w procesie kształtowania się ruchu ekumenicznego,  

                                                 
8
 Przedstawiciele teologii liberalnej próbowali budować teologię w niezależności od wszelkiej 

wyznaniowości i tradycji, uzależniając interpretację tekstu biblijnego od osobistej subiektywno-

ści, ewentualnie krytyki hist. i filozofii; zwolennicy t. I. poddawali przesłanie Ewangelii inter-

pretacji o charakterze etycznym, skupiając się na osobie Chrystusa jako wzorze etycznym. 
9
 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 39 – 42. 

10
 Por. tamże, s. 43. 
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a mianowicie zaakceptowano plan zjednoczenia się Ruchu „Życie i Działanie” 

z Ruchem „Wiara i Ustrój”
11

. 

 

Wspólne starania o pokój 

 

Bardzo ważnym „źródłem” zapotrzebowania na jedność chrześcijan by-

ła polityka, stosunki międzynarodowe, a także obrona pokoju. Nieobecność 

myśli chrześcijańskiej i jedności wśród chrześcijan w polityce dawał o sobie 

dramatycznie znać poprzez wybuchające raz po raz wojny i obraz zwalczają-

cych się wzajemnie chrześcijan. Konkretną odpowiedzią na to zapotrzebowanie 

chrześcijańskiego zjednoczenia były organizacje, które miały na celu obronę 

pokoju i przyjaźni między narodami. Najbardziej znaną i zasłużoną z nich był 

Światowy Alians Międzynarodowej Przyjaźni. Co prawda ostatecznie powstał 

on dopiero w 1914 r. w Lozannie, ale swoimi korzeniami tkwił głęboko  

w XIX w. i ówczesnej próbie oparcia stosunków między narodami na zasadach 

ewangelicznych. Bezpośrednimi przyczynami powstania Aliansu, było podjęcie 

międzynarodowej współpracy przez Anglików i Niemców, a także konferencja 

pokojowa, która odbyła się w Hadze 1907 r. Podczas I Wojny Światowej Alians 

starał się przychodzić z pomocą więźniom, a także podejmować liczne akcje 

pokojowe
12

. Z biegiem czasu program ŚAMP odegrał bardzo ważną rolę  

w kształtowaniu się jednego z głównych nutów ekumenizmu, a mianowicie 

tzw. praktycznego chrześcijaństwa. Mimo, że pierwszoplanowym celem insty-

tucji tego typu było dążenie do budowania ładu społeczno-politycznego  

w świecie w oparciu o zasady chrześcijańskie, to w celu skutecznego działania, 

coraz częściej motyw jedności był przywoływany jako bardzo skuteczne narzę-

dzie
13

. 

 

Poczucie zagrożenia czynnikiem jednoczącym protestantyzm 

 

Innym dość ważnym, a zarazem wprowadzającym pewien pierwiastek 

zakłopotania, było poszukiwanie jedności wśród chrześcijaństwa protestanckie-

go w związku z poczuciem zagrożenia ze strony Kościoła katolickiego. Źró-

dłem tego zagrożenia z jednej strony był kryzys protestantyzmu związany  

z teologią liberalną, a z drugiej ciągle postępujący proces podziałów i powsta-

                                                 
11

 Por. tamże, s. 43 – 44. 
12

 Por. A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s 28. 
13

 Por. S. Nagy, Kościół ... , dz. cyt., s. 29 – 30. 
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wianie coraz to nowych wspólnot chrześcijańskich. Powodowało to dość silny 

ruch odchodzenia od protestantyzmu i przystępowania na drodze licznych kon-

wersji do Kościoła katolickiego. Proces ten dość mocno zaznaczył się w Ame-

ryce i choć zmieniły się w pewnym stopniu motywacje, nie wygasł praktycznie 

do dnia dzisiejszego. Ma to swój wyraz w tym, że po raz pierwszy w historii 

USA katolicy stanowią największą grupę wyznaniową w tamtejszym parlamen-

cie. Aby przeciwdziałać temu procesowi, wspólnoty środowiska protestanckie-

go wyznaczyły sobie szereg zadań. Jednym z nich była „wspólna obrona przed 

katolicyzmem” inspirowana przez Międzynarodowy Alians Ewangeliczny. 

Później przybrało to postać wysiłków zmierzających do włączenia do wspólnej 

działalności pierwiastków katolickich, ale wyraźnie odrzucano uczestnictwo 

Kościoła katolickiego jako całości. Konsekwencją takiego działania było dąże-

nie do zwarcia szeregów w łonie przede wszystkim protestantyzmu i anglikani-

zmu
14

. 

 

Ruch „Wiara i Ustrój” 

 

Ważny problem jakim jest wizja Kościoła i jego rola, nie mógł być po-

zostawiony bez próby jego rozwiązania, jeśli choć trochę rozważało się sprawę 

pojednania. A przecież to ta kwestia była główną przyczyną podziałów. Na tej 

właśnie płaszczyźnie działał Ruch „Wiara i Ustrój”. Inicjatywa powołania tego 

Ruchu wyszła ze środowiska anglikańskiego. Jego inspiratorem, a następnie 

niestudzonym organizatorem był anglikański biskup Ch. H. Brent. W 1910 roku 

powołano Komitet mający na celu przygotowanie konferencji na temat wiary  

i rozumienia struktury Kościoła w perspektywie troski o jego jedność. W dzia-

łania te bardzo zaangażowany był także świecki działacz religijny R. Gardier. 

Wybuch I Wojny Światowej zatrzymał prace przygotowawcze, jednak nie dłu-

go po jej zakończeniu wznowiono wysiłki, by doprowadzić do spotkania się 

przedstawicieli różnych nurtów chrześcijaństwa. W tym celu wysłano delegacje 

do wszystkich głównych ośrodków chrześcijańskich – także i do Watykanu,  

z misją wstępnego przestudiowania problematyki, która miała zostać poruszona 

na konferencji. W wyniku wszystkich tych zabiegów zwołano w 1920 r. w Ge-

newie zebranie, w którym wzięli udział przedstawiciele 70 Kościołów i wspól-

not chrześcijańskich z 40 krajów. Powołano wtedy Komitet, którego bezpo-

średnim zadaniem było przygotowanie Konferencji. Na tymże spotkaniu obecni 

                                                 
14

 Por. tamże, s. 30 – 32. 
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byli także przedstawiciele prawosławia i dlatego tę datę (1920 r.) uważa się za 

moment przystąpienia tegoż nurtu do działań ekumenicznych
15

. 

Ostatecznie Konferencja Międzynarodowa Ruchu „Wiara i Ustrój” od-

była się w Lozannie w 1927 r. Wzięło w niej udział 400 przedstawicieli z 106 

Kościołów i wspólnot. Dwie z siedmiu sekcji (sekcja I i VII) skupiły się bezpo-

średnio na problematyce jedności. Rozmowy były prowadzone w duchu dialogu 

doktrynalnego, co od kilku wieków podzielonego chrześcijaństwa, było faktem 

zupełnie nieznanym. Nie oznacza to, że nie obyło się bez napięć i kontrowersji. 

Zrozumiano jednak, że istniejące różnice w sprawach najtrudniejszych można 

zmniejszyć na drodze lojalnego przedstawiania zarzutów i wątpliwości, cier-

pliwego wyjaśniania, a nawet prostego przedstawienia racji. Musi jednak towa-

rzyszyć temu chęć wzajemnego słuchania i zrozumienia
16

. 

Kolejna Konferencja została zwołana do Edynburga na rok 1937 i wzię-

ło w niej udział pół tysiąca pełnoprawnych uczestników z 123 Kościołów i wy-

znań chrześcijańskich. Znalazło się tam również czterech nieoficjalnych obser-

watorów katolickich, co nadawało bardziej powszechnego charakteru tej Konfe-

rencji niż wszystkich poprzednich spotkań. Zabrakło oczywiście przedstawicieli 

protestantyzmu niemieckiego, przeżywającego wielkie trudności w związku  

z reżimem hitlerowskim. Bezspornym osiągnięciem tejże Konferencji, była 

bardziej zaawansowana jedność w rozumieniu problematyki teologicznej  

i eklezjologicznej zaznaczająca się jednością w rozumieniu części kluczowych 

punktów chrześcijańskiego Credo. Ważnym faktem było również wyrażenie 

zgody (choć nie ze zbytnim entuzjazmem) na połączenie się z Ruchem „Życie  

i Działanie” w jednym organ ekumeniczny
17

. Wyrazem tego była trzecia Konfe-

rencja Wiary i Ustroju – już jako części ŚRK, która odbyła się w sierpniu 

1952 r. w Lund w Szwecji. Zgromadziło się tam 226 delegatów ze 120 Kościo-

łów pochodzących ze 120 krajów. Zaskakujący był fakt, że po raz pierwszy 

Kościół katolicki przysłał oficjalnie czterech swoich obserwatorów
18

. 

 

Przyczyny katolickiej rezerwy wobec rodzącego się ruchu ekumenicznego 

 

Jeśli spojrzymy na Kościół katolicki pod kątem jego zaangażowania  

w ruch na rzecz pojednania chrześcijan, to możemy zaobserwować proces ewo-

                                                 
15

 Por. tamże, s. 45 – 46. 
16

 Por. tamże, s. 46 – 47. 
17

 Por. tamże, s. 48. 
18

 Por. A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s 24. 
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lucji stanowiska od postawy zdecydowanego sprzeciwu do zdecydowanej apro-

baty. U początków dążeń ekumenicznych można zauważyć wyraźną tendencję 

łatwiejszego otwierania się na chrześcijaństwo prawosławne niż na protestanc-

kie, do którego papieże na ogół odnosili się z wyjątkową rezerwą. 

Początkową postawę Kościoła katolickiego w stosunku do akatolickich 

działań ekumenicznych można by jednoznacznie ocenić negatywnie. Jednak  

w ocenie przyjęcia takiej, a nie innej postawy, należy uwzględnić motywy  

i racje, które taką postawę dyktowały i nakazywały jako (jedynie) słuszną. Sta-

wiało to tenże Kościół na uboczu, a w pewnym momencie nawet „w poprzek” 

tej wielkiej sprawy. Motywy te można podzielić na dwie zasadnicze grupy: te, 

które wynikały z doktryny i sytuacji samego Kościoła oraz te, które tkwiły  

w programie i ówczesnych przedstawicielach ruchu ekumenicznego
19

. 

Pierwszą okolicznością skłaniającą Kościół katolicki do zajęcia takiej 

postawy był fakt, że środowiska akatolickie podejmowały własne próby odbu-

dowania jedności przechodząc obok apeli i inicjatyw, które podejmowali kato-

licy. Główną przyczyną takich rozbieżności była koncepcja istoty Kościoła
20

. 

Kolejnym ważnym powodem rezerwy katolicyzmu względem ówczesnych dą-

żeń ekumenicznych był pogląd na samą wizję jedności Kościoła, co w ostatecz-

ności ściśle wiąże się z podanym powyżej problemem. W pojęciu Kościoła ka-

tolickiego, jedność stanowi istotny przymiot prawdziwego Kościoła Chrystu-

sowego, polegający na jedności nauki, jedności sakramentów i jedności kie-

rownictwa kościelnego. Jest to jedność doskonała, pełna, mająca realizować się 

w obrębie Kościoła katolickiego. Zakłada ona więc powrót do jedności z Ko-

ściołem katolickim, a co za tym idzie, zakłada rezygnację z niekatolickiego 

widzenia prawdy objawionej. Inną przyczyną katolickiej rezerwy jest dezapro-

bata wobec teologii liberalnej, obejmującej wielkim wpływem szerokie kręgi, 

zwłaszcza chrześcijaństwa protestanckiego, w tym wielu wybitnych i gorących 

zwolenników zjednoczenia (np. N. Söderblom). Następna na tej liście przyczy-

na, to ustawicznie postępujące rozbicie w łonie protestantyzmu. Ta zdająca się 

nie do pohamowania tendencja do podziałów, musiała napawać niepokojem  

i budzić nieufność, uczulonego na sprawę jedności Kościoła katolickiego, wo-

bec wyrastających na tym gruncie dążeń do zjednoczenia
21

. 

Dzisiaj, patrząc na zaangażowanie Kościoła katolickiego w działania 

ekumeniczne, pojawiają się opinie – początkowo bardzo nieśmiałe, ale z cza-

                                                 
19

 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 69 – 70. 
20

 Por. tamże, s. 70 – 71. 
21

 Por. tamże, s. 72. 
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sem coraz częstsze – o „przejmowaniu” inicjatywy. Świadczyć o tym ma naj-

większa liczba prowadzonych dialogów międzywyznaniowych o charakterze 

bilateralnym i multilateralnym, a także o działalność w różnorodnych radach 

Kościołów – jest członkiem 70 spośród 120 istniejących, uczestniczy w pracach 

trzech z siedmiu regionalnych rad Kościołów i w siedmiu regionalnych radach 

Kościołów związanych ze ŚRK
22

. 

 

Posługa Leona XIII 

 

Pierwszym zwiastunem przełomu w sprawie podejścia do akatolickich 

inicjatyw ekumenicznych, a tym samym do samych akatolików, był pontyfikat 

Leona XIII (1878-1903). Poświęcił on sprawie jedności sporo uwagi, już  

w okresie przygotowań do I Soboru Watykańskiego wyraził opinię, że proble-

matyka utraconej jedności powinna znaleźć się w polu jego zainteresowania. 

Problematyka ta zajmowała jedno z pierwszych miejsc wśród spraw, którymi 

zajmował się Leon XIII, o czym świadczy do dziś imponująca liczba 35 doku-

mentów, które są jej poświęcone. Dla podkreślenia zaangażowania tego papieża 

w sprawę jedności należy wspomnieć, że ustanowił on oktawę modłów o jed-

ność (1895 r.), a także planował powołać Papieską Komisję działającej na rzecz 

pojednania z Kościołami innowierców. Kościół katolicki, dzięki Leonowi XIII, 

uświadomił sobie, że w trudnej sprawie zjednoczenia chrześcijan, nie może 

ograniczać się do biernego oczekiwania na poprawę i nawrócenie błądzących, 

ale sam musi podjąć trud wychodzenia naprzeciw braci odłączonych, poprzez 

zmianę nastawienia do nich, a także swoją własną poprawę. Stanowiło to 

pierwszy wielki krok naprzód w dziedzinie dążeń ekumenicznych
23

. 

 

Posługa Pius XII 

 

Po okresie wyraźnego wyhamowania w dziedzinie zaangażowania Ko-

ścioła katolickiego we wspólne dzieło ekumenizmu, jego wznowienie i nowy 

obraz nadał pontyfikat Piusa XII. W jego działaniach wyraźnie widać usiłowa-

nie zbliżenia się do odsuwanej dotychczas na plan dalszy protestanckiej wspól-

noty chrześcijańskiej. Doprowadziło to do wydania dokumentu, który jest 

uznawany za zamknięcie ery wiernej duchowi Encykliki Mortalium animos  

                                                 
22

 Por. B. Farrell, Ruch ekumeniczny w Kościołach lokalnych, „L’Osservatore Romano” 

3/2005 r., s. 19. 
23

 Por. S. Nagy, Kościół ... , dz. cyt., s. 75 – 77. 



19 

i otwarcie nowego etapu w dążeniach Kościoła katolickiego do przywrócenia 

utraconej jedności, a zmierzającemu ku klimatowi II Soboru Watykańskiemu. 

Dokument ten to Instrukcja o ruchu ekumenicznym De motione oecumenica 

wydana przez Święte Officjum 20 marca 1949 r. Zawiera ona wyraźne pier-

wiastki nawiązujące do stylu Encykliki Mortalium animos, ale są w niej pier-

wiastki całkowicie nowe: uznanie dotychczasowych wysiłków, służących spra-

wie zjednoczenia, za wartościowe i święte, stanowiące owoc Ducha Świętego; 

wyrażono potrzebę uważnego zainteresowania się nimi przez Kościół katolicki; 

usankcjonowano zasady ostrożnego zaangażowania katolickiego pod okiem  

i ścisłą kontrolą biskupów
24

. 

 

Katoliccy prekursorzy ekumenizmu i ich dzieła 

 

Do zmiany stanowiska oficjalnych władz Kościoła katolickiego przy-

czyniło się wielu katolickich działaczy, którzy wykonali ogromną i chyba ciągle 

nie dość znaną pracę na rzecz jego ekumenicznego otwarcia. Ludzie ci, najczę-

ściej posiadali dar „zarażania” swoim zaangażowaniem innych, tworząc wokół 

siebie mniejsze czy większe ośrodki, zespołowo działające na rzecz przywróce-

nia utraconej jedności. W tej dziedzinie Kościół katolicki tak, jak środowiska 

akatolickie może poszczycić się licznymi zastępami osobowości. 

Listę wybitnych nowożytnych katolickich działaczy na rzecz jedności 

otwiera J. M. Möhler (1796 – 1838). Uważany jest on za inspiratora odnowy  

i pogłębienia katolickiej myśli eklezjologicznej (zwrócił uwagę na duchowy,  

a przez to nie widoczny charakter jedności Kościoła). Podjął on także próbę 

zestawienia ze sobą założeń teologii katolickiej i protestanckiej z intencją nie 

tyle ich przeciwstawiania sobie, ile zbadania możliwości i warunków ich wza-

jemnego uzupełniania się. W ten sposób stworzył podstawy do dialogu ekume-

nicznego
25

. 

Kolejną wielką postacią działającą na przełomie XIX i XX w. był ks.  

F. Portal (1855 – 1926), członek zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincen-

tego a Paulo. Był on gorliwym apostołem jedności, a zwłaszcza dialogu kato-

licko – anglikańskiego. Dążył on do przygotowania odpowiednich działaczy 

ekumenicznych. Powołał także do istnienia czasopismo poświęcone sprawom 

jedności (1904 – 1908). Jego dziedzictwo w okresie międzywojennym przejęły 

                                                 
24

 Por. W. Irek, dz. cyt., s. 424. 
25

 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 94. 
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dwa ośrodki działalności zjednoczeniowej: pierwszy, działający w Lyon, drugi 

również na ternie Francji związany z zakonem OO. Dominikanów, zwany Isti-

na
26

. 

Ośrodek w Lyon skupiał się wokół jego twórcy ks. Pawła Couturiera. 

Stworzył on doktrynę ekumeniczną stanowiącą rdzeń tzw. ekumenizmu ducho-

wego. Przywrócił on także zapomnianą już oktawę modlitw o jedność i rozpro-

pagował tak skutecznie, że od tamtego czasu stanowi ona własność całego 

chrześcijaństwa. Poza tymi osiągnięciami podjął jeszcze jedną ważną inicjaty-

wę ekumeniczną, a mianowicie dał początek jednemu z pierwszych nurtów dia-

logu ekumenicznego. Nurt ten związany jest z tzw. „Grupą z Dombes” 

(1937 r.)
27

. 

Dominikański Ośrodek Ekumeniczny Istina powstał w latach 1923 – 

1927 w Lille, skąd został przeniesiony do Paryża w 1936 r., gdzie stanowił te-

ren wielu cennych spotkań ekumenicznych, a nade wszystko stał się ośrodkiem 

głębokich studiów nad problematyką jedności. Najwybitniejszą osobowością 

ośrodka dominikańskiego był o. Y. Congar. Był on zwolennikiem podejścia do 

braci odłączonych cechującego się głęboką lojalnością i życzliwością
28

. 

Ważny dla rozwoju myśli ekumenicznej wśród katolików był także Ko-

ściół holenderski, w którym po I Wojnie Światowej zrodziło się żywe zaintere-

sowanie problematyką jedności. Tam powstała idea powołania do istnienia Ka-

tolickiej Konferencji dla Zgromadzeń Ekumenicznych, która docelowo miała 

wiązać i koordynować działalność ekumeniczną w skali całego Kościoła. Uwa-

ża się, że inicjatywa ta zainspirowała utworzenie Sekretariatu dla Spraw Jedno-

ści Chrześcijan
29

. 

Innym ważnym dla budowy fundamentów katolickiego zaangażowania 

ekumenicznego był teren katolicyzmu niemieckiego i to zarówno w okresie 

międzywojennym jak i po zakończeniu II Wojny Światowej. W tym pierwszym 

okresie na szczególną uwagę zasługuje ks. Józef Metzger. Dał się on poznać 

jako zagorzały działacz pacyfistyczny i ekumeniczny. W 1938 r. założył Brac-

two Unam Sanctam, którego celem miało być służenie sprawie jedności po-

przez modlitwę i pogłębianie życia chrześcijańskiego, a także wzajemne pozna-

nie się. Ks. Metzger został stracony w 1944 r. jako wróg Hitlera i jego wizji 

                                                 
26

 Por. tamże, s. 95. 
27

 Por. L. Górka, Ekumenizm w Kościele rzymskokatolickim, w: KChJ, s. 333 – 334; Por. także 

W. Irek, dz. cyt., s. 418 – 419. 
28

 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 96 – 98 
29

 Por. W. Irek, dz. cyt., s. 420. 
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świata
30

. Po zakończeniu drugiej wojny światowej jedną z pierwszych inicjatyw 

mających na celu odbudowywanie jedności chrześcijan, było powołanie do ży-

cia w 1946 r. protestancko-katolickiego koła współpracy ekumenicznej, kiero-

wanej wspólnie przez biskupów: katolickiego i protestanckiego. Duży wkład na 

rzecz zbliżenia na terenie Niemiec miały i ciągle mają katolickie Instytuty 

Ekumeniczne prowadzące badania naukowe z zakresu problematyki międzywy-

znaniowej i ekumenicznej, często we współpracy z analogicznymi instytucjami 

lub teologami niekatolickimi. Instytuty takie znajdują się między innymi w Pa-

deborn (od 1957 r.) czy też w Münster (od 1960 r.)
31

.  

                                                 
30

 Por. tamże, s. 101 – 102. 
31

 Por. tamże, s. 103. 
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2. Kontynuacja działań ekumenicznych  

na „gruncie” protestanckim 

 

 Wcześniejsze działania na rzecz przywrócenia jedności chrześcijańskiej 

rodziny nabierały coraz większego rozmachu i tempa. Starania te obejmowały 

zarówno elementy doktrynalne jak i praktyczne. W podzielonym nurcie popro-

testanckim najczęściej podejmowano wysiłki mające na celu pojednanie przy 

jednoczesnym akceptowaniu różnic pomiędzy poszczególnymi denominacjami 

wspólnot akatolickich.  

 

Światowa Rada Kościołów 

 

Ważny etap w nowożytnych akatolickich dążeniach zjednoczeniowych 

rozpoczęło powstanie Światowej Rady Kościołów. Doprowadziły do tego licz-

ne starania różnych organizacji wyznaniowych i samych Kościołów. Z projek-

tem utworzenia ŚRK dwukrotnie, bo w 1914 i 1919 r., występował biskup 

Uppsali, N. Söderblom, a także patriarcha Konstantynopola w 1920 r. W po-

czątkowym etapie dojrzewania tej idei, napotykała ona na dość znaczne opory, 

zwłaszcza ze strony mniej licznych wspólnot chrześcijańskich obawiających się 

o swoją wolność i autonomię. Z biegiem czasu zaczęto jednak dostrzegać ko-

nieczność łączenia działań różnych organizacji i wspólnot, aby bardziej efek-

tywnie wykorzystać zaangażowanie ludzi, a także środki materialne, które nale-

żało oszczędzać w związku z ogólnoświatowym kryzysem. Wszystkie te inicja-

tywy w ostateczności doprowadziły do zwołania ogólnoświatowej Konferencji 

w Amsterdamie (od 22 sierpnia do 5 września 1948 r.
32

) podczas, której przed-

stawiciele 150 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich powołali do istnienia 

ŚRK. Jej oficjalnymi językami są: angielski, francuski i niemiecki (od 1948 r.), 

a także hiszpański i rosyjski (od 1977 r.). Od tego mementu liczba ta stale 

wzrastała
33

. W 2006 r. liczba członków ŚRK wynosiła 347 protestanckich, 

prawosławnych i anglikańskich Wspólnot i Kościołów chrześcijańskich ze 120 

krajów, do których należy około 550 mln wyznawców
34

. W międzyczasie nie 

                                                 
32

 Tamże, s. 52. 
33

 Por. A. A. Napiórkowski, dz. cyt, s 32. 
34

 Por. Światowa Rada Kościołów, w: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478254.Swiatowa-Rada-

Kosciolow, 28.11.2015 r. 



23 

obywało się bez różnych napięć, czego wynikiem było wystąpienie w 1997 r. 

Prawosławnego Kościoła Gruzji
35

. 

Światowa Rada nie ma być Superkościołem, czy też Kościołem po-

wszechnym. Jest ona stowarzyszeniem Kościołów, którego celem jest kontynu-

acja działalności Ruchów „Wiara i Ustrój” i „Życie i Działanie”, współpraca na 

różnych polach życia chrześcijańskiego, a także troska o wzrost świadomości 

ekumenicznej i zaangażowania w sprawę odbudowy jedności wśród chrześci-

jan. W 1971 r. do ŚRK przyłączył się jeszcze jeden nurt ruchu ekumenicznego, 

a mianowicie Światowa Rada Wychowania Chrześcijańskiego. Zadania wypeł-

niane wcześniej przez te ruchy zostały skoncentrowane w Radzie w trzech jed-

nostkach programowych ale w 1992 r. nastąpiła reorganizacja pracy Rady, do-

tychczasowe jednostki programowe zostały zastąpione przez cztery zespoły 

programowe. „Jedność i odnowa” stanowi trzon teologiczny ŚRK. W jego ra-

mach działa, ciągle z dużą autonomią, komisja „Wiara i Ustrój”. Mogą tu nale-

żeć także członkowie Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich nie należących do 

ŚRK. Zespół ten zajmuje się m. in. widzialną jednością Kościoła, ekumeniczną 

formacją i teologiczną edukacją. „Życie, Edukacja i Misja” zajmuje się ewange-

lizacją, jednością na polu misyjnym, a także dialogiem z wyznawcami innych 

religii. Działająca w ramach tego zespołu Chrześcijańska Komisja Zdrowia 

próbuje uwrażliwić opinię społeczną na głód i niedożywienie panujące w wielu 

rejonach świata oraz potrzeby zdrowotne poszczególnych grup ludzkich. 

„Sprawiedliwość, Pokój i Stworzenie” zajmuje się takimi zagadnieniami jak: 

refleksja teologiczna i etyczna nad kwestiami społecznymi, prawa ludzkie, oce-

na stosunków międzynarodowych z punktu widzenia kościelnego oraz rasizm. 

Natomiast pole działania zespołu „Dzielenie się Darami i Służba” to: dzielenie 

się posiadanymi zasobami, służba na rzecz potrzebujących, diakonia i rozwój 

zasobów ludzkich
36

. 

Bardzo ważną rolę w działaniu ŚRK odgrywają Zgromadzenia Ogólne, 

które zwoływane są na ogół co siedem lat. Podejmują one najważniejsze zagad-

nienia danego czasu, by szukać odpowiedzi i wytyczać plany wspólnej działal-

ności. Istotne w historii ruchu ekumenicznego były kolejno trzecie i czwarte 

Zgromadzenie Ogólne ŚRK. W 1961 r. w New Delhi takim doniosłym faktem 

było przystąpienie trzech kościołów prawosławnych – Cerkwi Rosyjskiej, Cer-

                                                 
35

 Por. A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s 37. 
36

 Por. A. Pomykała, Zagadnienie prozelityzmu w dokumentach Wspólnej Grupy Roboczej Ko-

ścioła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, w: http://archidiecezja.lodz.pl/agnes, 

23.07.2007 r. 

http://archidiecezja.iodz.pl/agnes,


24 

kwi Rumuńskiej i Cerkwi Polskiej. W Uppsali (1968 r.) wzięło udział kilkuna-

stu przedstawicieli – obserwatorów z ramienia Kościoła katolickiego, a dzie-

więcioro z nich wybrano na pełnoprawnych członków Komisji „Wiara  

i Ustrój”
37

. IX Zgromadzenie Ogólne ŚRK odbyło się 14 lutego 2006 na Papie-

skim Uniwersytecie Katolickim w Porto Alegre w Brazylii. W uroczystości 

jego otwarcia wziął udział kard. Walter Kasper‚ gdzie przekazał przesłanie Be-

nedykta XVI. Ostatnie Zgromadzenie Ogólne odbyło się w dniach 30.10 – 8.11 

2013 r. w Pusan (Korea Południowa). Wzięło w nim udział około trzech tysięcy 

osób reprezentujących ponad 300 Kościołów i Wspólnot eklezjalnych z ponad 

100 krajów
38

. 

Dosyć późno, bo dopiero na V Zgromadzeniu Ogólnym w Nairobi, któ-

ry odbył się w 1975 r. wprowadzono do statutu wyraźne sformułowanie doty-

czące najważniejszego celu jakim jest służba na rzecz jedności chrześcijańskiej 

rodziny. Jego brzmienie to: „Zakres zadań Światowej Rady Kościołów obejmu-

je następujące funkcje i cele: wzywanie Kościołów do realizacji widzialnej jed-

ności – w jednej wierze i jednej wspólnocie eucharystycznej – manifestującej 

się w nabożeństwie i wspólnym życiu w Chrystusie, i dążenie do jedności tak, 

aby świat uwierzył”
39

. 

Jednym z donioślejszych owoców prac teologicznego dialogu ekume-

nicznego jest słynny Dokument z Limy
40

 (1982 r.). Opiera się on zasadniczo na 

wcześniejszym tzw. Dokumencie z Akry
41

 (1974 r.), mówiącym wyłącznie  

o teologiczno-eklezjalnym i ekumenicznym aspekcie chrztu. 

 

Światowe Wspólnoty Chrześcijańskie 

 

Interkonfesyjne i intrakonfesyjne dążenia do jedności powstały prak-

tycznie w jednym czasie. Pierwsze doprowadziły do powstania wspomnianej 

wcześniej ŚRK, drugie stały się przyczyną powołania Światowych Wspólnot 

                                                 
37

 Por. A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s 33 – 35. 
38

 Por. Ekumeniczne Zgromadzenie w Korei rozpoczęte, w: http://ekumenia.pl/aktualnosc/ 

ekumeniczne-zgromadzenie-w-korei-rozpoczete/, 28.11.2015r. 
39

 Por. K. Karski, Światowa Rada Kościołów, w: KChJ, s. 298. 
40

 Chrzest, Eucharystia i Posługa duchowa (Bablism, Eucharist amd Ministry). 
41

 Dokument ten stanowił ważny przedmiot rozważań Komisji Mieszanej Polskiej Rady Eku-

menicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, których celem było przygotowanie do ofi-

cjalnego wzajemnego uznania ważności chrztu udzielanego przez Kościoły członkowskie PRE  

i Kościół rzymskokatolicki. Ostatecznie prace zostały zwieńczone 23 stycznia 2000 r. podpisa-

niem w Warszawie deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu. 
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Chrześcijańskich. Oba rodzaje dążeń do jedności były przejawem jednego  

i tego samego ruchu ekumenicznego. Nie można więc ich sobie przedstawiać 

jako konkurujących ze sobą, gdyż w jednym i drugim przypadku ich reprezen-

tantami były te same Kościoły, a nawet te same osoby. Niestety w historii ruchu 

ekumenicznego nie doszło do integracji obu form działalności na rzecz przy-

wrócenia jedności Kościoła. Mimo licznych powiązań, wielu wspólnych celów 

i pokrewnej działalności ŚWCh i ŚRK poszły odrębnymi drogami. Należy jed-

nak dodać, że u obu zawsze żywa pozostawała świadomość wzajemnej zależno-

ści
42

. 

Poszczególne ŚWCh stawiają sobie za cel nie tylko pielęgnowanie i po-

głębianie wspólnoty między swoimi Kościołami członkowskimi, ale również 

zachęcanie do uczestnictwa w dążeniach ekumenicznych. Po raz pierwszy do 

określenia ekumenicznej roli ŚWCh doszło w 1955 r. przy współudziale ŚRK. 

Stworzono wówczas także Konferencję Sekretarzy ŚWCh, której pierwsze po-

siedzenie odbyło się w 1957 r. w Yale podczas obrad Komitetu Naczelnego 

ŚRK. Od tej pory Konferencja obraduje każdego roku, na tych obradach każdo-

razowo obecni są przedstawiciele ŚRK, a do połowy lat 60-tych biorą w nich 

udział także przedstawiciele Kościołów prawosławnych i rzymskokatolickiego. 

Konferencja stała się ważnym instrumentem wzajemnej informacji, koordynacji 

działalności i rozważania wspólnych problemów: przestrzeganie wolności reli-

gijnej w różnych krajach świata, odpowiedzialność za sprawy misyjne, czy też 

dialogi dwustronne
43

. 

 

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne 

 

Podstawowym celem powstania i działalności Towarzystw Biblijnych 

było (i jest nadal) rozpowszechnianie Pisma Świętego w całości lub części, we 

wszystkich językach i wydaniach, które były by dostępne dla jak największej 

liczby ludzi. Towarzystwa Biblijne powstałe na gruncie protestanckim miały  

z reguły charakter międzywyznaniowy i międzynarodowy. Względy doktrynal-

ne i strategiczne nie pozwalały chrześcijanom wszystkich wyznań od początku 

uczestniczyć w pracy tychże Towarzystw (chodzi tu głównie o Kościół rzym-

skokatolicki i prawosławny). Działały one już od XVIII a nawet XVII w., ale 

dopiero w XX w. zaczęła się rozwijać współpraca pomiędzy poszczególnymi 
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 Por. K. Karski, Światowe Wspólnoty Chrześcijańskie, w: KChJ, s. 265. 
43

 Por. tamże, s. 266. 
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Towarzystwami. W 1932 r. wspólne działania rozpoczęły trzy Towarzystwa: 

Brytyjskie, Amerykańskie i Szkockie. Gdy współpraca zaczęła się pomyślnie 

rozwijać i zauważono pozytywne skutki takiej połączonej działalności, posta-

nowiono w 1939 r. podczas konferencji pod Amsterdamem, że zostanie utwo-

rzona Rada Towarzystw Biblijnych. Niestety wojna uniemożliwiła realizację 

tego postanowienia
44

. 

Po wojnie w maju 1946 r. w Elfinsward – miejscowości pod Londynem, 

zebrało się 61 delegatów z 13 krajów. Oprócz wymiany doświadczeń z lat woj-

ny zadecydowano, że zostanie utworzone ZTB mające realizować cele Rady, 

którą chciano powołać przed wojną. Członkiem nowo powstałej organizacji 

mogło zostać każde krajowe Towarzystwo lub Komitet ściśle związany z okre-

ślonym narodem i Kościołem, którego głównym lub jedynym celem było roz-

powszechnianie Pisma Św. W chwili powstania, przystąpiło do Zjednoczenia 

16 Towarzystw krajowych (najbardziej znane to: Brytyjskie i Zagraniczne To-

warzystwo Biblijne z siedzibą w Londynie oraz Amerykańskie Towarzystwo 

Biblijne z siedzibą w Nowym Jorku), obecnie ZTB liczą około 70 członków 

pełnoprawnych i stowarzyszonych. Współpraca tak dalece się rozwinęła, że 

obecnie można powiedzieć, że ZTB stały się jednym organem, zbiorowo wyko-

nującym planowanie, strategię, finansowanie i prowadzenie działalności na 

całym świecie. Główna siedziba ZTB i biuro Generalnego Sekretarza mieści się 

w Stuttgarcie, biura serwisu światowego znajdują się w Londynie i Nowym 

Jorku. Jednak należy zaznaczyć, że podejmowane decyzje mają charakter pro-

pozycji lub zaleceń dla Towarzystw członkowskich
45

. 

W działalności ZTB można wyróżnić trzy główne pola zainteresowania: 

problem przekładów, produkcja i rozpowszechnianie. Dużym osiągnięciem 

ZTB jest przyczynienie się do wzrostu zainteresowania i rozwoju międzywy-

znaniowej współpracy nad przekładami Pisma świętego zwłaszcza z przedsta-

wicielami Kościoła rzymskokatolickiego – bibliści katoliccy i protestanccy na 

płaszczyźnie krajowej coraz częściej dokonują wspólnych przekładów Pisma na 

języki narodowe z tekstów oryginalnych. Coraz częściej organizowane są różne 

narady z udziałem przedstawicieli katolicyzmu rzymskiego i prawosławia
46

. 

 

 

 

                                                 
44

 Por. B. Tranda, Główne międzynarodowe stowarzyszenia chrześcijańskie, w: KChJ, s. 343. 
45

 Por. tamże, s. 344. 
46

 Por. tamże, s. 345. 
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Wspólnota ekumeniczna z Taizé 

 

Historia wspólnoty rozpoczyna się w sierpniu 1940 r. Wtedy to Roger 

Schutz
47

 osiedlił się w małej wiosce, od której wspólnota otrzymała nazwę. 

Ponieważ jego dom leżał w pobliżu linii demarkacyjnej, to bardzo często udzie-

lał on w swoim domu schronienia uchodźcom politycznym, głównie Żydom, 

uciekającym z terenów okupowanych przez hitlerowców. Zadenuncjowany 

musiał uciekać do Szwajcarii. Po wojnie brat Roger wrócił w towarzystwie 

pierwszych współbraci. Niedługo po tym dołączyło do nich kilku francuzów  

i tak na Wielkanoc 1949 r. pierwszych siedmiu braci złożyło śluby, a w latach 

1952 – 1953, brat Roger napisał Regułę, która nazywana jest „Małym źró-

dłem”. Najważniejsze zapisy tej reguły mówią, że bracia mają gromadzić się 

trzy razy dziennie na wspólnych modlitwach, mają się utrzymywać z własnej 

pracy, nie mogą przyjmować darów i nie posiadają kapitału. Mimo, że bracia 

jak i odwiedzający są członkami różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijań-

skich, to nie praktykuje się tam interkomunii
48

. Bracia zakonni po złożeniu ślu-

bów zakonnych pozostają w pełni członkami Kościołów, które ich wychowały, 

bo Taizé też nie jest nowym quasi-Kościołem, lecz chce być pomostem między 

istniejącymi Kościołami. Wspólnota obecnie liczy ponad stu braci protestantów 

i katolików
49

 z prawie trzydziestu krajów
50

. 

Pierwsze nabożeństwo w Taizé odbyło się w wigilię Zielonych Świąt 

1948 r. w miejscowym małym romańskim kościółku. Zgodę na simultaneum
51

 

wystawił, po zasięgnięciu rady nuncjusza, tamtejszy ordynariusz, który jedno-

cześnie pozwolił aby w tejże świątyni, kapłani katoliccy odwiedzający Taizé, 

mogli dalej odprawiać Mszę świętą
52

. 

Ekumeniczne powołanie wspólnoty od samego początku było związanie 

z nadzieją pokładaną w posługiwaniu jedności pełnionym przez biskupa Rzy-

mu. Kontakty wspólnoty z kolejnymi następcami św. Piotra rozpoczęły się 

jeszcze za pontyfikatu Piusa XII. Brat Roger był wielokrotnie przyjmowany 

                                                 
47

 Znany jako brat Roger z Taizé; historie jego życia można znaleźć między innymi na oficjal-

nej stronie wspólnoty: www.taize.fr/pl, a także bardziej szczegółowo w pozycji K. Spink, Brat 

Roger Założyciel Taizé, Kraków 2007 r. 
48

 Por. G. Polak, Wspólnota ekumeniczna z Taizé, w: KChJ, s. 351 – 352. 
49

 Katolicy należą do tej wspólnoty od 1969 r. 
50

 Pierwszy Polak wstąpił do wspólnoty w 1977 r., a obecnie jest ich czterech. 
51

 Simultaneum to zgoda na odprawienie modlitw przez Wspólnoty niekatolickie w świątyniach 

katolickich. 
52

 Por. J. Paupert, Taizé i Kościół jutra, Warszawa 1969 r., s. 67. 

http://www.taize.fr/pl,
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przez Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II
53

. Brał on udział, wraz z jednym  

z braci, we wszystkich sesjach II Soboru Watykańskiego jako obserwator. 

Kontakty i działalność wspólnoty była także bogata jeżeli chodzi o pro-

testantyzm (z którego wyrosła), anglikanizm i prawosławie. Przeor Taizé był 

dwukrotnie gościem patriarchy Athenagorasa w Konstantynopolu, utrzymywał 

stały kontakt z arcybiskupstwem Canterbury, a także spotykał się z przedstawi-

cielami ŚRK. Brat Max stale uczestniczył w pracach komisji „Wiara i Ustrój”, 

był on także jednym z głównych redaktorów Dokumentu z Limy
54

. 

Obecnie Taizé jest znane jako miejsce spotkań młodych, jednak nie było 

tak od początku. Pierwsi młodzi goście z Europy, ale nie tylko, zaczęli przyjeż-

dżać dopiero na początku lat sześćdziesiątych. Dzisiaj w dalszym ciągu prze-

ważającą część stanowią młodzi, ale przybywają tu także dorośli, a nawet całe 

rodziny. Zjeżdżają oni aby przeżyć tygodniowe rekolekcje animowane przez 

braci w celu pogłębienia fundamentów swojej wiary. Bracia podkreślają, że 

celem spotkań jest przygotowanie ich uczestników do tego, aby w twórczy spo-

sób włączali się w życie swych własnych parafii, swych wspólnot kościelnych  

i by byli w nich zaczynem ewangelicznego pojednania. Taizé, pracując z mło-

dymi, pragnie przyczynić się do tego aby poszukiwanie utraconej jedności 

chrześcijan nie było zamknięte w gronie specjalistów, lecz by przybrało formę 

swoistego duszpasterstwa pojednania. Pierwsze ekumeniczne spotkanie mło-

dzieży bracia zorganizowali już w 1966 r. 

W sierpniu 1974 r. odbyła się w Taizé kilkudniowa celebracja otwarcia 

tzw. „Soboru młodych”, w którym wzięło udział ok. 40 tyś. osób z ponad 100 

krajów oraz przedstawicieli wysłanych przez różne Kościoły. Przygotowaniom 

do tego wydarzenia były poświęcone spotkania młodych odbywające się na 

przestrzeni czterech kolejnych lat (1970 – 1974). Nazwę „Sobór młodych” jed-

nak później porzucono, ale spotkania kontynuowano. Z czasem spotkania za-

częto organizować także poza Taizé (od 1982 r.) i tak powstały między innymi 

„Europejskie Spotkania Młodych”. Odbywają się one na przełomie starego  

i nowego roku. Do tej pory odbyło się już 37 takich spotkań. Pierwsze miało 

miejsce w 1978 r. w Paryżu, a ostatnie na przełomie 2014 i 2015 r. w Pradze. 

Podczas tego ostatniego Aktualny przeor wspólnoty w imieniu całej wspólnoty 
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 Jan Paweł II osobiści odwiedził Taizé 5 października 1986 r., wcześniej był tam już dwukrot-

nie jeszcze jako arcybiskup Krakowa w 1964 i 1968 r. 
54

 Por. G. Polak, dz. cyt., s. 352 – 353. 
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z Taizé zaprosił młodych ludzi na kolejne do Walencji
55

. Przygotowania do 

tych i innych międzynarodowych spotkań organizowanych przez wspólnotę z 

Taizé podejmowane są zawsze za zgodą biskupa miejscowej diecezji katolickiej 

i w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za inne Kościoły. W tych co-

rocznych europejskich spotkaniach bierze udział od kilkunastu do kilkudziesię-

ciu tysięcy młodych uczestników z większości krajów Europy i nie tylko. Przy 

okazji tychże spotkań, każdorazowo publikowane są listy przeora Taizé (po-

czątkowo brata Rogera, a obecnie brata Aloisa
56

) adresowane do młodych, za-

wierające refleksje dotyczące wewnętrznego rozwoju duchowego młodego 

człowieka, a także propozycje angażowania się we własnym Kościele lokal-

nym
57

.  

Aby uhonorować ludzi działających na rzecz pojednania i zwrócić uwa-

gę na to, że każdy może się włączyć w tę działalność, w 1986 r. brat Roger 

ustanowił coroczną Nagrodę Pojednania im. Mahatmy Gandhiego. Przyznana 

po raz pierwszy 1 stycznia tegoż roku trafiła w ręce Polki – mieszkanki War-

szawy – Pani Anieli Urbanowicz, która jako pierwsza Polka odwiedziła Taizé
58

. 

 

Ekumeniczna Rada Młodzieży w Europie 

 

W wyniku reorganizacji Światowej Rady Ekumenicznej po IV Zgroma-

dzeniu Ogólnym w Uppsali przestał istnieć Wydział Młodzieży. W związku  

z tym w październiku 1968 r. podczas zebrania europejskich narodowych sekre-

tarzy ekumenicznych do spraw młodzieży powołano do życia Ekumeniczną 

Radę Młodzieży w Europie. Było to spowodowane uznaniem dla wkładu chrze-

ścijańskich organizacji młodzieżowych w rozwój ruchu ekumenicznego. Mło-

dzież bardzo szybko przełamywała dzielące chrześcijan bariery i uczyła się 

praktycznie, na czym polega sens wspólnoty. Na zebraniu założycielskim stwo-

rzono pierwszą redakcję statutu, która została ukończona i ostatecznie przyjęta 

w październiku 1972 r. Za cel istnienia Rady uznano inicjowanie, popieranie  

i ułatwianie ekumenicznych kontaktów oraz wymianę doświadczeń między 
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 Spotkania te trzykrotnie odbywały się w Polsce: dwa razy we Wrocławiu (1989 i 1995 r.)  

i raz w Warszawie (1999 r.). 
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 Po śmierci brata Rogera, zamordowanego 16 sierpnia 2005, przełożonym wspólnoty został 

51-letni brat Alois – katolik pochodzący z Niemiec, którego na swojego następcę wyznaczył 
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 Por. G. Polak, dz. cyt., s. 353 – 354. 
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 Por. tamże, s. 355. 
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młodzieżą za pomocą konferencji, seminariów, specjalnych obozów, publikacji 

oraz wszelkich innych środków uznanych przez radę za odpowiednie i właści-

we
59

. 

 

Konkordia Leuenberska 

 

Podpisanie togo uzgodnienia 16 marca 1973 r. w niewielkiej miejsco-

wości Leuenberg koło Bazylei (w Szwajcarii) było wynikiem wysiłków zjedno-

czeniowych wewnątrz środowiska poreformacyjnego na terenie Europy. Sygna-

tariuszami porozumienia, którego pełna nazwa brzmi „Konkordia między Ko-

ściołami wyrosłymi na gruncie Reformacji w Europie” byli przedstawiciele Ko-

ściołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych oraz pokrewnych 

Kościołów przedreformacyjnych: waldensów i braci czeskich
60

. Na mocy tego 

porozumienia Kościoły uznające Knkordię służą sobie wzajemnie wspólnotą 

Stołu Pańskiego i kazalnicy, co obejmuje także wzajemne uznawanie ordynacji 

oraz współusługiwanie duchownych. Wspólnota kościelna w znaczeniu Kon-

kordii weszła oficjalnie w życie 1 października 1974 r. Owa wspólnota mieści 

się w ramach modelu „jedności w pojednanej różnorodności”, umożliwiającym 

utrzymanie tożsamości konfesyjnej. Tekst 49 artykułowej Konkordii, podzielo-

ny na cztery strukturalne części, był wynikiem wieloletnich rozmów doktrynal-

nych. Były one prowadzone w trzech etapach: 1955 – 1959, 1964 – 1967 i 1969 

– 1971. Opracowany na w wyniku tych rozmów „Projekt Konkordii” opubli-

kowano we wrześniu 1971 roku. Po zaopiniowaniu go na posiedzeniu w marcu 

1973 r., jak wyżej wspomniano, została oficjalnie zatwierdzona. Zawarcie Kon-

kordii nie miało być aktem jednorazowy. Podpisując ją Kościoły zobowiązały 

się do kontynuowania dyskusji doktrynalnych w związku z kilkoma różnicami 

doktrynalnymi wymagającymi dalszych rozmów. W tym celu co kilka lat od-

bywają się Zgromadzenia Ogólne Sygnatariuszy Konkordii. Na początku 

XXI w. sygnatariuszami Konkordii leuenberskiej są 103 Kościoły. Mimo że jest 

to przedsięwzięcie adresowane do Kościołów europejskich, wyrażono zgodę na 

podpisanie Konkordii przez 5 Kościołów z Ameryki Południowej, uzasadniając 

to tym, że ich członkowie wywodzą się z kontynentu europejskiego
61

. 
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Chrześcijańska Konferencja Pokojowa 

 

Korzeni tego ruchu należy upatrywać w Światowym Związku (Aliansie) 

Krzewienia Pokoju (ŚZKP), który powstał w 1914 r., a przestał formalnie ist-

nieć w czerwcu 1948 r. Do tej idei w 1956 r. nawiązała grupa czechosłowackich 

teologów ewangelickich. Wystąpili oni z propozycją powołania chrześcijańskiej 

organizacji w celu budowania pokoju między narodami. Już dwa lata później 

udało się zwołać do Pragi międzynarodową naradę, kontynuowaną przez dwa 

kolejne lata. W rezultacie doszło do utworzenie Chrześcijańskiej Konferencji 

Pokojowej z siedzibą w Pradze. Tam także w dniach 13 – 18 czerwca 1961 r. 

odbyło się Pierwsze Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe, w którym 

wzięło udział około 600 osób z 42 krajów. Kraje z bloku socjalistycznego były 

reprezentowane przez oficjalne delegacje kościelne, pozostałe przez indywidu-

alnych, niejednokrotnie wybitnych chrześcijan. Posługując się takimi pojęciami 

jak: pokój, pojednanie, sprawiedliwość i cierpliwość, ustalono związek między 

Ewangelią a politycznym zadaniem krzewienia pokoju i uznano, że działalność 

mająca na celu zachowanie pokoju należy do świadectwa chrześcijańskiego. 

ChKP występuje przeciwko wyścigowi zbrojeń, zwłaszcza atomowych, popiera 

inicjatywy zmierzające do wprowadzania zakazu środków masowego zniszcze-

nia i do ograniczania zbrojeń konwencjonalnych. Zajmuję się sytuacją w Trze-

cim Świecie, występuje przeciwko rasizmowi, wyzyskowi zarówno kolonial-

nemu jak i neokolonialnemu. Członkami ChKP mogą być Kościoły, organiza-

cje chrześcijańskie, grupy chrześcijan i pojedyncze osoby, które uznają jej 

ce1e
62

.Konferencja początkowo dość szybko się rozwijała i była forum spotkań 

chrześcijan z prawie całego świata. Przełom w dziejach tej organizacji został 

wywołany kryzysem w 1968 r. Wtedy to wiele wybitnych osobistości z Zacho-

du wycofało swój udział i poparcie. Organizacja ta nie zdołała do tej pory odzy-

skać pozycji jaką zajmowała przed kryzysem
63

. 
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3. Ekumenizm w Kościele katolickim 

 

Czynnikiem, który nie pozostał bez wpływu na katolickie otwarcie na 

akatolickie dążności ekumeniczne, był rozwijający się po wojnie klimat mię-

dzynarodowej współpracy i solidarności. Chrześcijaństwo nie powinno i nie 

chciało pozostać na uboczu, tym bardziej, że na horyzoncie zaczęło się wyła-

niać groźne niebezpieczeństwo: materializm praktyczny i systemowy. Współ-

działanie stało się niejako nakazem chwili. 

Kolejnym ważnym powodem zmiany nastawienia Kościoła katolickiego 

było rozwianie się wątpliwości i zastrzeżeń co do trwałości i chrześcijańskiej 

autentyczności akatolickich inicjatyw zjednoczeniowych, czego niezbitym do-

wodem było powołanie i działalność ŚRK. Zachowywanie w takiej sytuacji 

dystansu ze strony Kościoła katolickiego, podkreślającego swoje stałe zaintere-

sowanie sprawą jedności, byłoby dziwne i głęboko zastanawiające, tym bar-

dziej, że działalność ŚRK nie mogła nie budzić uznania, a nawet podziwu
64

. 

 

Posługa Jana XXIII 

 

Wielkim przełomem w dziejach katolickich dążeń zjednoczeniowych 

był pontyfikat Jana XXIII (1958 – 1963). Wnikało to z charakteru ówczesnego 

sternika Kościoła katolickiego. Był on człowiekiem wyjątkowej dobroci  

i otwartości na wszystkie autentyczne wartości, bez względu na to, kto je repre-

zentuje i gdzie się znajdują. Był równocześnie człowiekiem głębokiej tolerancji 

płynącej z szacunku dla daru ludzkiej wolności. Papież ten już w trzy miesiące 

po swoim wyborze podjął decyzję o zwołaniu II Soboru Watykańskiego. Ofi-

cjalnym potwierdzeniem tego była Konstytucja apostolska Humanae salutis, 

wydana z okazji Bożego Narodzenia 1961 r., w której zapowiadano początek 

Soboru na koniec 1962 r., a sprawa jedności chrześcijan figuruje jako jedna  

z trzech głównych jego celów. Jan XXIII pojmował odzyskanie jedności we-

dług dotychczasowej teorii, a mianowicie odbudowa jedności Kościoła przez 

powrót braci odłączonych do wspólnego domu, którym jest Kościół katolicki. 

Temu miał służyć także zwołany Sobór – przygotowaniu stosownej drogi do 

powrotu. Takiemu tradycyjnemu nurtowi towarzyszył szereg inicjatyw samego 

papieża orientujących Sobór ku ekumenicznemu przełomowi. Pierwszą z nich 

było powołanie do istnienia Sekretariatu dla Spraw Jedności Chrześcijan przez 
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Motu proprio Superno Dei nutu z 5 czerwca 1960 r. Miał on przede wszystkim 

służyć pomocą w śledzeniu przebiegu Soboru braciom odłączonym. Ciążyła na 

nim odpowiedzialność za przygotowanie soborowego dokumentu o ekumeni-

zmie, a także uwzględnienie jego wymogów w opracowaniu innych dokumen-

tów. Innym doniosłym aktem z punktu widzenia ekumenizmu, było dopuszcze-

nie do udziału w Soborze akatolickich obserwatorów. Dopuszczeni do obrad  

i dokumentacji Soboru, wywarli duży wpływ na zawartą w dokumentach dok-

trynę soborową. W ścisłym związku z tym pozostaje inauguracja współczesne-

go dialogu ekumenicznego. Podczas obecności akatolickich obserwatorów, 

wśród których znalazło się wielu znakomitych teologów wszystkich wielkich 

rodzin chrześcijańskich, zauważono, że istnieje realna możliwość bycia razem  

i oddziaływania na siebie wzajemnie się ubogacając i poznając. To pozytywne 

doświadczenie postanowiono kontynuować także później, co spowodowało 

powstanie prawdziwej fali dialogów ekumenicznych, a także chęcią współbycia 

i współdziałania we wszystkich przyszłych wielkich wydarzeniach chrześcijań-

skich
65

 

 

Posługa Pawła VI 

 

Wielkim kontynuatorem rozpoczętego przez Jana XXIII przełomu, był 

jego następca Paweł VI. Patronował on kodyfikacji tego otwarcia podczas sa-

mego Soboru, a także zadbał, aby tak powstały program ekumeniczny mógł 

później zostać wprowadzony w życie. Papież pilnie śledził wszelkie prace nad 

soborowym dokumentem dotyczącym ekumenizmu. Po pierwszej Sesji sobo-

rowej postanowiono przekazać trzy, powstałe wcześniej, projekty do SJCh  

w celu ponownego przepracowania i stworzenia z niech jednego spójnego, któ-

rym miano się zająć na kolejnej Sesji. Na drugiej Sesji Soboru przedstawiono 

nowy pięciorozdziałowy projekt, który został gruntownie przedyskutowany  

i wstępnie zaakceptowany na kolejnej, trzeciej Sesji (5 – 8 października 

1964 r.). Jednak niedługo przed ostatecznym głosowaniem grupa niezadowolo-

nych Ojców Soborowych zgłosiła odwołanie do papieża. Zgłoszono wówczas 

40 poprawek, z których w dokumencie uwzględniono 19. Były to jednak po-

prawki, które nie zmieniały istoty dokumentu. Tak przeredagowany w ostatniej 

chwili dokument został przyjęty 20 listopada 1964 r. przygniatającą większo-

ścią głosów, a mianowicie na 2137 głosów za przyjęciem wspólnie uzgodnio-
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nego dokumentu, było tylko 11 przedstawicieli, którzy do końca nie chcieli się 

zgodzić z treścią dokumentu i zagłosowali przeciw jego przyjęciu
66

. 

Kolejnym ważnym aktem ekumenicznego nastawienia Pawła VI było 

wydanie 6 sierpnia 1964 r. Encykliki Ecclesiam suam. Wiele miejsca papież 

poświęcił tam dialogowi z braćmi odłączonymi. Program działania został praz 

niego przedstawiony bardzo jasno – szukanie dróg pojednania aby odzyskać 

utraconą jedność wszystkich chrześcijan
67

. 

Paweł VI nie poprzestał tylko na wypracowywaniu teoretycznych zasad 

katolickiego zwrotu ekumenicznego, ale jako głowa Kościoła podjął dzieło jego 

praktycznej realizacji między innymi poprzez podróże apostolskie i spotkania 

ekumeniczne. Dzisiaj, gdy patrzymy na papiestwo z perspektywy Jana Pawła II, 

Benedykta XVI, czy też obecnego „sternika łodzi piotrowej” – Franciszka, nie 

wyobrażamy sobie, żeby papież – głowa Kościoła, nie odbywał podróży apo-

stolskich po całym świecie. Tymczasem to właśnie Paweł VI był papieżem, 

który praktycznie zamknął ponad stuletnią epokę papieży „więźniów Watyka-

nu”. Trzy z nich miały wyraźnie charakter ekumeniczny. Podczas pierwszej – 

do Ziemi Świętej (4 – 6 stycznia 1964 r.) najważniejsze okazało się spotkanie 

papieża z patriarchą Atengorasem. Druga pielgrzymka ekumeniczna (piąta po-

dróż apostolska) Pawła VI do Turcji wyraźnie była inspirowana wspólnym 

zniesieniem przez papieża i patriarchę anatem (7 grudnia 1965 r.) oraz przygo-

towywaną wizytą tego drugiego w Rzymie. Trzecią podróżą inspirowaną dzia-

łaniami ekumenicznymi był wyjazd do Genewy (10 czerwca 1969 r.). Mimo że 

oficjalnym jej powodem było zaproszenie Światowej Organizacji Pracy, to dla 

wszystkich było jasne, że chodziło o otwarcie się i uczynienie gestu życzliwości 

wobec rodziny chrześcijaństwa protestanckiego. Punktem kulminacyjnym tej 

podróży było złożenie wizyty Światowej Radzie Kościołów i wyrażenie żarli-

wego pragnienia zbliżenia i jedności. Obok tych wizyt apostolskich odbył on 

wiele spotkań z przedstawicielami chrześcijaństwa akatolickiego. Wielu naj-

wyższych przedstawicieli prawie całego chrześcijaństwa (takich jak: wspo-

mniany wcześniej patriarcha Atengoras, przedstawiciele Kościoła anglikańskie-

go – M. Ramsey czy D. Coggan, a także liczni przedstawiciele protestantyzmu: 

delegacja Światowej Federacji Luterańskie w 1976 r., czy też sekretarze gene-

ralni Światowej Rady Kościołów) przełamało bariery i przybyło do Rzymu, aby 

nawiązać osobisty kontakt z ówczesnym papieżem dialogu
68

. Jego chęć działa-
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nia praktycznego wyraża również powołanie w 1971 r. Papieskiej Komisji Po-

mocy dla Rozwoju „Cor unum”. 

Papież Paweł VI był wielkim orędownikiem działalności ekumenicznej 

na terenie Kościoła katolickiego, czego dowód dał swoim zainteresowaniem  

i działalnością na rzecz przywracania utraconej jedności. Działania te były pro-

wadzone zarówno na płaszczyźnie teoretycznej jak i praktycznej, także dbając  

o stworzenie norm dzięki, którym teoretyczne założenia ekumeniczne mogłyby 

być wprowadzone
69

. Ekumenizm był częścią jego życia, o czym możemy się 

przekonać czytając fragment jego testamentu: „Co do ekumenizmu: należy 

prowadzić dalej dzieło zbliżenia z braćmi odłączonymi z wielkim zrozumie-

niem, z wielką cierpliwością, z wielką miłością, ale bez odchodzenia od praw-

dziwej doktryny katolickiej”
70

. 

 

Rozumienie ekumenizmu według II Soboru Watykańskiego 

 

Działalność dwóch papieży: Jana XXIII i Pawła VI, a także wszelkie 

inicjatywy inspirowane Soborem, doprowadziły do wytworzenia i sprecyzowa-

nia rozumienia pojęcia ekumenizmu na łonie Kościoła katolickiego. Ekume-

nizm jest tylko jeden, jednak w zależności, który z jego aspektów chce się za-

akcentować, wyróżnia się trzy „rodzaje” ekumenicznej działalności: wewnętrz-

nej przemiany i modlitwy (ekumenizm duchowy oekumenismus spiritualis), 

dialogu doktrynalnego (ekumenizm doktrynalny – oekumenismus scientalis)  

i współpracy ekumenicznej (ekumenizm praktyczny – oekumenismus practica-

lis)
71

. 

Z biegiem czasu następuje utrwalenie się obrazu ekumenizmu duchowe-

go, składającego się z dwóch równorzędnych filarów. Jednym z nich jest żarli-

wa modlitwa (publiczna i prywatna) o jedność chrześcijan, na drugi składają się 

nawrócenie, skrucha i pokora. Jest to skrucha typowo ekumeniczna „polega ona 

na przyznaniu się do winy związanej z dokonaniem się rozbicia i szczerym ża-
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lem z powodu popełnionych w związku z nim błędów i krzywd”
72

. Należy  

o tym pamiętać, gdyż bardzo często, jak u początków przeakcentowano nawró-

cenie umniejszając rolę modlitwy, tak w dzisiejszych czasach jakby nie zauwa-

ża się potrzeby nawrócenia i pokory, ograniczając ekumenizm duchowy tylko 

do modlitwy czy nawet tylko do samego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-

ścijan. A nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany wy-

magającej zapomnienia o bolesnej przeszłości, odejścia od uprzedzeń, wyzna-

niowych obciążeń, podejrzliwości, czy też poczucia doznanych krzywd. Prze-

mianę taką ma wspomagać modlitwa wyrażająca jednocześnie wielkie pragnie-

nie odzyskania utraconej jedności
73

. Właśnie dzięki temu, ekumenizm duchowy 

nazywany jest duszą, czy też jak stwierdza to DE, jest centrum – sercem całego 

ruchu ekumenicznego. Myśl tę rozwija później także Jan Paweł II w swojej 

encyklice poświęconej ekumenizmowi, przyznając prymat modlitwie: „Szlak 

nawrócenia serca jest wyznaczany rytmem miłości, która zwraca się równocze-

śnie do Boga i do braci: do wszystkich braci, również do tych, którzy nie są  

w pełnej komunii z nami... Miłość ta znajduje najpełniejszy wyraz we wspólnej 

modlitwie”
74

. Do udziału w modlitwie o jedność zobowiązani są wszyscy 

ochrzczeni. Wielki przykład dała Siostra Maria Gabriela od Jedności – trapist-

ka, którą w 1983 r. Jan Paweł II ogłosił błogosławioną i obwołał patronką ruchu 

ekumenicznego
75

. 

Pierwsze w Polsce nabożeństwo o jedność z udziałem przedstawicieli 

innych Kościołów chrześcijańskich odbyło się w 1962 r. w warszawskim ko-

ściele pod wezwaniem św. Marcina. W tymże roku liczna delegacja katolików 

po raz pierwszy w historii polskiego ekumenizmu wzięła udział w nabożeń-

stwie o jedność w świątyni ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w War-

szawie
76

. Dopuszczony jest także współudział w dziedzinie życia sakramental-

nego (communicatio in sacris), co prawda tylko w ściśle określonych jego 

aspektach i ściśle sprecyzowanych warunkach, ale jest to wielki przełom na 

drodze dążenia do pełnej jedności. Należy tu jednak nadmienić, że sprawa 

communicatio in sacris jest związana w pierwszym rzędzie z troską o zbawienie 

pojedynczego człowieka, a dopiero później można doszukiwać się tu sposobu 

dochodzenia do utraconej jedności. 
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Rozdarcie chrześcijaństwa szczególnie widoczne jest w zróżnicowanym 

sposobie rozumienia prawdy objawionej, a więc na terenie doktryny. Jest to 

druga płaszczyzna, na której podjęte zostały działania ekumeniczne nazywane 

ogólnie ekumenizmem doktrynalnym. Obejmuje on trzy grupy zadań: dialog 

ekumeniczny, teologia ekumeniczna i współdziałanie w dziedzinie doktrynal-

nej. 

Od początku wielkich podziałów chrześcijańskich istniało głębokie 

przekonanie, że osiągnięcie jedności uwarunkowane jest podjęciem rzetelnego  

i systematycznego wysiłku, zmierzającego do ujednolicenia sposobu rozumie-

nia podstawowych zasad chrześcijańskiego Credo
77

. Wyjątek stanowi tutaj 

Ruch „Życie i Działanie” z jego znaną maksymą „doktryna dzieli, działanie 

łączy”. Jednak ten negatywny stosunek z biegiem czasu uległ złagodzeniu. 

Dialog doktrynalny w różnych czasach przybierał różne formy i był 

prowadzony z różnym zaangażowaniem. Niestety niejednokrotnie nie dałoby 

się go pogodzić z tym, co dzisiaj określamy mianem dialogu doktrynalnego, ale 

był zawsze obecny i stanowi dowód na odwieczne pragnienie jedności wśród 

chrześcijan, a także wagi jaką przywiązywano do właściwego rozumienia Ob-

jawienia. 

Bardzo ważnym dokumentem w dziejach katolickiego zaangażowania  

w dialog doktrynalny była Instrukcja Świętego Officjum (1949 r.). Pozwalała 

ona na spotkania katolików z akatolikami aby rozmawiać na tematy wiary  

i obyczajów zachowując się przy tym jak równy z równym. Nie był to jeszcze 

klasyczny dialog, ale był to niewątpliwie wielki krok na przód. Następne kroki 

stawiane były jeden po drugim z coraz większą szybkością i pewnością – powo-

łanie Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan (1960 r.), wydanie Encykliki 

Pawła VI Ecclesiam suam poświęconej dialogowi (1964 r.). Ukoronowaniem 

tego był II Sobór Watykański i czas bezpośrednio po jego zakończeniu. Oprócz 

dokumentów tam przyjętych, miał on także inną ważną rolę. W tym czasie do 

Rzymu przybywali reprezentanci najwyższych władz większości wspólnot 

chrześcijańskich. Niektóre z tych spotkań kończyły się zapowiedzią, z niekiedy 

wręcz inauguracją oficjalnego dialogu doktrynalnego między Kościołem kato-

lickim a daną wspólnotą chrześcijańską. Tak było w przypadku anglikańskiego 

biskupa Canterbury M. Ramsaya w 1966 r., która zaowocowała powołaniem 

katolicko-anglikańskiej grupy mieszanej. Także dzięki bezpośredniej obecności 
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obserwatorów luterańskich na Soborze, w 1965 r. powołano luterańsko-

katolicką grupę mieszaną. 

Głównym celem dialogu jest wspólne poznanie i coraz głębsze wnikanie 

w to, co stanowi rdzeń Objawienia. Drugi cel, ściśle związany z poprzednim, 

stanowi rzeczywistość Kościoła – poznawanie różnych jego rzeczywistości. 

Oba te cele mają wypracować wspólne świadectwo chrześcijan. Trzecie zadanie 

kieruje się ku życiu samych wspólnot chrześcijańskich – roli laikatu, urzędu 

kościelnego, liturgii czy też katechizacji rodziny. Z kolei wszystkie powyższe 

cele brane razem, eliminują z dialogu ekumenicznego czysto akademicki i poję-

ciowy charakter, nadając mu rolę narzędzia prawdziwego zbliżenia na bazie jak 

najpełniejszego rozumienia Objawienia. Takie rozumienie celów dialogu wy-

musza wręcz postawę lojalnego otwarcia się partnerów na siebie poprzez wza-

jemne poznanie i braterską życzliwość. Dopiero na tej podstawie można przejść 

do rdzenia dialogu ekumenicznego – do braterskiej konfrontacji sposobu rozu-

mienia poszczególnych elementów Credo chrześcijańskiego. Dialog taki – jak 

ujmuje to dokument Sekretariatu z 15 sierpnia 1970 r. – „istnieje tam, gdzie 

każdy uczestnik jednocześnie słucha i odpowiada, stara się zrozumieć i uczynić 

siebie zrozumiałym, pyta i pozwala siebie pytać, oddaje samego siebie i przyj-

muje drugiego, ażeby dojść do większej wspólnoty życia, spojrzenia i realizacji. 

Przy tym każdy ze współrozmówców jest gotów wyświetlić i uzasadnić swoje 

idee, swój sposób bycia i postępowania... W ten sposób wzajemność i wspólne 

zaangażowanie są istotnymi elementami dialogu”
78

. Jak wynika z tego fragmen-

tu instrukcji, należy dążyć do wyjaśniania znaczenia terminologii używanej do 

„uprawiania” teologii w poszczególnych wspólnotach chrześcijańskich. Różne 

rozumienie poszczególnych terminów sprawia niezrozumienie nauki drugiej 

strony, co prowadzi do wyrobienia fałszywej opinii o jej treści. Odpowiednie 

podejście daje możliwość wzajemnego ubogacania się i związanego z tym zbli-

żenia w zakresie rozumienia prawdy objawionej. Fundamentem wszelkiego 

dialogu jest jednak dostrzeżenie faktu, że istnieje już pewna łączność pomiędzy 

wspólnotami chrześcijańskimi, których głównym źródłem jest wiara w Chry-

stusa i chrzest
79

. 

Teologia ekumeniczna wchodząca w skład ekumenizmu doktrynalnego, 

powstała na przełomie lat 50-tych i 60-tych. W ujęciu II Soboru Watykańskiego 

jest to dyscyplina teologiczna zajmująca się dziejami, podstawami, treścią  
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i praktyką ekumenizmu. Ma ona pomóc w określeniu zasad katolickiego zaan-

gażowania ekumenicznego, a także określeniu ról poszczególnych członków 

Kościoła. Ważna jest tu także edukacja ekumeniczna i współpraca w zakresie 

nauczania teologii, aby ekumenizm nie był znany tylko wąskiemu gronu „zapa-

leńców” i hierarchii kościelnej, ale także ogółowi wiernych, którzy również 

powinni być zaangażowani w dzieło ekumenicznego pojednania. Jednak aby 

nastawienie ekumeniczne stało się własnością całej wspólnoty kościelnej, trze-

ba zatroszczyć się najpierw o odpowiednie wykształcenie księży i duszpaste-

rzy
80

. Duchem ekumenizmu muszą zostać przepojone także wszystkie dyscy-

pliny teologiczne, począwszy od biblistyki poprzez dogmatykę, teologię pasto-

ralną, teologię moralną, historię Kościoła po prawo kanoniczne. Należy także 

zapoznać ze sprawą ekumenizmu wiernych oddających się pracy misyjnej, aby 

na terenie ich działalności wyeliminować konkurencję i rywalizację w szere-

gach przepowiadających Ewangelię
81

 

Katolickie zaangażowanie ekumeniczne powinno, oprócz wymiaru du-

chowego i doktrynalnego, także objąć sferę życia i praktycznego działania. Sek-

torami tymi są: różnoraka pomoc udzielana człowiekowi, kształtowanie wła-

ściwych stosunków społecznych, czy też budowanie kultury. Wspólne działanie 

chrześcijan, jak pokazuje wieloletnia praktyka, jest wyjątkowo skutecznym 

środkiem zbliżenia. Jest to wspaniała okazja do wzajemnego poznania się, bu-

dowania nici wzajemnego zaufania, a ponad wszystko świadczenia sobie wza-

jemnie chrześcijańskiej miłości dając wspólne świadectwo o nauce pozostawio-

nej nam przez Chrystusa
82

. 

Patrząc jak kształtował się stosunek Kościoła katolickiego do praktycz-

nej współpracy z braćmi odłączonymi, widać że nie był on taki sam. Z począt-

ków nie było nawet mowy o jakimkolwiek współdziałaniu, już prędzej widzia-

no wspólną pracę na płaszczyźnie doktrynalnej niż praktycznej. Sytuacja zaczę-

ła się zmieniać dopiero w XIX w. A było to za sprawą działalności misyjnej. 

Bardzo szybko okazało się, że wspólnego działania domaga się także sfera spo-

łeczno-polityczna. Pełne otwarcie przyszło natomiast wraz z II Soborem Waty-

kańskim. Przykładem współpracy Kościołów będących członkami ŚRK i Pa-

pieskiej Komisji Justitia et Pax była organizacja SODAPEX mająca na celu 

                                                 
80

 Por. A. Nossol, Ekumenizm w studium teologii, w: KChJ, s. 21 – 25; temat ten porusza także 

dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan Ekumeniczny wymiar formacji 

osób oddających się posłudze duszpasterskiej wydany w 1998 r. 
81

 Por. A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s 15 – 16. 
82

 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 341 – 342. 



40 

popieranie sprawiedliwości społecznej, rozwoju i pokoju, działająca w latach 

1968 – 1980
83

. Do jego likwidacji i powołania na to miejsce Grupy Konsulta-

cyjnej do Spraw Myśli i Działalności Społecznej, doprowadziły trudności struk-

turalne i merytoryczne
84

. 

Droga od stanowczego sprzeciwu i izolacji do pełnego otwarcia była 

długa i uciążliwa, ale została ostatecznie przebyta. Priorytetowe miejsce we 

współdziałaniu ekumenicznym zajmują społeczeństwa i narody, które same nie 

są zdolne rozwiązać trapiących je problemów społecznych, ekonomicznych  

i politycznych
85

. Pomocy takiej należy udzielać bezinteresownie, co wynika  

z nauki ewangelicznej, której wspólnoty chrześcijańskie mają być świadkami. 

Bardziej szczegółowe zasady praktycznej realizacji tejże współpracy zostały 

zawarte w Instrukcji o współpracy ekumenicznej na płaszczyźnie regionalnej, 

krajowej i diecezjalnej wydanej 22 lutego 1975 r. przez Sekretariat do SJCh. 

Dokument ten podaje przykład środków społecznego przekazu, czy też dziedzi-

ny zdrowia człowieka jako tych, które mogą przynieść bogate owoce współpra-

cy ekumenicznej. Według różnorodnych wytycznych, współpraca pomiędzy 

wspólnotami chrześcijańskimi powinna działać na zasadzie sprzężenia zwrot-

nego – ustawodawstwo i doświadczenie ogólnokościelne ma inspirować dzia-

łalność Kościołów lokalnych, ale ma być także inspirowane przez ich funkcjo-

nowanie
86

. 

Coraz częściej mówi się o tzw. ekumenizmie pośrednim – zawiera on  

w sobie elementy ekumenizmu naukowego i praktycznego. Zdaniem jego pro-

pagatorów bardziej niż bezpośredni dialog Kościołów ze sobą, do jedności zbli-

żają wyzwania rzucane Kościołom przez trzeciego „partnera”, tzn. społeczne, 

polityczne i ekonomiczne problemy dzisiejszego świata, na które to, każdy Ko-

ściół musi udzielić swej odpowiedzi, które w zasadzie powinny być do siebie 

podobne ze względu na wspólny punkt odniesienia – Ewangelia Jezusa Chry-

stusa
87

. 
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 Por. tamże, s. 343 – 346. 
84

 Por. K. Karski, Światowa… ,dz. cyt., s. 307. 
85

 Por. II Sobór Watykański, DE, nr 12. 
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 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 347 – 350. 
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 Por. A. Skowronek, Próba określenia ekumenizmu, w: KChJ, s. 32. 
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Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan 

 

Na pierwszego przewodniczącego, kilkakrotnie już wspomnianego Se-

kretariatu ds. Jedności Chrześcijan, został powołany kard. A. Bea, a na sekreta-

rza bp. J. Willebrands. 15 stycznia 1963 r. Sekretariat został podniesiony do 

rangi komisji soborowej, a z czasem włączono go do struktur Kurii Rzymskiej 

postanawiając, że każdorazowy jego przewodniczący będzie kardynałem. Po 

zakończeniu Soboru zadania Sekretariatu zostały określone w Konstytucji apo-

stolskiej Relimini Ecclesiae z 1967 r. Były to: „rozwijanie ustalonych w czasie 

soboru kontaktów z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, interpreta-

cja i wprowadzanie w życie zasad ekumenizmu, inicjowanie, wspieranie i koor-

dynacja zebrań katolików o charakterze narodowym i międzynarodowym, ma-

jących na celu dążenie do jedności chrześcijan, delegowanie katolickich obser-

watorów na zgromadzenia chrześcijańskie, zapraszanie spośród „odłączonych 

braci” obserwatorów na spotkania katolickie, wprowadzanie w życie soboro-

wych dokumentów, dotyczących ekumenizmu”
88

. W związku z tak określonymi 

zadaniami Sekretariat w okresie posoborowym zainicjował dialog teologiczny 

ze wszystkimi większymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi. Także z ini-

cjatywy Sekretariatu działa od 1965 r. Wspólna Grupa Robocza między Kościo-

łem rzymskokatolickim a ŚRK. 

Aby rozbudzać wrażliwość ekumeniczną, przedłożyć właściwą interpre-

tację i wcielać w życie zasady ekumenizmu wewnątrz Kościoła katolickiego 

Sekretariat wydał wiele dokumentów takich jak: Dyrektorium ekumeniczne:  

cz. I z 1967 r. i cz. II z 1970 r.; dokument roboczy dotyczący dialogu ekume-

nicznego (1970 r.); dokument dotyczący współpracy ekumenicznej na płasz-

czyźnie regionalnej, krajowej i diecezjalnej (1975 r.); instrukcja o dopuszczeniu 

do komunii świętej w Kościele katolickim chrześcijan innych wyznań (1972 r.); 

dokument studyjny o wspólnym świadectwie (1981 r.); Dyrektorium w sprawie 

realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu – tzw. „Nowe Dyrektorium” 

(1993 r.), a także dokument zatytułowany Ekumeniczny wymiar formacji osób 

oddających się posłudze duszpasterskiej z 1998 r.
89

 W 1989 roku Sekretariat 

został przemianowany na Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 

Obecnie na jej czele od 2010 r. stoi kardynał Kurt Koch piastujący poprzednio 

funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Szwajcarii. 

                                                 
88

 A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s 76. 
89

 Por. tamże, s 77. 
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Posługa Jana Pawła II 

 

Jan Paweł II, przybierając imiona swoich trzech poprzedników, wyraził 

chęć kontynuowania przyjętego przez nich kierunku katolickiego otwarcia się 

na ekumenizm, zainspirowanego przez Jana XXIII, a wypracowanego pod 

okiem Pawła VI. Jednoznacznie wyraził to w przemówieniu do kardynałów po 

swoim wyborze, stwierdzając, że jednym z głównych zadań pontyfikatu będzie 

służba na rzecz jedności
90

. Wkład Jana Pawła II w prace nad przywróceniem 

jedności chrześcijan realizował się w trzech wymiarach: doktryna, podróże apo-

stolskie i spotkania ekumeniczne
91

. 

Wyraz dążeniom zjednoczeniowym dał w swojej pierwszej programo-

wej Encyklice Redemptor hominis
92

, a także w swoich licznych dokumentach  

o charakterze ekumenicznym, zwłaszcza w pierwszej encyklice w całości po-

święconej zagadnieniom ekumenicznym – Ut unum sint (1995 r.)
93

. Powtarzał 

to później wielokrotnie przy okazji licznych publicznych wystąpień często 

określanych mianem spektakularnych i przełomowych, takich jak: wizyta  

w ewangelicko-augsburskim kościele w Rzymie – 1983 r., przesłanie skierowa-

ne do VI Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Vancouver – 1983 r., czy też nadanie 

Wielkiemu Jubileuszowi Roku 2000 wymiaru ekumenicznego
94

. 

W swoich rozlicznych pielgrzymkach duszpasterskich, jeśli to było tyl-

ko możliwe, starał się spotykać z braćmi odłączonymi, prawie zawsze wplatając 

w te spotkania wspólną modlitwę. Niektóre z nich, wymiar ekumeniczny sta-

wiały jako cel pierwszorzędny. W pierwszej kolejności należałoby wspomnieć 

o pielgrzymce do Turcji w listopadzie 1979 r., gdzie spotkał się z Patriarchą 

Ekumenicznym Dymitrowem, aby przedstawić program podjęcia oficjalnego 

dialogu doktrynalnego katolicko-prawosławnego. Dużym wydarzeniem była 

także pielgrzymka do Grecji w 2001 r. Prawosławny Kościół Grecki cechowała 

wtedy spora niechęć do dialogu z Rzymem. Pielgrzymka ta jednak wyraźnie 

wpłynęła na zmianę klimatu, czego wyrazem była rewizyta arcybiskupa Aten 
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 Por. S. Nagy, Kościół..., dz. cyt., s. 117 – 118. 
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 Por. S. Nagy, Ekumenizm w Pontyfikacie Jan Pawła II, „Niedziela” 4/2006 r., s. 8 – 9. 
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 Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 6. 
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 Do najważniejszych należą także: list z okazji 500 rocznicy urodzin Marcina Luta z 1983 r., 

Encyklika Slavorum Apostoli wydana w 1985 r. z okazji 1100 rocznicy śmierci św. Metodego, 

List apostolski Tertio Milennio Adweniante z 1994 r., List apostolski Orientale lumen (1995 r.) 

wydany z okazji 100 rocznicy dokumentu Leona XIII Orientale dignitas. 
94

 Por. A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s 72 – 73. 
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Christodoulosa w Rzymie. Do ekumenicznych podróży skierowanych do pra-

wosławia można zaliczyć także dwie pielgrzymki do Bośni-Hercegowiny (1997 

oraz 2003 r.), czy też do Rumunii, którą odbył w 1999 r., a także do Bułgarii 

(2002 r.)
95

. Inne, ważne z ekumenicznego punku widzenia, to: podróż do Nie-

miec w listopadzie 1980 r., do Szwajcarii w czerwcu 1984 r. (papież spotkał się 

tam z przedstawicielami Światowej Rady Kościołów Chrześcijańskich, Związ-

ku Kościołów Ewangelickich jak i Ośrodka prawosławnego w Chambésy). 

Warta zauważenia jest także wizyta papieża Jana Pawła II w Anglii, którą odbył 

na przełomie maja i czerwca 1982 r., gdzie odwiedził katedrę w Canterbury 

(kościelne centrum rodziny anglikańskiej). Podczas tej wizyty zadecydowano  

o powołaniu drugiej Komisji mieszanej katolicko-anglikańskiej dla kontynuacji 

dialogu doktrynalnego
96

. Nie można tu nie wspomnieć o wielkim spotkaniu 

międzyreligijnym, które odbyło się 1986 r. w Asyżu, powtórzone później  

w roku 2002. W latach pontyfikatu Jana Pawła II do Rzymu przybyło na spo-

tkanie z nim wielu wybitnych przedstawicieli różnych Kościołów i Wspólnot 

chrześcijańskich. Na czoło wysuwają się spotkania z Patriarchami Ekumenicz-

nymi Dimitriosem I i jego następcą Bartłomiejem I, którzy kolejno, pierwszy  

w 1987 r., a drugi w 1995 r., odwiedzili go w jego rzymskiej stolicy. Nie były 

to jedyne spotkania z chrześcijańskim Wschodem. W roku 1993 złożył Papie-

żowi wizytę Patriarcha Kościoła Etiopii Abuna Paulos. W listopadzie zaś 

1994 r. progi papieskie odwiedził asyryjski Patriarcha Wschodu Mar Dinkha 

IV
97

. We wszystkich spotkaniach z braćmi odłączonymi, klimat wzajemnego 

szacunku, życzliwości, ale i wiernej prawdzy oraz szczerości, jakie promował 

Jan Paweł II, przyczyniły się w dużym stopniu do rozładowania wielu napięć na 

tym trudnym terenie chrześcijańskiego współżycia. Stały się one przede 

wszystkim okazją do zademonstrowania przez papieża swojej determinacji  

w służeniu sprawie jedności. Co prawda, do prawdziwej jedności jest jeszcze 

daleko, ale dzięki takiej postawie mury dzielące Kościoły wyraźnie zmalały, 

dając tym samym wielką nadzieją na dalszy postęp we wspólnym kroczeniu na 

drodze do pojednania. 
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 Por. S. Nagy, Ekumenizm..., dz. cyt., s. 8 – 9. 
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 Por. tenże, Kościół..., dz. cyt., s. 119 – 121. 
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 Por. tenże, Ekumenizm..., dz. cyt., s. 8 – 9. 
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Posługa Benedykta XVI 

 

Obecny papież emeryt już od początku swojego pontyfikatu zapowie-

dział, że będzie kontynuował ekumeniczne starania swoich poprzedników. 

Można zauważyć, że zwłaszcza dialog z prawosławiem rozwijał się wyjątkowo 

intensywnie. Co może bardzo cieszyć na tym „polu”, to ocieplenie się stosun-

ków z patriarchatem moskiewskim. Benedykt XVI działania na rzecz jedności 

uczynił jednym z priorytetów swojej pracy. Wyraz tego dał już w przemówie-

niu podczas inauguracji swojego pontyfikatu: „… czyńmy, co tylko możliwe na 

drodze ku jedności, którą Pan obiecał! Wspominajmy o niej w modlitwie jak 

żebracy: tak Panie, pamiętaj, co przyrzekłeś, spraw byśmy byli jednym paste-

rzem i jedną trzodą! Nie dozwól, by Twa sieć się porwała i pomóż nam być 

sługami jedności”
98

. 

Benedykt XVI, tak jak jego poprzednik Jan Paweł II, swoje podróże 

apostolskie wykorzystywał aby stworzyć jak najbliższą więź z braćmi odłączo-

nymi. Przykładem może być wizyta następcy Piotra w naszym kraju, która od-

była się w dnach 25 – 28 maja 2006 r. Podczas pierwszego dnia tej pielgrzymki 

spotkał się on w Warszawie z członkami Polskiej Rady Ekumenicznej. Podob-

nie było także w Niemczech. Pierwszy raz 19 sierpnia 2005 r. w domu arcybi-

skupów kolońskich odbyło się spotkanie ekumeniczne, w którym uczestniczyło 

ok. 30 przedstawicieli różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych istniejących 

w Niemczech. Drugi raz podczas jego pielgrzymki do Bawarii – 12 września 

2006 r. uczestniczył w nieszporach ekumenicznych w katedrze pw. św. Piotra  

w Ratyzbonie. Jednak wybitnie ekumeniczny charakter miała pielgrzymka Be-

nedykta XVI do Turcji, którą odbył na przełomie listopada i grudnia 2006 r. 

Gościł tam u Patriarchy ekumenicznego Bartłomiej I, z którym podpisał wspól-

ną deklarację dla potwierdzenia wzajemnego zobowiązania do dalszego postę-

powania drogą prowadzącą do przywrócenia pełnej jedności między katolikami 

i prawosławnymi. Spotkał wtedy także m.in. patriarchę ormiańskiego Mesro-

ba II, syryjskoprawosławnego metropolitę Mora Filuksinosa oraz przedstawi-

cieli Kościołów protestanckich. 

W początkowym okresie swego pontyfikatu, Benedykt XVI zdążył go-

ścić w Rzymie wielu przedstawicieli zarówno Kościołów Wschodu i Zachodu. 

Papież przyjął u siebie między innymi: ekumenicznego patriarchę Konstanty-
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 Benedykt XVI, Przemówienie wygłoszone na Mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu, 24 

czerwca 2005 r., „L'Osservatore Romano” 6/2005 r. 
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nopola Bartłomieja I, arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa, metropo-

litę Kiryła z Patriarchatu Moskiewskiego, arcybiskupa Canterbury, delegację 

ŚRK z jej sekretarzem generalnym pastorem Samuelem Kobią, przedstawicieli 

Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, Światowego Związku Bapty-

stycznego, a także hierarchów gruzińskiego Kościoła prawosławnego
99

. 

 

Nowożytny ruch ekumeniczny zrodził się na przełomie XIX i XX w.  

w kręgach protestanckich. Początkowo były to przedsięwzięcia mające na celu 

zwiększenie skuteczności działań misyjnych, ale z czasem rozszerzyły się na 

inne dziedziny życia chrześcijan i to nie tylko członków Kościołów wywodzą-

cych się z Reformacji, ale także i Kościołów prawosławnych, anglikańskich, 

starokatolickich i Kościoła rzymskokatolickiego. W przeciągu ponad stuletniej 

historii rozwoju widoczna jest zmiana nastawienia poszczególnych Kościołów 

do ruchu ekumenicznego, jak taż i ewolucja samej idei ekumenizmu. Ruch ten, 

dzięki wielu zagorzałym propagatorom zbliżenia chrześcijan różnych denomi-

nacji, efektywnie rozwija się do dnia dzisiejszego. 
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 Por. Benedykt XVI, Katecheza środowa Ojca Świętego, 24 stycznia 2007 r., „L’Osserwatore 

Romano” 3/2007 r., s. 15. 
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Rozdział II  

Rola świeckich w dokumentach  

i oficjalnych wypowiedziach kościelnych 

 

 
Jednym z głównych problemów jakie się wyłaniają przed ludźmi świec-

kimi, którzy chcą włączyć się w praktyczne działania prowadzące do zbliżenia 

chrześcijan różnych wyznań, jest rola i zakres działań jakie mogą podejmować. 

Liczba dokumentów i oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli różnych Kościo-

łów i Wspólnot chrześcijańskich, świadczy o wadze, jaką przywiązuje się do 

działań ekumenicznych. Jednak aby znaleźć oficjalne wskazania bezpośrednio 

skierowane do laikatu, trzeba „przekopać” się przez wiele dokumentów oraz 

publikacji i „wyłuskać” to, co ważne w tej kwestii, a następnie zestawić z do-

kumentami dotyczącymi ogólnej roli świeckich w Kościele i świecie. Świeccy 

jednak w wielu przypadkach intuicyjnie, kierowani wewnętrzną potrzebą życia 

we wspólnocie, sami angażują się w oddolne budowanie wspólnoty chrześci-

jańskiej. Stają się w ten sposób inspiracją dla innych wspólnot, a także dla wie-

lu zapisów w dokumentach i oficjalnych wypowiedziach. Poprzez taką postawę 

przejawia się troska o dawanie wspólnego świadectwa przez chrześcijan. Pro-

blem polega tu nie tylko na tym, aby było ono wspólne, lecz by było ono auten-

tyczne
100

. Właśnie ta autentyczność sprawdza się w praktyce życia codzienne-

go. Wszelkie odgórne inicjatywy muszą być dostosowane do lokalnych warun-

ków i potrzeb. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że wszelka inicjatywa lo-

kalna powinna być, bez wyjątku, podejmowana w poczuciu więzów wspólnoty 

w wierze i karności, które są podstawą jedności poszczególnych Kościołów 

chrześcijańskich
101

. Wspólnota z Chrystusem uzdalnia i zobowiązuje każdego 

do angażowania się na rzecz jedności na wszystkich płaszczyznach naszego 

życia
102

. 
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 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Plenarnego Zgromadzenia Sekretariatu do 
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1. Niesienie pomocy potrzebującym 

 

Około 1 miliarda ludzi nie posiada dzisiaj najniezbędniejszych dóbr po-

trzebnych do życia. Miliony staje się ofiarami przemocy i obojętności. Bardzo 

często umierają oni z głodu, albo z braku opieki lekarskiej. Wiele najbiedniej-

szych krajów pozbawia się możliwości zaspokojenia nawet elementarnych po-

trzeb swoich obywateli, ale także i w bogatych, uprzemysłowionych krajach 

rośnie liczba tych, którzy żyją poniżej granicy minimum socjalnego. Zaistniała 

sytuacja wymaga odpowiedniego działania wszystkich ludzi, a tym bardziej 

chrześcijan
103

. 

„Ponieważ w dzisiejszych czasach na szeroką skalę organizuje się 

współpracę w dziedzinie społecznej, wszyscy ludzie powołani są do wspólnego 

wysiłku, szczególnie zaś ci, którzy wierzą w Boga, przede wszystkim zaś wszy-

scy chrześcijanie jako naznaczeni imieniem Chrystusa. Współpraca wszystkich 

chrześcijan w żywy sposób wyraża to zespolenie, które ich wzajemnie łączy... 

Współpraca ta zapoczątkowana już wśród pokaźnej liczby narodów, musi się 

coraz więcej udoskonalać w tych zwłaszcza krajach, które znajdują się na dro-

dze rozwoju społecznego i technicznego, a to przez... stosowanie Ewangelii do 

życia społecznego..., czy też stosowanie wszelkich środków zaradczych prze-

ciw niedostatkom naszego wieku, takim jak głód i klęski, analfabetyzm i nędza, 

brak mieszkań i nierówny podział dóbr. Dzięki tej współpracy wszyscy wierzą-

cy w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć, jak można nawzajem lepiej się poznać 

oraz utorować drogę do jedności chrześcijan
104

”. Toteż Kościół tworzy instytu-

cje i programy, lub namawia do tego instytucje świeckie, w celu zaangażowania 

jak największej liczby wiernych do przyjścia z bezpośrednią pomocą, potrzebu-

jącym ludziom
105

. Indywidualne oraz wspólnotowe zaangażowanie świeckich 

na rzecz potrzebujących poprzez służbę i posłuszeństwo chrześcijańskie,  

w swojej orientacji społecznej, dążą do zachowania, a także wspierania dobro-

bytu społeczeństw oraz do przezwyciężenia ich słabości i niedostatków
106

. Ce-

lebracje eucharystyczne – łamanie jednego chleba (do czego powołani są 

członkowie wszystkich chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot eklezjalnych), 

bez którego nie sposób myśleć o chrześcijaństwie, zachęca właśnie do niego-

                                                 
103

 Por. Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Pokój przez sprawiedliwość, nr 9. 
104

 DE, nr 12. 
105

 Por. Wspólna Komisja Luterańsko-Metodystyczna, Dialog Luterańsko-Metodystyczny. 

Kościół – wspólnotą łaski, nr 80. 
106

 For. tamże, nr 80 – 81. 
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dzenia się na sytuację ludzi pozbawionych dachu nad głową, i codziennego 

posiłku
107

. Między Kościołem katolickim a Kościołami protestanckimi najła-

twiej dochodzi właśnie do współdziałania etyczno-społecznego, z którego naj-

obficiej, korzysta tzw. „III Świat”. „Ekumenizm jest wielkim ruchem, który nie 

powinien stać w miejscu, ale się rozwijać. Wszyscy do tego powinniśmy się 

przyczynić... przez uczynki miłości, które zwyciężywszy uprzedzenia, pozwolą 

nam na nowo odnaleźć braterstwo z braćmi odłączonymi...
108

”. Zbliża to katoli-

ków i protestantów tym bardziej, ze Światowa Rada Kościołów nastawia swoje 

działania ekumeniczne głownie w tym kierunku. Dobrą płaszczyzną międzywy-

znaniowej współpracy mogą być także wszelkie inicjatywy w zakresie pomocy 

ludziom z tzw. marginesu społecznego, zagrożonym na przykład przez alkohol, 

czy też narkotyki
109

. 

 

Działalność charytatywna 

 

W samej Europie, mimo tego, że jest ona bogatym kontynentem (za-

równo pod względem ekonomicznym jak i tradycji oraz kultury), ciągle istnieje 

duża liczba bezdomnych, potrzebujących i bezrobotnych korzystających z za-

siłków społecznych. Czymś „zwyczajnym” stały się dzisiaj wielkie skupiska 

ubóstwa i nędzy, tak materialnej jak i moralnej, okalające największe metropo-

lie świata. Największym cierpieniem dotknięte są osoby w podeszłym wieku, 

rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci oraz osoby o różnym 

stopniu upośledzenia, mimo tego, iż niektóre kraje podjęły wysiłki zmierzające 

do poszerzenia zakresu możliwości ich samorealizacji
110

. 

Ekumenizm „charytatywny” powinien się jak najbardziej upowszech-

niać, aby wszyscy, a nie tylko mała elitarna grupa, żyli miłością ekumeniczną. 

Wzywa się, aby wierni świeccy aktywnie uczestniczyli we wspólnych działa-

niach, między innymi poprzez prowadzenie różnorodnych akcji charytatywnych 

przy współudziale przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich
111

. Zaanga-

                                                 
107

 Por. Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska, Wieczerza..., dz. cyt,  

nr 41. 
108

 H. Bednorz, 8 List pasterski o ekumenizmie, w : UU-1982, nr P375. 
109

 Por. II Polski Synod Plenarny, Kościół katolicki w Polsce na drodze ekumenizmu, nr 38. 
110

 Por. Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Chrześcijańskie zaangażowanie na 

rzecz pojednania: Pojednanie – dar Boga i źródło nowego życia, nr 27; Por. także CHL, nr 5. 
111

 Por. III Synod Diecezji Kieleckiej 1984 – 1991 r., w: UU-2000, nr 1358; Por. także KDK,  

nr 88. 
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żowanie na rzecz zmiany niesprawiedliwych struktur będzie wiarygodne tylko 

wtedy, gdy chrześcijanie jako jednostki wykażą gotowość poważnego trakto-

wania osobistej odpowiedzialności
112

. Jeśli tylko nadarzy się okazja, powinni-

śmy pomagać zarówno członkom naszego Kościoła jak i innych wspólnot 

chrześcijańskich. Wiadomo przecież, że jeśli zachodzi taka potrzeba, spieszymy 

z pomocą wszystkim, bez względu na wyznanie, ale jeśli będziemy czynić to 

razem, akcja nabierze tym samym wymowy ekumenicznej
113

. Niesienie pomo-

cy w różnych potrzebach ludzkich jest najbardziej bezpośrednią, powszechną  

i powszednią formą posługi chrześcijańskiej w świecie, co stanowi specyficzne 

zadanie świeckich
114

. W tym samym tonie wypowiedzieli się Sygnatariusze 

Konkordii Leuenberskiej podczas Czwartego Zgromadzenia Ogólnego w maju 

1994 r. w Wiedniu. Pomoc potrzebującym powinna obejmować wszystkie moż-

liwe formy, od nakarmienia ubogich po bezpośrednie wsparcie finansowe
115

. 

Natomiast tam, gdzie nie było jeszcze żadnej pracy ekumenicznej, powinno się 

ją podjąć, przynajmniej w wymiarze praktycznym. W miejscach i sytuacjach, 

gdzie ta praca napotyka na opór lub różnorodne przeszkody, czy też działalność 

prowadzącą do jeszcze większych podziałów między chrześcijanami, wszyscy 

zaangażowani w niesienie pomocy powinni być cierpliwi i wytrwali. Dzięki tak 

pojętemu ekumenizmowi, codzienne życie stanie się nie tylko bardziej ludzkie, 

ale także bardziej chrześcijańskie. Taki ekumenizm niesie ze sobą wielkie war-

tości życiowe, na które zwraca się baczną uwagę w dzisiejszych czasach, 

zwłaszcza wśród wspólnot lokalnych. Trudny i mozolny dialog doktrynalny nie 

jest tak efektowny i zauważalny w życiu codziennym, a dzięki ekumenizmowi 

praktycznemu łatwo można zdobyć zaufanie i wzajemny szacunek wśród róż-

nych grup chrześcijańskich, a co za tym idzie, przełamać niechęć i rezerwę, co 

z kolei może ułatwić inne formy ekumenizmu
116

. 

Dużą nadzieję wiąże się z ludźmi młodymi – studentami. Pochodzą oni 

z różnych środowisk, regionów, a także i kultur. Przebywając ze sobą, wspólnie 

                                                 
112

 Por. Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, dz. cyt., nr 85. 
113

 Por. K. Romaniuk, Dokument najbardziej ekumeniczny, czyli Encyklika Ut unum sint,  

w: UU-2000, nr 1632; Por. także KDK, nr 27 – 28. 
114

 Por. CHL, nr 41. 
115

 Por. Czwarte Zgromadzenie Ogólne Sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej, Kościół Jezusa 

Chrystusa. Wkład reformowany do dialogu ekumenicznego na temat jedności Kościoła, SiDE 

1/1996 r., s. 93 – 94. 
116

 Por. H. Bednorz, 3 List pasterski o ekumenizmie, w : UU-1982, nr P289 – P291; Por. także 

DyrE, nr 23; Nadzwyczajny Synod Biskupów Europy, Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który 

nas wyzwolił, w: UU-2000, nr 714. 
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uczą się, pracują, wypoczywają – żyją. Wszystko to, a także dynamizm i otwar-

tość jaką posiadają, pozwalają na większe wymagania, co do ich ewentualnej 

roli w ekumenizmie praktycznym. „Polem do popisu” są Domy Akademickie 

(tzw. akademiki), w których wspólne mieszkanie przynosi różne okoliczności 

do wzajemnych kontaktów między katolikami i innymi chrześcijańskimi stu-

dentami. Odpowiednio pokierowani, mogą wspólnie żyć z sobą, ożywieni głęb-

szym duchem ekumenizmu. Obszerną dziedziną do składania chrześcijańskiego 

świadectwa jedności, jest działalność o charakterze społeczno-dobroczynnym, 

do czego należy usilnie zachęcać. Działania te osiągną większą wymowę i sku-

teczność, jeśli swój wkład wniosą także studenci spoza wydziałów teologicz-

nych
117

. Młodzi ludzie wszystkich religii w poszukiwaniu sprawiedliwych roz-

wiązań, które mogłyby ulżyć cierpieniom, a także zaspokoiłyby potrzeby naj-

biedniejszych oraz najsłabszych, winni być wzajemnie na siebie otwarci w du-

chu współpracy i szacunku. Powinni oni zaakceptować swoją rolę w rozwijaniu 

własnych krajów i starannie przygotować się do podjęcia zadań niejednokrotnie 

wymagających od nich oddania najlepszej części siebie na służbę ojczyźnie  

i narodowi – drugiemu człowiekowi
118

. Wyrazem tego są różne formy wolonta-

riatu, bardzo popularne wśród młodych ludzi, w których pierwszoplanową rolę 

odgrywają właśnie świeccy mężczyźni i kobiety, bezinteresownie służący lu-

dziom najbardziej potrzebującym i zapomnianym
119

. 

„W miarę wzrostu napięć powodowanych przez nowoczesne życie, 

zwłaszcza w wielkich miastach, chrześcijanie uświadamiają sobie swoją naglą-

cą odpowiedzialność za sprawę udzielania pomocy wzrastającej liczbie osób, 

które stają się ofiarami społeczeństwa. Dlatego w wielu okolicach, katolicy 

łączą się z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, aby dopomóc tym, 

którzy stoją w obliczu ciężkich problemów osobistych porządku materialnego, 

moralnego czy psychologicznego
120

”. Chrześcijanie powinni zatem dążyć do 

udzielania szeroko zakrojonej pomowcy ludziom cierpiącym szczególny niedo-

statek, współpracując także w opracowywaniu i realizacji długofalowych pro-

                                                 
117

 Por. DyrSW-CII, nr 420, 422. 
118

 Por. Jan Paweł II, Z pomocą Najwyższego wszystko jest możliwe. Spotkanie z przywódcami 

religii, duchowieństwem i alumnami w Dhaka (Bangladesz) — 19 listopada 1986 r.,  

w: UU-2000, nr 1013. 
119

 Por. CHL, nr 41. 
120

 Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, Współpraca..., dz. cyt, w: UU-1982, nr 618. 
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jektów zmierzających do rozwiązania problemu ubóstwa
121

. Biorąc czynny 

udział w postępie ekonomiczno-społecznym, zabiegając jednocześnie o zacho-

wanie sprawiedliwość, w dużym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju do-

brobytu ludzkości, działając zarówno jako jednostki, jak i zrzeszeni w różnych 

organizacjach
122

. Takie postępowanie może wyrażać solidarność każdego 

chrześcijanina z potrzebującymi, zepchniętymi na margines i odrzuconymi 

przez świat, w którym żyjemy
123

. Do powinności każdego członka społeczno-

ści, już nie wspominając ludzi określających się mianem chrześcijan, należy 

pomagać innym w znalezieniu sposobności do pracy wystarczającej na ich po-

trzeby. Jeśli sami są pracodawcami, to mają obowiązek tak wynagradzać pracę, 

aby dawała człowiekowi środki na zapewnienie sobie i rodzinie godnego stanu 

materialnego, społecznego, kulturalnego i duchowego, stosownie do wykony-

wanych przez każdego zajęć, wydajności pracy, a także zależnie od możliwości 

zakładu, uwzględniając w tym wszystkim kwestię dobra wspólnego
124

. 

Ważnym aspektem współpracy ekumenicznej jest zajęcie się problemem 

emigrantów, uciekinierów i ofiar katastrof naturalnych. Za przykład możne tu 

posłużyć Afryka, gdzie problem ten dotyczy milionów ludzi. Liczne konflikty  

i waśnie, a także naruszenie naturalnego środowiska na tym kontynencie po-

zbawiły dużą część ludności warunków do życia. Wiele krajów jest zmuszo-

nych przyjmować setki tysięcy uchodźców, mimo że same w większości są 

biedne i borykają się z problemem ubóstwa
125

. W związku z tą sytuacją chrze-

ścijanie na całym świecie, zarówno indywidualnie jak i zrzeszeni w różne gru-

py, są zobowiązani, aby ze wszystkimi ludźmi dobrej woli (a zwłaszcza z in-

nymi wyznawcami Chrystusa) roztaczać opiekę nad ubogimi i uciskanymi, szu-

kać z nimi społeczności i stawać publicznie w ich obronie. Przez gotowość do 

rezygnacji z dóbr i bezinteresownie okazywaną pomoc, wypełniają jedno z pod-

stawowych zadań jakie pozostawił chrześcijanom Chrystus także tam, gdzie nie 

ma wyznawców Jego imienia, a nawet wobec wrogów
126

. Potrzeba, aby każdy 

wyznawca Chrystusa – zgodnie ze swoimi kompetencjami uczynił wszystko, co 

w jego mocy dla likwidacji warunków i przyczyn, które skłaniają ludzi do 
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 Por. Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Luterańska. Kościół i usprawiedliwienie. Rozu-

mienie Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwieniu, nr 288. 
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 Por. KDK, nr 72. 
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 Por. Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Orędzie, nr 11. 
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 Por. KDK, nr 67. 
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 Por. Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, dz. cyt., nr 15. 
126

 Por. Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Luterańska. Kościół..., dz. cyt., nr 55, 286. 
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przyjmowania statusu uchodźców, a także szukania przyszłości dla siebie i swo-

ich dzieci w innych krajach
127

. 

 

Ochrona zdrowia i życia 

 

W dziedzinie zdrowia i medycyny jest bardzo dużo miejsca dla inicja-

tyw i działalności świeckich propagatorów ekumenizmu praktycznego. Można 

powiedzieć, że cała dziedzina zdrowia stanowi bardzo ważny teren współpracy 

ekumenicznej. Istnieje na tej płaszczyźnie wielka możliwość pogłębiania zna-

czenia chrześcijańskiego zaangażowania w tych zadaniach i ukazywania 

wspólnych poglądów, bez zacierania różnic – zwłaszcza gdy chodzi o prawa 

moralne. W Niemczech istnieje długa tradycja współpracy międzywyznaniowej 

w dziedzinie etyczno-społecznej, która obejmuje wspólne podejmowanie wy-

zwań i zadań związanych z ochroną ludzkiego życia
128

. Coraz częściej jednak 

współpraca w tej dziedzinie, czy to na polu badań, czy też samej troski o zdro-

wie, wywołuje pewne problemy związane ściśle z etyką lekarską. Stają się one 

jednocześnie wyzwaniem i okazją do jeszcze większej współpracy ekumenicz-

nej
129

. Dlatego istnieje pilna potrzeba aby chrześcijanie znaleźli wspólne sposo-

by podejścia do kontrowersyjnych spraw moralnych, a także aby stosowali się 

do tych rozwiązań
130

. Jednym z takich działań przemieniających i humanizują-

cych codzienność życia społecznego, a jeszcze nie zawsze mające pełne popar-

cie wśród wszystkich członków Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, są wysiłki 

w obronie życia. Cywilizacja współczesna, bardzo często nazywana „cywiliza-

cją śmierci”, jest dla wszystkich chrześcijan wezwaniem szczególnym do obro-

ny życia nie narodzonych. Wszyscy wierni stojąc w jednym szeregu, muszą stać 

się świadkami wyznawanych prawd wiary, ponad wszelkimi podziałami dok-

trynalnymi
131

. 

Wiele organizacji dobroczynnych i ofiarodawców woli dostarczać środ-

ki finansowe instytucjom lepiej zorganizowanym, o większym zasięgu i efek-
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 Por. Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, dz. cyt., nr 64. 
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 Przykład ten podał Jan Paweł II podczas Ekumenicznej Liturgii Słowa w katedrze w Pader-
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 Por. DyrE, nr 216. 
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 Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego, 

Dialog ekumeniczny na temat kwestii moralnych. Potencjalne źródła wspólnego świadectwa lub 

podziału, SiDE 1/1996 r., s. 125. 
131

 Por. Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985 – 1991 r., w: UU-2000, nr 1376; Por. także 

CHL, nr 38. 
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tywniej zarządzanym, dodatkowo niektóre rządy starające się rozwijać służbę 

zdrowia, nie chcą podpisywać umów z licznymi grupami religijnymi (ze wzglę-

dów praktycznych – ekonomicznych). W związku z taką sytuacją ustanowiono 

wspólne sekretariaty dla koordynacji wszystkich instytucji medycznych i zdro-

wotnych, zależnych od wyznań chrześcijańskich. Sekretariaty te powstały za 

jednoczesną zgodą katolickich Konferencji Biskupich i krajowych Rad Kościo-

łów
132

. Jest to wielkie zadanie jakie zostaje w dużej mierze powierzone wier-

nym świeckim i to przy zarządzaniu tymi sekretariatami jak i bezpośrednio jako 

personel medyczny
133

. 

  

                                                 
132

 Tego rodzaju sekretariaty powołano między innymi na terenie Indii, Tanzanii czy Ghany. 
133

 Por. Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, Współpraca..., dz. cyt., w: UU-1982,  

nr 615 – 616. 
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2. Tworzenie porządku doczesnego 

 

W życiu codziennym nie można przeoczyć faktu, że wszyscy żyjemy  

w społeczeństwach jako poszczególne narody, w których istnieje płaszczyzna 

wypracowywania autentycznej jedności między Kościołami i wiernymi w dzie-

le wspólnej pracy dla dobra ojczyzny. Jakiekolwiek rozbicie, czy to pomiędzy 

członkami jednego narodu, czy to pomiędzy chrześcijanami, staje się dla Ko-

ścioła zaporą na drodze do urzeczywistniania właściwej jedności na wszystkich 

płaszczyznach życia religijnego i społecznego w państwie
134

. Każdy realizuje 

swoją aktywność, za którą ponosi odpowiedzialność, angażując się na przy-

najmniej jednym z wymiarów: jednostkowym, społecznym, kościelnym, czy też 

państwowym
135

. Bycie chrześcijaninem ma swoje konsekwencje dla stylu życia 

w społeczeństwie. Chrześcijanie są wezwani aby byli świadomymi odpowie-

dzialności, aktywnymi i krytycznymi członkami społeczeństwa, w którym ży-

ją
136

. Realizują oni swoje powołanie do służby ludzkości, działając w polityce, 

wymiarze sprawiedliwości, administracji i ekonomii na rzecz struktur, które 

sprzyjają rozwojowi całego człowieka (dobro wspólne), a także poprzez służbę 

wojskową, której celem jest stanie na straży pokoju. Istnieje w związku z tym 

wielka potrzeba dokonania głębokich przemian, by nasze Kościoły stały się 

społeczeństwami, w których istnieć będą przesłanki odpowiedniej realizacji 

prawdziwej wolności, ludzkiej godności i jedności członków społeczeństwa. 

Wykazując, iż wszystkie ideologie i formy życia politycznego, społecznego i 

gospodarczego mają wartość jedynie względną, Kościół może skuteczniej przy-

czyniać się do otwierania świata dla przyszłości. Wierni zachęcani są aby, nie 

tylko deklaracjami i programami, eliminowali nieludzkie aspekty życia spo-

łecznego
137

. Członkowie wszystkich Kościołów zachęcani są (nie tylko przez 

hierarchów własnego Kościoła czy Wspólnoty eklezjalnej, ale przez wszystkich 

chrześcijańskich pasterzy), aby wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, mimo 

istniejących rażących różnic w poziomie życia biednych i bogatych, mimo kon-

fliktów między ideologiami, interesami, rasami, narodami, a nawet płciami, 
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zawsze podejmowali działania na rzecz ochrony i wspierania godności człowie-

ka, sprawiedliwości, pokoju, konsolidacji jedności społecznej, okazywania re-

spektu pluralizmowi społecznego, pełnego szacunku oraz rozsądnego obcho-

dzenia się z naturalnymi zasobami i pogłębiania ogólnego poczucia odpowie-

dzialności za szeroko pojęte środowisko naturalne, a także los przyszłych poko-

leń. Wspólne działania członków Kościołów są więc ośrodkiem sprzeciwu wo-

bec coraz bardziej zlaicyzowanemu modelowi świata, są współtwórcami spra-

wiedliwszego, bardziej ludzkiego (nie mówiąc już, że bardziej chrześcijańskie-

go) świata
138

. Wspólnota chrześcijańska ma tu ściśle określone obowiązki i za-

dania. Chrześcijanie zbliżający się do siebie powinni poszukiwać coraz to no-

wych bodźców, aby wspólnie dając świadectwo, stanąć w pierwszych szeregach 

walki o sprawiedliwość, pokój oraz poszanowanie godności każdego człowieka 

i w tych staraniach nie powinno zabraknąć żadnego z chrześcijan
139

. 

 

Zaangażowanie polityczno-społeczne 

 

Chrześcijanie powinni charakteryzować się gotowością służenia, w sy-

tuacji konieczności zrzekaniem się przysługujących praw, niestawianie oporu  

i niestosowanie przemocy. Ideał ten nie może jednak być w pełni podniesiony 

do rangi bezwzględnego nakazu, gdyż w ramach „upadłego świata” oznaczało-

by to dawanie wsparcia złu oraz oddanie życia ludzkiego egoizmowi i samowo-

li silniejszych. Potrzebne jest dlatego zachowanie porządku społecznego, który 

zapewni możliwe najlepsze warunki życiowe. Ma być to porządek, który będzie 

się troszczył o ochronę ciała i życia, jak i również sprawiedliwość obywatelską. 

Jego instrumentami są prawo i instytucje wyposażone w atrybuty władzy, sto-

sujące przemoc w sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości postępowania. Po-

rządek społeczny w naszym niedoskonałym świecie działa głównie poprzez 

nakładanie obowiązków i żądanie posłuszeństwa, a w ostateczności także po-

przez przymus. W związku z tym wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do 

odpowiedzialnego pełnienia funkcji w polityce, sądownictwie, policji, wojsku, 

czy też w gospodarce, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju dla każdego 

człowieka. Z tych względów konkretny kształt życia politycznego i społeczne-

                                                 
138

 Por. Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Luterańska, Kościół..., dz. cyt., nr 9, 55, 286; Por. 

także Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, dz. cyt, nr 4. 
139

 Por. Jan Paweł II, Co się stało z dziedzictwem waszych męczenników? Nabożeństwo ekume-

niczne w amfiteatrze Trzech Galii w Lyonie, 4 października 1986 r., w: UU-2000, nr 1000; Por. 

także CHL, nr 42. 



56 

go jest powierzony w dużej mierze rozsądkowi i kompetencji zawodowej ludzi 

– zarówno chrześcijan jak i niechrześcijan – to od odpowiedniego zaangażowa-

nia każdego człowieka zależy, w jakiej mierze wszystkie instrumenty regulują-

ce życie społeczne służą sprawiedliwemu porządkowi oraz zachowaniu świa-

ta
140

. Tak więc każdy chrześcijanin, zgodnie z zajmowaną pozycją społeczną, 

powinien sprawować władzę, pomagać we wprowadzaniu i egzekwowaniu 

prawa, uczestniczyć w odpieraniu przemocy (nawet poprzez wprowadzanie 

kontrolowanych środków przymusu), każdy ma być aktywnym i krytycznym 

członkiem społeczeństwa, w którym żyje. Powinien traktować tę służbę jako 

zadanie, w którego praktycznym i bezinteresownym wypełnieniu demonstruje 

swoją chrześcijańskość w świecie
141

. 

Kościół nie domaga się władzy nad żadną sferą życia świeckiego, acz-

kolwiek zabiega o możliwość działania w życiu społeczeństwa i służenia mu  

w sposób bezinteresowny, przypominając jednocześnie wiernym o ich rozlicz-

nych obowiązkach zawodowych, politycznych i społecznych
142

. Kościół chce 

pomagać wszystkim ludziom w rozwiązywaniu nowych wyzwań społecznych, 

politycznych i ekonomicznych, które pojawiły się w ostatnich dwóch stule-

ciach, aby mogli oni, wypełniając swoje zadania, w porę reagować na szybkie 

przemiany dokonujące się w dzisiejszym zindustrializowanym świecie, dla bu-

dowania dobra wspólnego
143

. 

 

Pokój i sprawiedliwość społeczna 

 

Kościół angażuje się bardzo intensywnie w walkę o sprawiedliwość  

i pokój na świecie. Działania na rzecz pokoju są jedną ze spraw wokół, których 

chrześcijanie szybko zaczęli się gromadzić. Wynika to z wewnętrznej potrzeby 
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każdego człowieka, a tym bardziej wyznającego wartości chrześcijańskie. 

Pierwsza cześć Dyrektorium ekumenicznego mówi wyraźnie, że katolicy wraz  

z braćmi odłączonymi mogą, a nawet powinni ze sobą współdziałać
144

. Taki 

sam pogląd przedstawił Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej 

mówiąc, że wezwaniem dla wszystkich ochrzczonych w Chrystusie jest wzięcie 

udziału w budowaniu wspólnoty ponad barierami, które istnieją pomiędzy na-

rodami, grupami etnicznymi, płciami i generacjami
145

. „Coraz bardziej niepoko-

jące sytuacje, jakie występują w naszych czasach, otwarte konflikty zbrojne  

w różnych częściach świata, niebezpieczeństwo zagłady nuklearnej, strach co-

raz bardziej zagrożonego człowieka, są dla chrześcijan nowym bodźcem do 

poszukiwania pełnego pojednania, by nieść rzeczywisty wkład w zaspokajanie 

potrzeb człowieka
146

”. Rozwój broni nuklearnych zmusza wszystkich ludzi (nie 

tylko chrześcijan) do radykalnej rewizji tradycyjnych pojęć o wojnie. Mimo 

wewnętrznego podziału (konfesyjnego i politycznego) chrześcijanie, wobec 

ewentualności wojny nuklearnej, winni występować solidarnie przeciwko każ-

dej polityce zwiększającej zagrożenie wojną atomową
147

. Każdy jest tu po-

trzebny i wszyscy wzajemnie się potrzebują. Świeckim nie wolno traktować 

obojętnie czy też biernie tego wszystkiego, co jest sprzeczne z pokojem lub mu 

zagraża. Wszyscy mają służyć swoimi zdolnościami na rzecz budowania jedno-

ści Kościoła oraz przyczyniać się do pokoju, a to oznacza całkiem konkretne 

działanie – działanie ku wspólnemu pożytkowi
148

. „Życie w pokoju oznacza 

braterstwo ze wszystkimi, troskę o branie na siebie odpowiedzialności, współ-

pracę w dziele postępu i rozwoju, budowanie i umacnianie harmonii i wzajem-

nego poszanowania między wszystkimi członkami narodu
149

”. Tak wyraźne 

wskazywanie na współpracę w tej dziedzinie, na pierwszy rzut oka może wy-

dawać się niepotrzebne. Wystarczy jednak tylko podać przykład konfliktu  

w Irlandii Północnej. Miał on charakter wojny domowej, w której zwalczali się 

chrześcijanie, co prawda dwóch różnych Kościołów – katolickiego i ewangelic-

kiego, ale wyznających wiarę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa. W tym kon-
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flikcie chodziło oczywiście o sprawy polityczne, ale decydenci bez skrupułów 

wykorzystywali różnice wyznaniowe miedzy chrześcijanami, aby podsycić nie-

ufność i nienawiść (do dziś istnieje ryzyko instrumentalizacji religii do celów 

politycznych i w rozstrzyganiu sporów, co w przeszłości było bardzo częstym 

zjawiskiem
150

). Było to chyba najbardziej antyekumeniczne zjawisko w Europie 

na przełomie wieków, które nie pozostało bez śladu do dnia dzisiejszego. Na 

szczęście znalazło się wielu katolików i ewangelików, którzy potrafili przezwy-

ciężyć nienawiść, nieufność i strach (zarówno przed innowiercami, jak i przed 

swoimi, którzy mogli by uznać ich za zdrajców „wielkiej sprawy”). Udało się to 

dzięki mediacjom duchownych zarówno katolickich jak i ewangelickich, ale 

także, a może przede wszystkim dzięki wielu wybitnym działaczom politycz-

nym obu wyznań, a także dzięki zwykłym „szarym” ludziom, którzy sprzeciwili 

się przemocy jaka spotykała ich sąsiadów, a zagrażającej także im samym
151

. 

Jedność między chrześcijanami powinny zdecydowanie popierać świeckie ini-

cjatywy, jak widać na powyższym przykładzie. Wspólne życie w Chrystusie 

powinno być wsparciem dla wolnych, sprawiedliwych i braterskich struktur. 

Rezygnacja w własnej wyznaniowej satysfakcji oraz szacunek dla przekonań 

innych pomagają wygaszać zarzewia międzyludzkich i społecznych konfliktów. 

Różnego rodzaju spotkania i wymiany religijne pomiędzy wyznawcami 

różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich pomogły uświadomić im nie-

błahą odpowiedzialność za prawdziwe dobro całej ludzkości jaką jest pokój. 

Dzisiaj wspólnoty wiernych bardziej zdecydowanie opierają się próbom mani-

pulowania nimi dla osiągnięcia jednostkowych korzyści, czy celów politycz-

nych. Starają się także bardziej świadomie i zdecydowanie odgrywać swoją rolę 

w kształtowaniu rzeczywistości społecznych oraz kulturalnych we wspólnocie 

narodów. W wielu sytuacjach można się było przekonać, że ich działalność 

byłaby bardziej skuteczna, gdyby prowadzono ją wspólnie z członkami innych 

Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, a także gdyby prowadzono je w sposób 

bardziej zharmonizowany. Taki sposób działania wierzących w przyszłości mo-

że w znacznej mierze przyczynić się do pojednania narodów i przezwyciężenia 

istniejących dzisiaj podziałów na „strefy” i „światy”
152

. Wspólne starania  

o utworzenie ogólnochrześcijańskiej wspólnoty, w której różnice społeczne  

i kulturowe oraz przynależność rasowa i narodowa stracą na swej wyrazistości, 
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wpisują się w wielką walkę o uzdrowienie świata rozdartego przez napięcia  

i wrogość. Należy na to położyć szczególny nacisk i kontrolę, gdyż zafałszowa-

ne wzory promowane przez niektórych działaczy, mogą przesłonić to, co jest 

charakterystyczne dla jedności, a na miejsce wiary wstawić ideologię. Zabiegi  

o jedność ograniczone do narodów, ras i klas społecznych, mogą nieść ze sobą 

błędne wyobrażenia i niewłaściwe praktyki, również w odniesieniu do jedności 

chrześcijańskiej
153

. Indywidualni chrześcijanie mają, a bynajmniej powinni 

mieć świadomość standardów i zadań dotyczących wszystkich ludzi, a także 

powinni być w stanie bronić ich z sercem wyzbytym uprzedzeń. W miarę ko-

nieczności i możliwości chrześcijanie (indywidualnie, wraz z innymi członkami 

własnego Kościoła, czy też z innymi chrześcijanami) powinni występować  

z napomnieniem, radą i czynem, a ich własny styl życia powinien ukazywać, że 

są obrońcami godności człowieka i podstawowych praw ludzkich: wolności, 

pokoju i sprawiedliwości. W ten sposób jako jednostki i członkowie poszcze-

gólnych wspólnot eklezjalnych, mogą wskazać właściwe wartości i standardy. 

Tym samym mogą uchronić swoich bliźnich przed nadmiernymi żądaniami 

ideologicznymi i pokusą totalitarną
154

. W związku z niezastosowaniem tego  

w życiu codziennym nasze Kościoły w dzisiejszych czasach spotykają się na 

całym świecie z jednej strony z problemem rozbudzonego na nowo nacjonali-

zmu, skrajnie prawicowymi tendencjami, czy też wzrostem już nie tylko goto-

wości do stosowania przemocy ale i jej częstszego stosowania, a postawami 

skrajnie lewicowymi z drugiej strony. Te i podobne im wspólne wyzwania, 

wręcz zmuszają Kościoły do przemyślenia na nowo ich zadań, konfrontują je 

także z nieuchronnym pytaniem, jak dalece mogą i chcą one wyrażać wspólne 

stanowisko w różnych sytuacjach
155

. Pewne jest to, że wszyscy, którzy działają 

na rzecz rozwoju gospodarczego muszą brać pod uwagę zasady współżycia 

społecznego i międzynarodowego, w planowaniu i realizowaniu projektów mu-

szą liczyć się także ze stanem środowiska naturalnego i losem przyszłych poko-

leń. Tym samym kryteriom powinny być podporządkowane zasady handlu 

międzynarodowego
156

. 

Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie pozwalają, a nawet zachęcają 

swoich wiernych do zakładania wspólnych organizacji dla studiowania i uka-
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zywania słusznych praw człowieka, dla poszukiwania tego, co te prawa łamie  

i dla popierania inicjatyw zmierzających do zagwarantowania tych praw każ-

demu człowiekowi
157

. Wyraźnie powiedziane jest to w tzw. „Nowym dyrekto-

rium ekumenicznym”: „Organizacje wiernych katolików na określonym teryto-

rium czy w danym narodzie, jak też organizacje międzynarodowe, mające na 

przykład na celu... działalność na rzecz pokoju i sprawiedliwości społecznej... 

niech rozwijają ekumeniczne aspekty własnych poczynań. Niech czuwają nad 

tym, by ekumeniczny wymiar ich pracy cieszył się wystarczającą uwagą, a na-

wet, jeśli zachodzi taka potrzeba, niech go wyrażą we własnych statutach  

i strukturach
158

”. Powinny one także położyć nacisk na czynniki zagrażające  

w społeczeństwie wartościom podstawowym, jak ubóstwo, rasizm, nadmierna 

konsumpcja, terroryzm, a także wszystko to, co zagraża życiu ludzkiemu na 

jakimkolwiek etapie jego rozwoju
159

. Nic tak nie oddala ludzi od siebie jak 

krwawe wojny. Aby ich uniknąć, powinniśmy w zarodku tłumić to, co do niech 

prowadzi. W tym celu każdy chrześcijanin powinien wyzbyć się wszelkiego 

rodzaju gniewu, złości i nienawiści, a pielęgnować ofiarną miłość do braci 

chrześcijan należących do różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Z takie-

go podejścia rodzi się pokój, który jest zarówno szansą jak i celem działań 

ekumenicznych. Oczywiście, wszystkie te inicjatywy, mają się odbywać za 

zgodą i w porozumieniu z odpowiednimi władzami kościelnymi terytorialnymi 

i lokalnymi, a jeśli wymagają tego okoliczności – z najwyższą jednostką ko-

ścielną do tego wyznaczoną, dla uniknięcia indyferentyzmu, zapobiegania 

ewentualnych niejasności i celem pożytecznej wymiany doświadczeń i porad
160

. 

W wielu przypadkach, które swoim zasięgiem lub wielkością przewyższają 

możliwości takich działań lokalnych – zazwyczaj gdy chodzi o skalę kontynen-

talną czy też światową, wszystkie Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, zalecają do 

wspólnego użytkowania zasobów oraz służb, a to ze względu na ekonomię – 

obniżenie kosztów, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie środków pociągają-

ce dalsze poprawienie skuteczności podejmowanych działań. Zachęca się też 

wiernych świeckich do współpracy ekumenicznej z międzynarodowymi organi-

zacjami, specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach. 

 

                                                 
157

 Por. Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, Współpraca..., dz. cyt., nr 619; Por. także 

KDK, nr 42. 
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 DyrE, nr 52. 
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 Por. tamże, nr 214. 
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 Por. H. Bednorz, 4 List..., dz. cyt.; Por. także DyrE, nr 52. 
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Ochrona stworzenia 

 

Istnieje wewnętrzna i nierozerwalna więź między rozwojem, potrzebami 

ludzkimi a ochroną stworzenia. Z doświadczenia wiemy, że rozwój odpowiada-

jący potrzebom ludzkim nie może wykorzystywać czy nadużywać zasobów 

naturalnych bez poważnych następstw. Odpowiedzialna troska o stworzenie 

została powierzona wszystkim ludziom, dlatego zachęca się chrześcijan do 

udziału, na różnych płaszczyznach, we wspólnych inicjatywach mających na 

celu studium i działania dotyczącego problemów zagrażających godności stwo-

rzenia, a także całej ludzkości. Przedmiotem wspólnych rozważań i działań 

powinny być na przykład niektóre formy szybkiej industrializacji oraz niekon-

trolowanej technologizacji powodującej zanieczyszczenie środowiska natural-

nego, a także mające poważne następstwa, gdy chodzi o równowagę ekolo-

giczną, jak choćby: wyniszczenie lasów, próby jądrowe, bezsensowne lub złe 

wykorzystywanie zasobów naturalnych odnawialnych czy też nieodnawial-

nych
161

. Takie niekontrolowane działania postawiły całą ludzkość przed bardzo 

poważnym kryzysem, który dotyczy wszelkich form życia, także życia samych 

ludzi. Zmiana klimatu jest dzisiaj najpoważniejszym zagrożeniem, przed jakim 

stoi ludzkość. Nie chodzi tu tylko o problem przyszłości, bo już dzisiaj miliony 

ludzi na całym świecie poważnie odczuwają jego konsekwencje. Dysponujemy 

wystarczającą wiedzą dla zredukowania rozmiaru zapoczątkowanej przez ludzi 

katastrofy, trzeba jednak wezwać wszystkich chrześcijan do przemawiania wo-

bec opinii publicznej jednym głosem na temat tych zagrożeń
162

. Każdy chrze-

ścijanin jest wezwany do oszczędnego korzystania z energii, a jednocześnie do 

wzywania decydentów życia politycznego, technicznego i przemysłowego do 

wprowadzenia skuteczniejszych środków oszczędzania energii
163

. Wszyscy 

chrześcijanie są zobowiązani do rozwijania życia wolnego od przymusu kon-

sumpcyjnego. Jednocześnie powinni przywiązywać uwagę do właściwej jego 

jakości, będącej wynikiem koniecznej redukcji wymagań życia, opartej na od-

powiedzialności za losy przyszłych pokoleń
164

. Ważnym elementem mającym 

ułatwić takowe podejście do życia, jest włączenie na stałe do programów na-
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 Por. DyrE, nr 215; Por. także CHL, nr 43. 
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 Por. W. Altmann, Raport Sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów. Święto  

życia – a festa de vida, nr 46 – 48. 
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 Por. Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, dz. cyt., nr 87. 
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 Por. Europejskie Spotkanie Ekumeniczne, Charta Oecumenica, SiDE 2/2001 r., s. 56; Por. 

także Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, dz. cyt., nr 76. 
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uczania lekcji religii zagadnień ekologicznych. Uczulenie młodego pokolenia 

na kwestię ochrony stworzenia powinno być wspólnym priorytetem ekume-

nicznym
165

. 
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 Por. M. Hintz, Impulsy etyczne Charta Oecumenica, SiDE 1/2003 r., s. 41. 
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3. Propagowanie kultury chrześcijańskiej 

 

Każdy człowiek do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi 

tylko przez kulturę
166

, czyli przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych. 

Obowiązkiem wszystkich ludzi, a zwłaszcza chrześcijan, jest gorliwe zabiega-

nie w dziedzinie gospodarczej i politycznej, tak na arenie narodowej, jak i mię-

dzynarodowej, aby wydawano podstawowe orzeczenia na mocy, których prawo 

do kultury przysługujące wszystkim, wynikające z samej godności osoby ludz-

kiej, będzie uznawane i realizowane
167

. Mając na uwadze wielką rolę osób 

świeckich w Kościele i społeczeństwie, trzeba zachęcać laików odpowiedzial-

nych za działalność ekumeniczną do rozwijania kontaktów i wymiany z innymi 

Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi, zgodnie z normami podanymi 

przez odpowiednie władze
168

. Kościół katolicki (oczywiście nie tylko ten Ko-

ściół) dostrzega potrzebę dbania o różne sfery egzystencji człowieka i odpo-

wiednie zaangażowanie jego członków, co potwierdzone jest w „Części I Dy-

rektorium do wykonania uchwał II Soboru Watykańskiego w sprawie ekumeni-

zmu” z 1967 r. Tenże dokument mówi o potrzebie powołania rady, czy komisji 

lub sekretariatu w diecezjach, które miałyby się zająć sprawami ekumenizmu. 

„W poczet członków tej komisji należy powołać wedle potrzeby oprócz kleru 

diecezjalnego, zakonników i zakonnice, a także odpowiednie osoby świeckie 

obojga płci, aby jaśniej dowieść i skuteczniej poprzeć starania o przywrócenie 

jedności, która jest sprawą całego Kościoła”
169

. Jednym z głównych zadań ko-

misji jest przyczynianie się razem z innymi organizacjami i braćmi odłączony-

mi do dawania wspólnego świadectwa chrześcijańskiej wiary, do wzajemnej 

współpracy w dziedzinie wychowania, poczucia moralności publicznej i pry-

watnej, do współdziałania na płaszczyźnie kultury – nauki i sztuki
170

. W tej 

ostatniej widzi się wielkie, dotąd niedoceniane i nieodkryte możliwości współ-
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 KDK (nr 53) podaje określenie terminu kultura: „Mianem kultury w sensie ogólnym oznacza 

się wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; 

stara się drogą poznani i pracy poddać sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim 

życie społeczne tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów  

i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków wyraża, przekazuje i zachowuje wiel-

kie doświadczenia duchowe i dążenia na to, aby służyły one postępowi wielu, a nawet całej 

ludzkości”. 
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 Por. KDK, nr 60. 
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 Por. DyrE, nr 86 
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 DyrSW-CI, nr 5; Por. także DyrE, nr 43. 
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 Por. DyrSW-CI, nr 6; Por. także DyrE, nr 44. 
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działania
171

. Należy popierać wszelką współpracę i współdziałanie chrześcijan 

w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury chrześcijańskiej oraz przeciw-

stawiania się zalewowi pseudokultury, pornografii i innych zjawisk społecznie 

szkodliwych. Zalecane jest organizowanie międzywyznaniowych koncertów 

muzyki, w tym także pieśni religijnych, czy też imprez na wzór Tygodnia Kul-

tury Chrześcijańskiej, podczas których miałoby dochodzić do wymiany prele-

gentów, chórów i zespołów, korzystając przy tym z bogatej tradycji i wspania-

łego dorobku w tej dziedzinie, poszczególnych wyznań, co miałoby posłużyć 

wzajemnemu ubogacaniu się
172

. 

 

Rodzina 

 

Umieszczenie w tym paragrafie zagadnienia rodziny jest związane z ro-

lą, jaką powinna pełnić każda rodzina w społeczeństwie, będąc jego fundamen-

tem, a tym bardziej rodzina chrześcijańska. Rodzina jest pierwszą szkołą,  

w której młody człowiek uczy się odróżniać dobro od zła, jest podstawowym 

ośrodkiem, w którym przekazuje się wartości kulturalne, moralne i duchowe 

społeczeństwa. Jest ona miejscem, w którym buduje się lub osłabia jedność. 

Jest miejscem gdzie róże pokolenia spotykają się i pomagają sobie wzajemnie 

w osiągnięciu pełnej mądrości życiowej oraz w godzeniu praw poszczególnych 

osób z wymogami życia społecznego
173

. W związku z tak wżną rolą jaka jest 

powierzona rodzinie, już dość dawno wszystkie Kościoły i Wspólnoty chrześci-

jańskie zwróciły uwagę na zjawisko tzw. małżeństw mieszanych. W dawniej-

szych czasach chrześcijanie poszczególnych wyznań byli oddzieleni od siebie, 

dziś tego oddzielenia praktycznie nie ma, a jednocześnie kontakty między 

ludźmi z różnych regionów i religii bardzo się ożywiły. Konsekwencją tego 

stanu rzeczy musiało być zwiększenie liczby małżeństw mieszanych. Przyczy-

niły się do tego także różnego rodzaju migracje ludności i postęp cywilizacyjny. 

W pierwszych latach po II Soborze Watykańskim, Kościół katolicki 

„...świadom swojego obowiązku, odradza zawieranie małżeństw mieszanych, 

gdyż bardzo pragnie, ażeby katolicy mogli osiągnąć w małżeństwie doskonałą 

harmonię duchową oraz pełną wspólnotę życia. Ponieważ jednak człowiek po-

siada naturalne prawo zawierania małżeństwa i wydawania na świat potomstwa, 

dlatego chce Kościół w swoim prawodawstwie, które jest dobitnym wyrazem 

                                                 
171

 Por. Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska, Drogi..., dz. cyt, nr 76. 
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 Por. II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., nr 39; Por. także CHL, nr 44. 
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 Por. KDK, nr 52. 
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jego duszpasterskiej troski, tak uporządkować wszystkie sprawy, by ... zagwa-

rantować wspomniane prawo do zawarcia małżeństwa
174

”. W zacytowanym tu 

dokumencie z 1970 r. Kościół katolicki próbuje nakreślić prawa i obowiązki 

swoich wiernych wstępujących w tego typu związki. W późniejszym czasie 

Kościół katolicki jak i inne Kościoły i Wspólnoty eklezjalne zaczęły żywić 

wielkie nadzieje z tymi małżeństwami w związku z ich ekumenicznym charak-

terem i takową misją – stawać się budowniczymi jedności, najpierw we wła-

snych rodzinach, a później w lokalnej społeczności. Sprawdza się to szczegól-

nie wtedy, kiedy oboje małżonkowie są wierni swoim obowiązkom religijnym, 

pamiętając o tym, że łączy ich wspólny chrzest, co powinno za sobą pociągać 

wspólne wartości moralne i duchowe. Współżycie w rodzinach o różnej przyna-

leżności kościelnej winno stać się wzorem dla chrześcijan w ich ekumenicz-

nych dążeniach. Rodziny te powinny wykazywać szczególną gorliwość i odda-

nie spawie jedności Kościoła na przykład poprzez aktywny udział w organizo-

waniu różnorodnych spotkań ekumenicznych
175

. 

 

Edukacja i nauka 

 

Edukacja ekumeniczna, a można powiedzieć i formacja jest zalecana dla 

wiernych w każdym wieku, ale jak zauważa to „Dyrektorium ekumeniczne”  

z 1970 r., szczególnie dla studentów i ich profesorów, tak by z większym zaan-

gażowaniem brali udział w dialogu ekumenicznym dla uzyskania jeszcze licz-

niejszych owoców. Oni to mają być motorem działań na rzecz przywracania 

utraconej jedności we własnych wspólnotach lokalnych. Działania te mają na 

celu uświadomienie obowiązku popierania jedności wśród chrześcijan i pobu-

dzenie do skutecznego działania dla osiągnięcia tego celu, jak również do da-

wania współczesnemu światu wspólnego świadectwa chrześcijan, wedle swych 

sił i tego, na co pozwalają prawa i możliwości własnych wspólnot
176

. Wierni 

świeccy, na podstawie tego zapisu, prawomocnie uczestniczą wraz z wyświę-
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 Paweł VI, Matrimonia mixta, w: UU-1982, nr 191. 
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 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o róż-
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rencję Plenarną Episkopatu Polski w grudniu 1982 r. Jest to pierwszy dokument Kościoła rzym-
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łów chrześcijańskich, a dokładniej z zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej – znaczna 

część ich krytycznych uwag została uwzględniona w ostatecznej redakcji tejże Instrukcji. 
176

 Por. DyrSW-CII, nr 416. 
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conymi szafarzami w prowadzeniu edukacji ekumenicznej jako katecheci, na-

uczyciele, czy też inni świeccy animatorzy. W tym celu w Kościołach lokal-

nych ukonstytuowano dla ich formacji instytuty nauk religijnych, instytuty pa-

storalne oraz inne ośrodki formacji i pogłębiania wiedzy z odpowiednio dosto-

sowanymi planami i programami studiów
177

. Tam uformowani eksperci mogą 

wzbogacić personel ekumenicznego ruchu w Kościołach jako członkowie, bądź 

też kierownicy odpowiednich organów diecezjalnych, narodowych lub między-

narodowych, jako profesorowie kursu ekumenicznego w instytutach lub ośrod-

kach kościelnych, bądź też jako animatorzy autentycznego ducha działalności 

ekumenicznej w swoim otoczeniu
178

. Celem prowadzenia tego rodzaju studiów 

jest pozyskanie odpowiedniej kadry do promocji kultury chrześcijańskiej – 

„cywilizacji miłości”. Chcąc budować taką kulturę, musimy jasno określić kon-

stytuujące ją wartości, jak też to, co jej zagraża. Konsekwencją takich wspól-

nych (wraz z innymi Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi) studiów po-

winno być uznanie wartości życia, sensu pracy ludzkiej, zagadnień sprawiedli-

wości i pokoju, wolności religijnej, praw człowieka, prawa do ziemi itp.
179

. 

Działania ekumeniczne w edukacji powszechnej powinny objąć takie 

dziedziny jak religia (katecheza), filozofia oraz (a może przede wszystkim) hi-

storię. W innych dziedzinach, jeśli jest to możliwe, to należałoby zwrócić uwa-

gę na wspólne dziedzictwo z zakresu literatury, sztuki, czy też muzyki
180

. Nale-

ży zachęcać przede wszystkim studentów aby brali udział czynny i bierny –  

w zależności od możliwości i potrzeb, w różnego rodzaju spotkaniach i kongre-

sach o tematyce ekumenicznej, zwłaszcza jeżeli są one podejmowane przez 

uczelnie świeckie. Wielkie znaczenie wychowawcze i edukacyjne mają także 

inne inicjatywy z dziedziny ekumenizmu praktycznego. Współpraca w inicja-

tywach charytatywnych i społecznych (szkoły, szpitale, więzienia) ma wypró-

bowaną wartość formacyjną; również praca na rzecz pokoju w świecie lub  

w regionach ziemi, gdzie jest on zagrożony; także walka o prawa człowieka  

i o wolność religijną. Wszystkie powyższe działania, właściwie ukierunkowane, 

mogą ukazać skuteczność społecznego stosowanie Ewangelii oraz praktyczną 

siłę wrażliwości ekumenicznej w różnych miejscach. Podejmowanie regular-

nych refleksji nad chrześcijańskimi podstawami takich działań, aby zweryfiko-
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wać ich jakość, efektywność oraz poprawić ewentualne błędy, będzie również 

wychowawcze i budujące
181

. 

Dzieci i młodzież powinny przyswajać sobie na poziomie szkoły pod-

stawowej, gimnazjalnej i średniej problematykę ekumeniczną w ramach nauki 

religii, aby w duchu miłości i wzajemnego zrozumienia kształtować swoją po-

stawę wobec swoich rówieśników z innych wspólnot chrześcijańskich. „Kate-

cheza nie może być pozbawiona wymiaru ekumenicznego, gdyż wszyscy wier-

ni, zależnie od swych możliwości i swego stanowiska w Kościele, są powołani 

do osobistego uczestniczenia w tym ruchu dążącym do jedności
182

”. Należy 

przypuszczać, że to ekumeniczne oddziaływanie na dzieci i młodzież przyniesie 

wymierne owoce w przyszłości – brak zbędnych zahamowań, otwartość i więk-

sza aktywność. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia i opieki, a przede wszystkim 

więcej możliwości doświadczania radości wspólnej pracy z ludźmi innych tra-

dycji. Istnieje potrzeba stworzenia młodzieży szans zawierania nowych znajo-

mości i uczenia się od innych ludzi poprzez stypendia i podróże. W epoce,  

w której naznaczeni jesteśmy stale nowym rozwojem w zakresie technologii 

informacji, trzeba młodym dać możliwość odkrycia kreatywnych sposobów 

wykorzystania wirtualnych przestrzeni dla edukacji ekumenicznej
183

. Takie 

wychowanie jest o wiele bardziej cenne niż laickie i świeckie wychowanie do 

tzw. tolerancji. Jest to zadanie skierowane szczególnie do tych rodzin, które 

stykają się w codziennym życiu z członkami innych wspólnot chrześcijań-

skich
184

. 

Zwraca się uwagę i to obu nurtów chrześcijaństwa na ściślejszą współ-

pracę w dziedzinie szkolnictwa, a w niektórych krajach uznaje się to za sprawę 

bardzo pilną w związku z szerzącymi się zgubnymi dla chrześcijaństwa tren-

dami społecznymi. Wiąże się to z istnieniem wspólnej odpowiedzialności Ko-

ściołów za chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Odpowiedzialność 

ta, z kolei musi uzewnętrzniać się w odpowiednich formach działania
185

. 

Wszystko to razem ma przynosić i już przynosi niezwykle istotny rezultat,  

a mianowicie doprowadzenie do wzajemnego głębszego poznania, które pozwa-
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la stopniowo wyzbywać się przesądów odziedziczonych z przeszłości jak  

i błędnych opinii
186

. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na wszystkich 

chrześcijanach, ale jest rzeczą zrozumiałą, że w przypadku teologów i history-

ków przybiera ona formę szczególną. Muszą oni unikać stylu polemicznego, 

dążyć natomiast do ukazania zbieżności i różnic występujących między strona-

mi w sposobie postrzegania i ukazywania prawd wiary
187

. 

W ścisłym związku z postulatem o wspólne wysiłki chrześcijan w za-

kresie edukacji, jest wezwanie wszystkich ludzi do roztropnego korzystania 

oraz rozwijana nauki i techniki, które to, w coraz większym stopniu pomagają 

łagodzić troski materialne i trudy codziennego życia. Są one prawdziwym osią-

gnięciem twórczej energii i inteligencji człowieka. Wiedza tego rodzaju niestety 

nie tylko rozwiązuje problemy, ale także stwarza nowe, czego dowodem są eko-

logiczne i społeczne skutki nowoczesnego stylu życia, a także zagrożenia wyni-

kające ze sposobu wykorzystywania techniki jądrowej czy biomedycznej. Na-

uka i technika same w sobie nie są zdolne wytłumaczyć, a tym bardziej usunąć 

ze świata zła, cierpienia i śmierci. W związku z tym należy zwielokrotnić wy-

siłki wszystkich chrześcijan dla roztropnego rozwoju i wykorzystywania zdo-

byczy nauki oraz techniki
188

. 

 

Środki społecznego przekazu 

 

W dzisiejszym świecie wielkie znaczenie w promowaniu szeroko pojętej 

kultury chrześcijańskiej (i nie tylko) mają media. Obecny człowiek już prawie 

nie mógłby wyobrazić sobie życia bez telewizji, radia, prasy czy bardzo szybko 

rozwijającego się w naszych czasach internetu. Globalna wizja świata, którą 

stwarzają środki masowego przekazu w umysłach ludzi, a także powszechne 

odczuwanie braterstwa, wspólnej odpowiedzialności i wartości świata, inspirują 

różnorodne dążenia do przechodzenia nad istniejącymi podziałami
189

. „Era spo-

łecznego przekazu i informacji” kształtująca się w dzisiejszych czasach, przy-

czynia się do powstawania nowego rodzaju relacji pomiędzy osobami i wspól-

notami, dając przy tym ogromne możliwości tworzenia i przekazywania szero-

                                                 
186

 Por. Jan Paweł II, Ten proces nie może się zatrzymać w pół drogi. Rozważania podczas Ty-

godnia modlitwy o Jedność Chrześcijan, 24 stycznia 1990 r., w: UU-2000, nr 1215. 
187

 Por. tenże, Działalność ekumeniczna, 2 sierpnia 1995 r., w: UU-2000, nr 1249, 1252. 
188

 Por. tenże, Nadszedł czas otwarcia nowego rozdziału dziejów chrześcijaństwa. Spotkanie 

ekumeniczne w Trondheim, 2 czerwca 1989 r., w: UU-2000, nr 1044. 
189

 Por. Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985 – 1991 r., dz. cyt., nr 1361. 
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ko pojętej kultury. Pociąga to za sobą potrzebę coraz większej jedności, osiąga-

nej dzięki bliższej współpracy. Wynikają z tego wielkie szanse, ale i wielkie 

wyzwania dla współczesnych chrześcijan. W związku z tym pojawia się pro-

blem troski o jak najlepszą jakość ich „wytworów” i rzetelność przekazywa-

nych informacji (prawdziwe i obiektywne przekazywanie informacji na temat 

samego ruchu ekumenicznego, jak i innych Kościołów i wspólnot chrześcijań-

skich)
190

. Możliwe jest nawet stworzenie międzywyznaniowych organizacji, 

gdzie główna praca będzie wykonywana wspólnie przez chrześcijan z najwięk-

szych Kościołów i Wspólnot kościelnych danego kraju, jednak trzeba dać każ-

demu wyznaniu możliwość przedstawienia swej własnej nauki i swego kon-

kretnego życia
191

. Są także wypadki, gdzie media danego Kościoła, umożliwia-

ją zaprezentowanie się innym wspólnotom chrześcijańskim
192

 i to nie raz regu-

larnie
193

. 

Międzywyznaniowe grupy (w skład, których wchodziliby także wierni 

świeccy) mogą się okazać szczególnie skuteczne w roli komitetów doradczych 

dla mediów publicznych, zwłaszcza tam, gdzie idzie o kwestie religijne. Mogą 

być też szczególnie pożyteczne w tych krajach, gdzie większość telewidzów, 

słuchaczy czy czytelników przynależy do jednego Kościoła lub Wspólnoty 

eklezjalnej – tak jak ma to miejsce w Polsce. Okazje do tego rodzaju współpra-

cy są niemal nieograniczone: wspólne przygotowywanie programów radiowych 

i telewizyjnych w służbie chrześcijańskiego orędzia; plany i pomoce wycho-

wawcze; zgromadzenia i dyskusje profesjonalistów, mogące mieć także wymiar 

międzynarodowy; współpraca badawcza zmierzająca do przygotowania zawo-

dowego i wychowania; wspólne korzystanie z satelitów, kablowej sieci telewi-

zyjnej, banków danych i w ogóle informatyki, czego warunkiem jest wspólna 

praca nad kompatybilnością systemów
194

. Duże pole do wspólnego działania 

istnieje także w dziedzinie chrześcijańskich publikacji (teologicznych i innych), 

                                                 
190

 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kryteria współpracy ekumenicznej  

i międzyreligijnej w środkach społecznego przekazu, nr 6, 10. Por. także CHL, nr 44. 
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 Tak jak jest to w przypadku Redakcji Ekumenicznej TVP, której programy nadawane są 

przez TVP 2 i TVP Polonia. 
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 Za przykład może stanowić dziennik katolicki „Meto” – dziennik diecezji Gwelo w Rodezji. 
193

 Por. Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, Współpraca..., dz. cyt., nr 571. 
194

 Por. DyrE, nr 218; Por. także Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Ewangelicko-

Luterańska, Drogi..., dz. cyt., nr 76; Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, dz. 

cyt., nr 14. 
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pomiędzy wydawnictwami katolickimi i protestanckimi
195

, mogącymi w ten 

sposób jeszcze bardziej promować kulturę chrześcijańską na świecie. 

 

W przeciągu wielu lat wspólnej pracy (głównie hierarchii oraz zawodo-

wych teologów z poszczególnych Kościołów) i żmudnych dialogów udało się 

wypracować wiele rozwiązań mających na celu zbliżenie wyznawców Jezusa. 

Działania te są możliwe na wielu płaszczyznach – od lokalnych po międzyna-

rodowe, a także w licznych dziedzinach życia codziennego, takich jak: działal-

ność charytatywna, ochrona zdrowia i życia człowieka, ochrona stworzenia, 

działalność polityczna, czy gospodarcza, propagowanie kultury chrześcijań-

skiej. Można powiedzieć, że nie ma praktycznie takiej sfery życia, w której nie 

byłaby możliwa jakakolwiek współpraca pomiędzy chrześcijanami w ramach 

ekumenizmu praktycznego, jednak wszystkie one muszą być poddane kontroli, 

aby nie przerodziły się w tak zwany „dziki ekumenizm” powodujący więcej 

szkód niż pożytku. 
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 Por. Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska, Drogi..., dz. cyt., nr 76. 
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Rozdział III  

Ekumenizm w praktyce 

 

 
 Ekumenizm uprawiany tylko przez ludzi stojących „na szczycie” Ko-

ściołów nie może rokować przyszłości. Działania takie mają szansę tylko wte-

dy, gdy schodzą pomiędzy poszczególnych – „zwyczajnych” członków. Waż-

nym problemem jest aktywizacja ludzi świeckich. Możliwe jest to poprzez po-

kazanie możliwości działania przedstawianych w dokumentach, a także wska-

zanie już podjętych inicjatyw. Kształtowanie postaw ekumenicznych wśród 

wszystkich chrześcijan, to budowanie braterstwa, życzliwości, poszanowania 

dla inaczej wierzących, czy też inaczej myślących. Konieczne jest uczenie się 

obiektywnego spoglądania i oceniania innych. Jednak przed współpracą na 

płaszczyźnie ekumenizmu praktycznego ciągle istnieją w niektórych kręgach 

dość poważne opory. Jest to związane z obawami przed indyferentyzmem. Są 

one uzasadnione tylko wtedy, gdy do współpracy ekumenicznej przystępują 

ludzie, którym wydaje się, że wszystkie różnice są nieważne i nieistotne, a na-

leży szukać tylko tego, co łączy. Taka postawa prowadzi do powstawania eku-

menizmu pozbawionego istotnych wartości, które reprezentują poszczególne 

Kościoły i Wspólnoty eklezjalne
196

. Przed takimi tendencjami należy się bronić 

poprzez odpowiednie korygowanie niewłaściwych postaw i inicjatyw. Jednak 

obawa ta nie może paraliżować dążeń do wspólnego działania, zwłaszcza na 

płaszczyźnie praktycznej – tam, gdzie efekty współpracy są najbardziej wi-

doczne, gdzie mogą powstać najsilniejsze więzi miedzy ludźmi. Działania takie 

dodatkowo będą motywować władze kościelne do wytężonej pracy nad usuwa-

niem różnic powodujących brak pełnej widzialnej jedności. Każdorazowa taka 

inicjatywa przyczynia się do zwiększenia aktywności ekumenicznej „na do-

łach”, która na pierwszy rzut oka, w porównaniu z ekumenizmem „na szczy-

tach”, wydaje się mało dynamiczna
197

. Problem, związany z recepcją uzgodnień 

zawartych w licznych dokumentach, polega przede wszystkim na tym, że ogół 

wierzących nie bierze udziału w przebiegu dialogu. Jednak nie jest w tej kwestii 

tak źle, jak często się przedstawia. Niejednokrotnie bywa tak, że świeccy już od 
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 Por. Z. Tranda, Stosunki międzywyznaniowe w Polsce. Spojrzenie chrześcijanina reformo-

wanego, w: KChJ, s. 415. 
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 Por. R. E. Rogowski, Perspektywy rozwoju ruchu ekumenicznego w Polsce, w: KChJ, s. 444. 
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dawna stosują rozwiązania zawarte w dokumentach nie wiedząc nawet o ich 

istnieniu
198

. 

  

                                                 
198

 Por. W. Hryniewicz, Problem recepcji dialogu, w: KChJ, s. 571. 
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1. Niesienie pomocy potrzebującym 

 

Ekumenizm realizuje się w różnych formach wspólnego działania. Wie-

lu chrześcijan z różnych Kościołów żyje, a także aktywnie działa w kręgu przy-

jaciół i sąsiadów, w miejscu pracy i rodzinie. Szczególnym polem działania na 

rzecz przywrócenia jedności Kościoła, przynoszącym bardzo duże owoce  

w życiu codziennym, jest pomoc drugiemu człowiekowi i to zarówno na płasz-

czyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. 

 

Działalność charytatywna 

 

Niewątpliwym znakiem rozwoju ekumenicznego współżycia, a często 

niedocenianym i pomijanym, była różnorodna pomoc, której wzajemnie sobie 

udzielano w okresie kryzysu w Polsce. Wtedy to niemal na każdym kroku było 

widać, jak głęboko zakorzeniła się, nie tylko chęć, ale i potrzeba służenia i nie-

sienia pomocy. Można by przytoczyć w tym miejscu wiele przypadków mó-

wiących o przejawach takiej gotowości, zarówno ze strony członków parafii 

rzymskokatolickich, jak i nierzymskokatolickich. Bardzo głęboką wymowę 

miała pomoc niesiona dla internowanych, a także ich rodzin, w okresie stanu 

wojennego, której udzielano bez względu na wyznanie, czy światopogląd. Je-

dynym celem było to, aby zaradzić cierpieniu drugiego człowieka. W taki sam 

sposób działali członkowie Kościoła rzymskokatolickiego jak i Kościołów 

ewangelickich
199

. Przykładem z tamtych czasów może być Warszawa (ale taka 

sytuacja powtarzała się w wielu miastach Polski Ludowej). W latach ówczesne-

go kryzysu polityczno-gospodarczego, Kościoły i organizacje charytatywne 

otrzymywały z różnych źródeł, najczęściej zagranicznych, niezbędną pomoc. 

Punkty pomocy potrzebującym działały zazwyczaj przy różnych parafiach (i tak 

jest do dziś). W pełni ekumeniczne znaczenie miał punkt rozdawnictwa leków 

przy parafii ewangelicko-reformowanej, gdzie w latach 1981 – 1997 lekarstwa 

były rozdawane bezpłatnie, a mógł je otrzymać każdy, kto ich potrzebował, bez 

względu na przynależność wyznaniową
200

. Można powiedzieć, że we Wrocła-

wiu podczas historycznej „powodzi tysiąclecia” w 1997 r., katolicy (w „Dziel-

nicy Wzajemnego Szacunku”) odwdzięczyli się tym samym prowadząc punkt 
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 Por. Z. Tranda, dz. cyt., s. 413 – 414; Por. także J. Turnau, Działalność ekumeniczna na 

płaszczyźnie krajowej i lokalnej. Mnożenie znaków jedności, w: KChJ, s 735. 
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 Por. Z. Zembrzuski, Żyć ekumenią w Warszawie, w: ŻEKL, s. 33. 
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wydawania lekarstw w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja. Parafianie Ko-

ścioła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Opatrzności Bożej odwza-

jemnili okazaną troskę, dzieląc się między innymi śpiworami, czy łóżkami. 

Zresztą akcja pomocy powodzianom objęła cały kraj, wszystkie Kościoły  

i Wspólnoty chrześcijańskie. Podając dla przykładu: luterańska parafia z Cie-

szyna, dary o znacznej wartości wysłała do Opola, Wodzisławia i Wrocławia. 

Do Opola trafiły także dary wspólnie zbierane przez warszawską parafię Ko-

ścioła ewangelicko-reformowanego, rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem 

bł. Władysława (znajdującą się na warszawskim Natolinie) i stołeczną ewange-

licko-metodystyczną parafię Dobrego Pasterza
201

. 

W Polce pod wpływem refleksji nad kierunkiem i sposobem zmian spo-

łeczno-gospodarczych po 1989 r., wielu chrześcijan zauważyło rosnącą liczbę 

ludzi dotkniętych problemami socjalnymi. U wielu osób wywołało to niezado-

wolenie i sprzeciw, który zaowocował powstaniem wielu instytucji i organizacji 

mających na celu niesienie pomocy najsłabszym i najbardziej bezbronnym 

członkom społeczeństwa. Jednym z wielu owoców takiego działania jest funda-

cja pomocy społecznej „Samaritanus”, utworzona wspólnie przez warszawskich 

społeczników (katolickich i luterańskich) w pierwszym półroczu 1990 r. Z cza-

sem do szeregów jej działaczy dołączali także członkowie innych wyznań 

chrześcijańskich. Jednym z pierwszych zadań fundacji, było utworzenie możli-

wie szerokiej sieci punktów informacyjno-interwencyjnych mających stanowić 

swoistego rodzaju most pomiędzy potrzebującymi i udzielającymi pomocy. 

Głównym zadaniem działaczy jest utrzymywanie stałego kontaktu z instytu-

cjami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi i społecznymi, które zajmu-

ją się na, ich terenie, pomocą społeczną, aby móc udzielać jak najszerszej in-

formacji o możliwościach jej uzyskania. Dodatkowo starają się także nawiązy-

wać kontakty z kościelnymi instytucjami charytatywnymi poza granicami kraju 

(na początku były to: Holandia, Szwajcaria, Dania, Francja, Niemcy i Wielka 

Brytania). W razie potrzeby mają pomagać w jej uzyskaniu, a także odszukiwać 

starszych, samotnych i chorych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli sami 

zgłosić się po pomoc. Pośredniczą także w udzielaniu pomocy różnorodnym 

placówkom, ośrodkom, czy też Domom Pomocy Społecznej. Obok pomocy 

charytatywnej i poradnictwa socjalnego, Fundacja w 1995 r. podjęła nową ini-

cjatywę – akcję aktywizacji seniorów, która nazwano „Akcja AS”
202

. 
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 Por. K. Lindenberg, L. Tranda, Solidarni w obliczu powodzi, „Jednota” 8/1997 r., s. 19-20. 
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 Por. J. Zaborowski, Fundacja „Samaritanus” Warszawa Al. I. Armii W. P. 3, BE 1/1992 r., 

s. 81 – 83; Por. także tenże, Ekumeniczna Fundacja „Samaritanus”, BE 4/1995 r., s. 44 – 45; 
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Współpraca ekumeniczna znalazła swoje miejsce także na dworcach ko-

lejowych. W pierwszej chwili może się to wydawać mało sprzyjający teren do 

współpracy ekumenicznej. Jednak miejsca takie, jak dworce kolejowe, są bar-

dzo dobre do wcielania w życie ekumenizmu praktycznego. Za takim poglądem 

stoi ich dostępność – liczba, więc może w tym uczestniczyć każdy chętny. Za 

przykład może tu służyć „Misja Dworcowa” powstała w lipcu 2000 r. na terenie 

dworca PKP w Krakowie. Zaangażowani w niej ewangelicy i rzymskokatolicy 

(ale także i prawosławni) udzielają pomocy osobom starszym i niepełnospraw-

nym przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, głodnym dostarczają posiłki, stara-

ją się też pomagać w trudnych sytuacjach życiowych, na ile jest to możliwe
203

. 

Innym przykładem współpracy ekumenicznej na polskich dworcach kolejowych 

jest, pierwsza w naszym kraju, „Ekumeniczna Stacja Opieki” – otworzona  

26 kwietnia 2002 r. we Wrocławiu
204

. 

Bardzo ciekawym przedsięwzięciem (swojego rodzaju ewenementem na 

ziemi czeskiej, a z dużą dozą pewności, można by powiedzieć, że nie tylko  

w tamtym kraju) jest utworzenie ekumenicznego domu opieki społecznej  

w Pardubicach (w diecezji Hradec Králové). Działa on na podobnych zasadach, 

jak polskie domy opieki zakładane i prowadzone przez „Caritas”. Ten został 

założony przez adwentystkę, zaś obecnie w skład kierownictwa wchodzą także 

katolik i protestanci dwóch denominacj
205

. 

Na kontynencie Ameryki Północnej, postrzeganym do dzisiaj przez wie-

lu jako ląd „mlekiem i miodem płynący”, obok pomników postępu i bogactwa 

znajdują się także rzesze ludzi żyjących w skrajnej biedzie. Wśród tychże ubo-

gich i głodnych od wielu lat działają razem zarówno protestanci, jak i katolicy, 

tworząc między innymi takie wspólnoty, jak: „Miłość Wcielona” („Love Incor-

porated”), czy też „Pożywienie dla Ubogich Ferdynanda Mahfoodsa” („Ferdi-

nand Mahfood's Food for the Poor”)
206

. 

Warty przedstawienia jest przykład wspólnego działania, także pocho-

dzący z za oceanu – ze Stanów Zjednoczonych. Tam w 1976 r. powstało dzieło 

                                                                                                                                  

Tenże, Fundacja „Samaritanus”, BE 3/1997 r., s. 46 – 50; Tenże, Ekumeniczna Fundacja 

„Samaritanus”, BE 1/1999 r., s. 56 – 60. 
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 Por. K. Karski, Kronika wydarzeń ekumenicznych, SiDE 2/2002 r., s. 145. 
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 Por. W. Bugel, Jak „żyć ekumenią w Kościołach lokalnych”? – Uszczegółowienia czeskie, 
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 Por. K. A. Fournier, Ewangeliczni katolicy, Warszawa 1998 r., s. 308. 
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określane mianem Służby Społeczności Więziennej (Prison Fellowship Mini-

stries – PFM)
207

. PFM jest społecznością ludzi, którzy wspierają chrześcijan, 

zarówno w samym środowisku więziennym, jak i już zwolnionym z aresztu,  

a także ich rodzinom. Pracownicy i ochotnicy PFM chcą docierać do jak naj-

większej liczy ludzi bez względu na kwestie tradycji, czy przynależności ko-

ścielnej. Pracując w krajach, w których członkowie danego Kościoła są w dużej 

większości, starają się pracować z wiernymi, jak i przez wiernych danej wspól-

noty eklezjalnej, a wszystko to dla zwiększenia efektywności. Mimo takowego 

podchodzenia do sprawy, wiedzą oni, że w takich środowiskach, bardzo pożą-

dana jest współpraca jak największej liczby wspólnot – ideałem byłoby, aby  

w działania włączyli się przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich 

obecnych w danym kraju. Działalność PFM obejmuje różnorodne kursy organi-

zowane w zakładach karnych (kursy biblijne, tzw. seminaria małżeńskie), kon-

ferencje na temat chrześcijańskich postaw, indywidualne odwiedziny więźniów, 

prowadzenie korespondencji z więźniami, pomoc rodzinom skazanych, a także 

opieka nad zwolnionymi więźniami. Wyjątkowym projektem jest „Program 

Anielskie Drzewko” („Project Angel Tree”), polegający na przygotowaniu  

i rozdzieleniu podarunków bożonarodzeniowych dla dzieci z ubogich rodzin 

więźniów. Ofiarowywane są one dzieciom jako wspólny dar w imieniu Jezusa  

i rodziców tych dzieci
208

. 

Jedną z gałęzi działalności PFM jest „Społeczność Sprawiedliwości” 

(„Justice Fellowship”), która zajmuje się promowaniem i opracowywaniem 

reform systemu sądownictwa, resocjalizacją osób skazanych, opieką nad ofia-

rami przestępstw, a także bezpieczeństwem publicznym. Osoby zaangażowane 

w ten projekt starają się o umożliwienie sprawcom przestępstw powrotu do 

normalnego życia w społeczeństwie, a skazanym za przestępstwa „mniejszej 

wagi” o zamianę kary pozbawienia wolności na odbywanie jej w formie prac 

wykonywanych na rzecz społeczeństwa. Ważnym nurtem działalności jest pro-

mowanie odpowiedniego wykorzystania okresu odosobnienia tych, którzy mu-

szą być odizolowani od społeczeństwa i skazani na pobyt w więzieniu. Człon-
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kowie tajże organizacji zajmują się ponadto przygotowywaniem programów 

pomocy ofiarom przestępstw oraz prowadzeniem działań na rzecz pojednania 

pomiędzy przestępcami i ich ofiarami
209

. 

Chrześcijanie katoliccy i ewangeliccy dali godny naśladowania przykład 

ekumenicznego myślenia, wychodzącego nie tylko poza granice własnego kra-

ju, ale i kontynentu. Otóż, gdy w 1961 r. ówczesne media – prasa, radio i tele-

wizja całego świata, donosiły o katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Chile,  

w Taizé organizuje się zbiórkę wszystkiego, co mogłoby się przydać ofiarą tra-

gedii, a co można by przetransportować przez ocean. Uczestniczyli w niej nie 

tylko katolicy, ale bardzo energicznie i ofiarnie włączyli się protestanci (nie 

mówiąc tu o braciach z Taizé, którzy także całą akcję koordynowali) mimo, że 

pomoc miała docelowo trafić do diecezji Valdivii, a więc prawie w całości do 

katolików, którzy stanowią tam przeważającą większość (poza kilkoma nie-

wielkimi wioskami zamieszkiwanymi tylko przez protestantów). Widząc wiel-

kie potrzeby chrześcijan południowoamerykańskich, bracia z Taizé wraz z kato-

lickim biskupem diecezji Talca (Chile) w następnym roku motywują tamtej-

szych mieszkańców do utworzenia spółdzielni rolnej, na wzór tej, która powsta-

ła w Taizé. Po raz kolejny świeccy sympatycy Taizé okazali swoje zatroskanie 

o los innych chrześcijan i zorganizowali zbiórkę na potrzeby tej nowopowstają-

cej spółdzielni rolnej w Chile, gdzie praktycznie wszystkiego brakowało
210

. 

Widząc takie zaangażowanie, ofiarność i współpracę katolików oraz 

ewangelików, zarówno na kontynencie europejskim jak i terenie Ameryki Ła-

cińskiej, przeor Taizé – brat Roger, postanawia na początku 1963 r. rozpocząć 

ekumeniczną Akcję „Nadzieja”. Miała ona polegać na udzielaniu wsparcia,  

a niejednokrotnie nawet na ratowaniu lokalnych inicjatyw podejmowanych 

przez ludność Ameryki Łacińskiej, aby włączyć się w ekumeniczne dzieło bu-

dowania widzialnej jedności chrześcijan na całym świecie. W działania zaanga-

żowano wielu specjalistów i fachowców (socjologów, agronomów, ekonomi-

stów), co zaowocowało bardziej efektywnym wykorzystywaniem pozyskanych 

środków. Wybrano taki sposób działania, gdyż przyczyniał się on do przyspie-

szenia postępu ludzkiego, społecznego i gospodarczego, czego nie spełniałyby 

wysyłane doraźnie transporty żywności i ubrań. O wyborze tego rejonu zadecy-

dowały obserwowane od wielu lat wielkie napięcia pomiędzy chrześcijanami 

różnych wyznań oraz niepokojący wyż demograficzny. Pomoc kierowana była 
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bezpośrednio do ludności wiejskiej, a przede wszystkim do młodych mał-

żeństw, które w przeciwnym wypadku powiększyłyby tłumy gnieżdżące się  

w slumsach – podmiejskich osiedlach nędzy. Po upływie tylko pierwszych 

trzech lat akcji, jej bilans był więcej niż obiecujący: w Chile – spółdzielnia rol-

nicza w Talca, Instytut postępu rolnego (INPROA), który założył sześć spół-

dzielni w rejonie Santiago, tamże również zorganizowano biuro pośrednictwa 

pracy, spółdzielnia rybacka w diecezji Valcivia, która współpracuje z dwiema 

drobnymi spółdzielniami rybackimi utworzonymi już przez protestantów chilij-

skich; w Brazylii, koło San Luis de Maranhao, utworzono zespół spółdzielczy 

gospodarujący na 305 tysiącach hektarów; w Peru wspomagano reformę rolną, 

a także utworzono dwa spółdzielcze sklepy w dzielnicach nędzy Limy; w Uru-

gwaju zorganizowano dwa ośrodki szkolenia spółdzielczego w San José de 

Mayo; w Boliwii utworzono spółdzielnię rolniczą w Santa Cruz, a także instytut 

rolniczy w Cochabomba; w Paragwaju natomiast utworzono sekretariat postępu 

rolnego w Concepcion, ośrodek kształcenia oraz wzorowe gospodarstwo  

w Asuncion, a także zakupiono niezbędny sprzęt (między innymi ciężarówkę  

i traktor) dla spółdzielni rolniczej w Caazapa. Jak widać na powyższych przy-

kładach, owoce akcji – współpracy chrześcijan, odpowiednio skoordynowanej  

i pokierowanej przez specjalistów, są imponujące, a jest to oczywiście jedynie 

bilans materialny. Popieranie ruchu spółdzielczego i projektów rozwoju rolnic-

twa w Ameryce Łacińskiej przyniosły i dalej przynoszą wymierne efekty, nie 

tylko zmiany sytuacji gospodarczej wielu tamtejszych mieszkańców, ale stano-

wi też niezniszczalny fundament do budowania widzialnej jedności pomiędzy 

wyznawcami religii chrześcijańskiej
211

. 

Mówiąc o pomocy charytatywnej nie można nie wspomnieć od corocz-

nej akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Nie ma chyba osoby w Polsce, 

która nie słyszałaby o świecach sprzedawanych przed Bożym Narodzeniem,  

a z których dochód jest przeznaczany na różnorodną pomoc  dla dzieci w kraju 

(dożywanie, wakacje, edukacja, lekarstwa itp.), ale także i poza granicami Pol-

ski. Akcja jest prowadzona od 1995 r. przez katolicką Caritas. Od 2000 r. akcja 

nabrała charakteru ekumenicznego, gdyż włączyły się w jej organizację ewan-

gelicko-augsburska Diakonia i prawosławna Eleos. W ostatnich latach można 

powiedzieć, że akcja odnosi coraz większy sukces, gdyż sprzedawanych jest 

ponad 4,5 miliona świec. Jest to sukces wszystkich działaczy tych organizacji,  

a przecież to głównie osoby świeckie zabiegają o rozprowadzanie tych świec  
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w parafiach na terenie naszego kraju, a także wśród rodaków aktualnie za-

mieszkujących inne państwa, takie jak: Niemcy, Wielka Brytania, a nawet Sta-

ny Zjednoczone
212

. 

Kolejną akcją charytatywną, zyskującą sobie coraz większą popular-

ność, są tak zwane Skarbonki Wielkopostne. Prowadzona jest ona przez te same 

organizacje charytatywne, co „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, z tym, że 

tu głównym pomysłodawcą jest Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego, 

w którym to akcja ta była przeprowadzona po raz pierwszy już w Wielkim Po-

ście 1996 r. Najwcześniej do dzieła, bo w 2003 r., przystąpił Kościół ewange-

licko-reformowany. W pełni ekumeniczny charakter akcja nabrała jednak  

w 2006 r. po włączeniu się organizacji: Caritas i Eleos. Od tego momentu roz-

prowadza się wśród chrześcijan w Polsce ponad 2 miliony skarbonek. Akcja 

jest nastawiona głównie na pomoc w zakupie drogich leków, czy sprzętu reha-

bilitacyjnego – ogólnie mówiąc, na leczenie i rehabilitację najbiedniejszych 

dzieci i osób starszych
213

. 

 

Ochrona zdrowia i życia 

 

Jedną z dziedzin niosąca wielkie nadzieje na współpracę ekumeniczną 

jest wspólna walka w obronie życia. Sposób, w jaki dane społeczeństwo odnosi 

się do dzieci nienarodzonych, a także osób starszych i niedołężnych, jest mier-

nikiem jego wrażliwości. Życie stanowi najcenniejszy dar od momentu poczę-

cia aż do naturalnej śmierci. Wielu działaczy ekumenizmu twierdzi, że jeżeli 

nie będziemy chcieli stanąć razem w tej szczególnej kwestii, to tak naprawdę 

nie będziemy mogli uczynić tego w żadnej innej. W związku z tym liczne grupy 

zrzeszające chrześcijan różnych wyznań podejmują wspaniałą, chociaż nie-

zmiernie trudną pracę na rzecz obrony życia i zdrowia ludzkiego. Jedną z takich 

ekumenicznych grup jest organizacja o nazwie „Operacja Ratunek” („Operation 

Rescue”). Polem jej działalności jest występowanie w obronie życia nienaro-

dzonych dzieci, kategorycznie sprzeciwiając się aborcji, określanej przez dzia-

łaczy tajże organizacji jako drapieżnej formie egoizmu
214

. 
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W latach osiemdziesiątych XX w. w USA głośna stała się sprawa de-

monstracji grupy wierzących, którzy pochodzili z różnych Kościołów chrześci-

jańskich, zjednoczonych wokół jednego celu, jakim było wspólne stawnie  

w obronie nienarodzonych. Działo się to wszystko w Youngstown w stanie 

Ohio. Manifestacja ta zakończyła się aresztowaniem wielu uczestników, zna-

nych później pod nazwą „Youngstown 47”. Na szczęście, dzięki staraniom za-

przyjaźnionych adwokatów, wszyscy zostali w końcu wypuszczeni na wolność. 

Chrześcijanie ci swoją postawą zwrócili uwagę na to, że jest możliwe wspólne 

działanie w sprawach najważniejszych. Wtedy to odkrywane są wspólne korze-

nie, prawdziwe priorytety i duchowa jedność
215

. 

Na Dolnym Śląsku – we Wrocławiu w 1991 r. powstała Fundacja – 

Schronisko Matek Ciężarnych „Betlejem”, jej założyciele przez swoją działal-

ność chcieli przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. W jej zarządzie zna-

leźli się zarówno katolicy jak i luteranie, a nawet ludzie niewierzący, łączył ich 

jeden cel – pomoc kobietom ciężarnym i ich dzieciom. Fundacja prowadziła 

dwa domy – schroniska – jeden we Wrocławiu, a drugi w Miękini. Do tych 

domów przyjmowano kobiety w każdym okresie ciąży, niezależnie od ich prze-

konań, czy moralnej kondycji. Działacze tej Fundacji, w ten właśnie sposób –  

w społecznej pracy i ludzkiej ofiarności, widzą możliwość rozpoczęcia i konty-

nuacji dialogu, także z tymi, którzy nie podzielają ortodoksyjnego punktu wi-

dzenia w stosunku do każdego poczętego ludzkiego życia
216

.  
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2. Tworzenie porządku doczesnego 

 

Istnieje dziś szeroka zgodność poglądów w sprawach dotyczących zaan-

gażowania polityczno-społecznego, pokoju i rozbrojenia, czy też działań na 

rzecz ochrony stworzenia. Zmniejszenie dystansów czasowych i geograficz-

nych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków komunikacji, sprzyja także 

rozwojowi większej solidarności, nie tylko na płaszczyźnie lokalnej, czy krajo-

wej ale także i międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do sprawiedliwości 

społecznej, wolności oraz rosnącej świadomości praw obowiązków kobiety  

i mężczyzny w społeczeństwie i Kościele. W związku z taką sytuacją, istnieje 

na świecie wiele organizacji, grup, czy też stowarzyszeń chrześcijan o różnej 

przynależności konfesyjnej, podejmujących liczne inicjatywy na tym polu
217

. 

 

Zaangażowanie polityczno-społeczne 

 

W celu budzenia zaangażowania chrześcijan na polu polityczno-

społecznym oraz gospodarczym organizowano wiele sympozjów, konferencji, 

czy też poszczególnych wykładów. W Polsce takie przedsięwzięcia były reali-

zowane już pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy to w Podkowie Leśnej prze-

prowadzono Ekumeniczne Forum Laikatu, zorganizowane przez Ośrodek Ba-

dań Ekumenicznych przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym
218

. 

Uczestnikami tego Forum było około 50 przedstawicieli Kościołów zrzeszo-

nych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Reprezentowali oni różne środowiska 

społeczne i różne regiony kraju. Sami świeccy mówili w jaki sposób mogą i jak 

powinni się angażować, a w jakim stopniu wtedy wypełniali swoje zadania na 

polu ekumenizmu praktycznego zajmując się między innymi zagadnieniem 

pracy czy ekologią
219

. 
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Zaangażowanie w dziedzinie polityczno-społecznej pokazały także eu-

ropejskie kobiety organizując Europejskie Synody Kobiet
220

. Celem Synodu ma 

być stworzenie wspólnoty kobiet, które by współdziałały ze sobą w dziedzinie 

polityki, gospodarki i rozwoju osobowego dla likwidacji wszelkich możliwych 

form dyskryminacji ludzi (bez względu na płeć, ale z szczególną troską o rów-

nouprawnienie kobiet) – traktowania ich w społeczeństwach jako obywateli 

drugiej kategorii. Głównym jednak nurtem działalności ma być aktywizacja 

kobiet, by odgrywały aktywną rolę w przywództwie politycznym, a także anga-

żowały się na rzecz zniesienia niesprawiedliwych struktur
221

. 

Także młodzież nie pozostaje w tyle organizując się w różnego rodzaju 

ruchy i stowarzyszenia. Dobrym przykładem jest Chrześcijańska Rada Mło-

dzieży Szwecji, która skupia większość kościelnych organizacji młodzieżowych 

w tym kraju. Młodzi chrześcijanie starają się zajmować, oprócz zagadnień mię-

dzynarodowego i lokalnego ekumenizmu, także problemami związanymi ze 

szkolnictwem, imigrantami i różnymi bezpośrednio związanymi z ich grupą 

wiekową
222

. 

Przykładem na współdziałanie na płaszczyźnie politycznej wśród chrze-

ścijan mogą być Węgry, gdzie większość wyznaniową stanowią katolicy. Przed 

wojną, czyli na długo przed II Soborem Watykańskim, regent kraju Miklós 

Horthy był kalwinem, tego wyznania byli także dwaj premierzy po 1920 r. Nie 

przeszkadzały im różnice wyznaniowe i powołali do swojego rządu wielu kato-

lików, aby wspólnie budować jak najlepsze państwo – większość katolicka pod 

przewodnictwem protestantów
223

. W Polsce, w czasie, określanym już mianem 

historii najnowszej, jednym z szefów Rady Ministrów (premierem) także był 

ewangelik – Jerzy Buzek, desygnowany na to stanowisko w październiku 

1997 r. Możemy się także tym poszczycić, że jako kraj w większości katolicki, 

złożyliśmy kierowanie naszym państwem w ręce chrześcijanina innej denomi-
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nacji niż nasza. Jednak podczas kampanii wyborczej przed jednymi z wyborów 

parlamentarnych, zdarzyło się coś, co nie powinno mieć miejsca. Mianowicie, 

działacze jednej z partii politycznych, określającej się wyraźnie jako partia się-

gająca głęboko do korzeni chrześcijańskich, wywieszali plakaty wzywające do 

niegłosowania podczas wyborów na ewangelickich kandydatów (wspomniane-

go już Profesora Jerzego Buzka oraz Wicemarszałka Senatu Marcina Tyrnę)
224

. 

Innym dobitnym przykładem „braku kultury ekumenicznej” było zdarzenie, 

które miało swoje miejsce, także na Śląsku przed wyborami samorządowymi 

 w 2002 r. w tak zwanej „Trójwsi”: Istebna, Koniakowa i Jaworzynka. Jego 

autorami byli – niestety duchowni katoliccy – księża proboszczowie dwóch 

tamtejszych parafii. Oficjalnie wystąpili z apelem, aby nie wybierać do Rady 

Gminy ewangelików, a zwłaszcza Pani kurator
225

 Danuty Rabin, sprawującej 

funkcję Wójta już od kilkunastu lat. Tego egzaminu niestety nie zdali duchowni 

katoliccy (taka sytuacja na szczęście jest tylko niechlubnym wyjątkiem). Na 

szczęście świeccy, można powiedzieć, uratowali sytuację. Doceniając dotych-

czasową pracę swojego Wójta, tamtejsi mieszkańcy – w większości katolicy, 

obdarzyli ją zaufaniem i podczas wyborów otrzymała o blisko 400 głosów wię-

cej niż kontrkandydat
226

. 

Na szczęście nie brakuje także współpracy pomiędzy katolikami i prote-

stantami w dziedzinie gospodarki i ekonomii. Takowe działania były podejmo-

wane już w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych we Francji w okolicy Taizé, 

będącej siedzibą wspólnoty, którą założył i kierował brat Roger Schutz. W tam-

tym czasie wspólnotę tworzyli tylko protestanci. Oni to zmotywowali pięć mło-

dych rodzin rolniczych do utworzenia, wraz z nimi, wspólnego gospodarstwa. 

Większość chłopów w tamtej okolicy nie ma dość ziemi, by żyć dostatnio. 

Wszystkie gospodarstwa były wtedy do siebie bardzo podobne: kilka świń i kóz 

oraz kilka zagonów pod uprawami zbożowymi. Gospodarowano tam przy po-

mocy środków częstokroć przestarzałych. Jeśli jakiś rolnik pragnął unowocze-

śnić swoje gospodarstwo i nazbierałby już potrzebne środki finansowe na zakup 

kosztownego sprzętu (na przykład traktor), to i tak nie mógłby go w pełni wy-

                                                 
224

 Plakaty posiadały dodatkowo hasło: „Ewangelicy nas zawiedli, komuniści też! Szukaj na 

listach katolików”. 
225

 Kurator w parafiach ewangelickich jest odpowiednikiem katolickiego wiceprezesa Rady 

Parafialnej. 
226

 Por. M. Niemiec, Żyć ekumenią na Górnym Śląsku – Perspektywa ewangelicka, w: ŻEKL, 

s. 69: Por. także J. Gross, Doświadczenia ekumeniczne w Polsce, „Przegląd Ewangelicki” 

4/2003 r., s. 38.
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korzystać z powodu niewielkich rozmiarów swojego gospodarstwa. W związku 

z taką sytuacją te pięć katolickich rodzin i Wspólnota Taizé jako szósty udzia-

łowiec, wnosząc jako udziały: zwierzęta hodowlane, maszyny rolnicze i ziemię, 

1 września 1962 r. utworzyło spółdzielnię
227

, która przyjęła nazwę COPEX
228

. 

Bardzo cenne są przykłady wprowadzania zasad ekumenizmu w życie 

codzienne, a najpełniej realizuje się to, gdy wspólnie się mieszka, pracuje i od-

poczywa. Przykładem jest tu wspomniana już wcześniej wspólnota z Taizé, ale 

na stałe mieszkają tam (w najbliższej okolicy) świeccy katolicy, ewangelicy 

którzy tam przebywają to, albo bracia należący do wspólnoty, albo świeccy 

przebywający tam tylko czasowo (przyjeżdżający na tradycyjne spotkania, lub 

zaangażowani w grupie pracy). Jednak w południowej Bawarii pod Augsbur-

giem, w Ottmaring powstało miasteczko ekumeniczne. Zostało ono założone  

z inicjatywy dwóch ruchów: katolickiego Fokolari (założycielką, którego była 

zmarła już Chiara Lubich) i Bractwa ewangelickiego (Ewangelische Bruder-

schaft). W ciągu ośmiu lat przygotowywano statut i projekt ekumenicznego 

osiedla, aby w 1968 r. mogli się w nim osiedlić pierwsi mieszkańcy. Z zewnątrz 

wygląda ono jak zwykłe osiedle składające się z ponad trzydziestu domów,  

w których mieszka około 150 osób, w połowie katolików i w połowie ewange-

lików. Wspólnota ta składa się z rodzin, osób niezamężnych, a także wspólnot 

Fokolari oraz ewangelicznych Bractw. Pod względem gospodarczym wspólnota 

utrzymuje się sama, z pieniędzy zarobionych przez dorosłych pracujących za-

wodowo. Zadaniem ośrodka w Ottmaring jest, w porozumieniu ze swoimi wła-

dzami kościelnymi, rozwijanie i posuwanie naprzód ekumenii przez wspólne 

życie – pokazanie podzielonemu światu chrześcijańskiemu, że można żyć  

w zjednoczeniu i w wielu sprawach działać razem
229

. 

 

 

 

 

                                                 
227

 Wspólnota Taizé w styczniu 1964 r. zrezygnowała w COPEX z wszelkich praw własności na 

korzyść pozostałych członków, zachowując jedynie symboliczny udział w wysokości 1000 

franków (było to konieczne minimum pełnego członkowstwa w spółdzielni). Od tej chwili 

bracia nie posiadali już w spółdzielni praktycznie żadnego kapitału, mimo pełnego zaangażowa-

nia w jej działalność i wdrażanie zasad nowoczesnego rolnictwa. 
228

 Por. J. Paupert, dz. cyt., s. 102 – 103. 
229

 Por. W. Miziołek, Ekumeniczna wspólnota życia w Ottmaring, BE 4/1994 r.,  

s. 95 – 96; Por. także M. Szewieczek, Żyć ekumenią w Ruchu Fokolare, w: ŻEKL, s. 195 – 196.
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Pokój i sprawiedliwość społeczna 

 

W sprawie zagrożonego pokoju wielokrotnie zabierano głos podczas 

licznych konferencji, sympozjów czy też wykładów. Przykładem takiego spo-

tkania chrześcijan pragnących zastanowić się nad tym, jak bronić cennego po-

koju, była między innymi Światowa Konferencja „Działacze religijni na rzecz 

ratowania świętego daru życia przed katastrofą nuklearną”, która odbyła się  

w Moskwie w maju 1982 r.
230

. 

Interesującą inicjatywą, choć mało znaną poza granicami Niemiec, jest 

„Ekumeniczna Dekada Pokoju”, która odbywa się tam cyklicznie w listopadzie 

od 1980 r. Idea takiej akcji pochodzi jednak z Holandii, gdzie dużo wcześniej 

tamtejsza Międzykościelna Rada Pokoju wprowadziła „Dzień Pokoju”. Mate-

riały do pierwszej Dekady odbywającej się pod hasłem „Twórzmy pokój bez 

broni”, zostały opracowane jesienią 1980 r. przez Wspólnotę Pracy Młodzieży 

Chrześcijańskiej w Niemieckiej Republice Demokratycznej (przedstawiciele 

Kościoła rzymskokatolickiego oficjalnie uczestniczą w przygotowywaniu mate-

riałów dopiero od 1988 r.). Publiczną oznaką włączenia się poszczególnych 

chrześcijan w akcję, oprócz uczestnictwa w poszczególnych punktach przygo-

towanego programu, było noszenie na ubraniu naszywek z napisem „miecze na 

lemiesze”. Akcja została pozytywnie przyjęta przez społeczeństwo niemieckie, 

więc w niedługim czasie tak zwane „grupy pokoju”, z niemal wszystkich Ko-

ściołów, zostały włączone w przewodnią grupę o nazwie „Ekumeniczna Deka-

da dla Pokoju i Sprawiedliwości”, której zadaniem jest organizacja Dekady. 

Charakter ekumeniczny ma także obchodzony od początku lat osiemdziesiątych 

(na przełomie września i października) Tydzień Współobywateli Cudzoziem-

skich. W pierwszych latach tylko na terenie Republiki Federalnej Niemiec  

i Berlina Zachodniego, a począwszy od 1990 r. Tydzień obchodzony jest już na 

terenie całych Niemiec
231

. 

Niejednokrotnie w sprawie wojny i pokoju swój głos zabierały kobiety 

wielu wyznań, zrzeszone w Ekumenicznym Forum Chrześcijanek Europy
232

. 

                                                 
230

 Por. K. Karski, Pokojowa Konferencja Działaczy Religijnych, SiDE 1/1983 r., s. 37 – 38.
 

231
 Por. J. Nowak, Współczesne inicjatywy ekumeniczne w Niemczech, „Studia Oecmenica” 

4/2004 r., s. 213 – 214; Por. także S. Ploog, Tschiche Hans-Jochen (ur. 1929),  

w: http://www.karta.org.pl/Biogram.asp?KategorialD=39&ProduktID-194, 05.04.2008 r. 
232

 Ekumeniczne Forum Chrześcijanek Europy (EFChE) jest to międzywyznaniowa ekumenicz-

na organizacja kobiet powołana w 1982 r. Członkami Forum mogą być krajowe i regionalne 

chrześcijańskie organizacje kobiece, grupy konfesyjne lub narodowe. Celem Forum jest 
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Najbardziej znane jest oświadczenie w sprawie wojny, w którym to sprzeciwiły 

się przygotowaniom rządu amerykańskiego do totalnej wojny w Iraku. Swoje 

zdanie motywowały tym, że wojna nie jest i nigdy nie była narzędziem budo-

wania pokoju, a konkretne działania militarne pociągnęłyby za sobą cierpienia 

niezliczonych kobiet, mężczyzn i dzieci; jednocześnie wątpliwe było, czy osią-

gnęłyby postawione sobie cele, a mianowicie rozbrojenie Iraku, obalenie reżi-

mu Husseina i przezwyciężenie terroryzmu. W tym apelu solidaryzowały się ze 

wszystkimi przeciwnikami tej wojny próbującymi nawoływać do poszukiwania 

pokojowego rozwiązania. Wskazały także na ONZ jako jedyną ogólnoświatową 

platformę, upoważnioną do podejmowania wielostronnych, demokratycznych 

działań w tej sprawie. Apelowały w związku z tym, aby dać inspektorom roz-

brojeniowym ONZ potrzebny czas do wykonania powierzonego im zadania
233

. 

Inną organizacją, działającą na tym polu, jest Stowarzyszenie Ekume-

niczne Teologów Trzeciego Świata
234

. Pierwsze światowe spotkanie członków 

tej organizacji (poprzedzone spotkaniami w ramach poszczególnych kontynen-

tów: Konferencją Ogólnoafrykańską w 1977 r., Azjatycką Konferencją Teolo-

gów w 1979 r. i Konferencją Ameryki Łacińskiej w 1980 r.) odbyło się  

w sierpniu 1981 r. w Indiach (New Delhi). Swoją działalność rozpoczęli od 

krytycznej analizy historii politycznej, społecznej, kulturalnej, rasowej i religij-

nej Trzeciego Świata. Wykluczają jednak uprawianie teologii jako akademic-

kich dociekań oderwanych od działania, chcąc wpleść teologię w praktykę ży-

cia codziennego. Działania teologów są reakcją na nasilające się represje, ogra-

niczenia praw ludzkich i społecznych. W wielu krajach Trzeciego Świata na 

porządku dziennym było (i nadal jest) pozbawianie ludzi wolności bez jakiego-

kolwiek procesu, tortury, czy też tajemnicze zniknięcia ludzi. Miliony ludzi 

                                                                                                                                  

wzmocnienie ekumenicznej współpracy kobiet, pogłębienie ich solidarności, wspieranie ich  

w poszukiwaniu wspólnej europejskiej tożsamości i pogłębienie wiary. 
233

 Por. Ekumeniczne Forum Chrześcijanek Europy, Oświadczenie Ekumenicznego Forum 

Chrześcijanek Europy w sprawie wojny, w : http://old.luteranie.pl/www/info/0302/wojna-

kobiety.htm, 18.10.2015 r.; Por. także A. Boczkowska, Kobiety ponad podziałami, w: 

www.mariawita.pl/htmls/ekumenia/forum.html, 10.12.2007 r. 
234 

Stowarzyszenie Ekumeniczne Teologów Trzeciego Świata (EATWOT) zostało utworzone  

w sierpniu 1976 r. po wspólnej konferencji teologów z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, re-

prezentujące różne Kościoły protestanckie, prawosławne i rzymskokatolicki. Jest to stowarzy-

szenie teologów w tym sensie, że jego członkami mogą być nie tylko „teologowie zawodowi”, 

ale także ludzie, którzy poważnie traktują zadania wiązania teologii z walką o pokój i sprawie-

dliwość. Mimo, że jego członkami są także duchowni, to główny trzon stanowią ludzie świeccy 

m.in.: teologowie, działacze społeczni, czy też dziennikarze. 
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zostały zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania, wygnane bądź wtłoczone 

do obozów dla uchodźców. W wielu tych krajach powstały reżimy wojskowe  

i dyktatorskie, gdzie policja i organizacje paramilitarne bezkarnie prześladują 

własnych rodaków posługując się najróżniejszymi metodami represji. Teolo-

gowie Trzeciego Świata, przeciwstawiając się takiemu stanowi rzeczy, pragną 

działać w służbie ludzkości, gdyż uważają, że jest to niezbędne do prawdziwej 

refleksji teologicznej. Swoją działalnością chcą także przyczynić się do moty-

wowania innych do zaangażowania się w działania społeczno-polityczne oraz  

w walkę o wolność i sprawiedliwość społeczną. Zadaniem teologów ma być 

także utrzymywanie ścisłych kontaktów z ruchami walczącymi o sprawiedliwe 

przemiany w społeczeństwach, aktywne włączanie się w działalność tych ru-

chów, nadawanie im właściwych motywacji, a także udzielanie im poparcia na 

arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej
235

. 

Działaniom na rzecz przywrócenia i zachowania pokoju na świecie musi 

towarzyszyć pamięć o tym, co się działo w przeszłości, by nie popełniać tych 

samych błędów, bo „kto nie pamięta historii, skazany jest na jej powtórne prze-

życie”
236

. W tym kontekście znamienny jest pewien gest młodych Niemców 

związany z kościołem Pojednania poświęconym w sierpniu 1962 r. we Wspól-

nocie w Taizé. Otóż ci wspomniani młodzi chrześcijanie (katolicy i ewangeli-

cy), pragnąc pokutować za nazistowską nienawiść, naprawić krzywdy i przybli-

żyć dzieło pojednania, własnoręcznie pracowali przy budowie wielkiego ko-

ścioła, który jest symbolem procesu jednoczenia się chrześcijan
237

. 

Bardzo ciekawą inicjatywą, co prawda pastora ewangelickiego, ale ma-

jącą służyć głównie młodym świeckim członkom kościołów chrześcijańskich, 

było wybudowanie żaglowca o długości 18 m, szerokości 5 m i łącznej po-

wierzchni żagli 180 m
2
. Przy jego budowie zatrudniono więźniów oraz bezro-

botnych – także z Polski. Początkowo statek ten nazwany „Jona” miał kursować 

między Lubeck, Kołobrzegiem, Darłowem i Królewcem służąc sprawie pojed-

nania narodów. Po pewnym czasie koncepcja została rozszerzona o bardziej 

ekumeniczny charakter, a mianowicie statek miał służyć każdorazowej, młodej 

załodze w poszerzaniu swojej świadomości ekumenicznej, wzajemnego posza-

nowania oraz propagowania idei pokoju i sprawiedliwości. W październiku 

1992 r. w porcie w Darłówku żaglowiec został „ochrzczony” nowym imieniem 

                                                 
235

 J. R. Chandran, Stowarzyszenie Ekumeniczne Teologów Trzeciego Świata, SiDE 2/1983 r.,  

s. 26 – 35. 
236

 G. Santayana, napisane w jednym z bloków Oświęcimia. 
237

 Por. J. M. Paupert, dz. cyt., s. 149 – 151. 
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– „Niniwa”, przez Ks. bp. Ignacego Jeża. Od tej pory statek rozpoczął swoje 

misyjne i pojednawcze zadanie aby Bałtyk stał się morzem pokoju i pojednania 

chrześcijan różnych wyznań i narodów
238

. 

 

Ochrona stworzenia 

 

Przestrzeń pomiędzy ekumenizmem a szeroko pojętą ochroną środowi-

ska naturalnego są zdominowane przez liczne działania, które na pierwszy rzut 

oka nie mają wiele wspólnego z głównym celem ekumenizmu, jakim jest przy-

wrócenie widzialnej jedności wśród chrześcijan. Jednak działający na tym polu 

od wielu lat usiłują przekonywać chrześcijan, że czynne zainteresowanie śro-

dowiskiem naturalnym buduje jedność między chrześcijanami i odwrotnie, 

ekumeniczne doświadczenie jedności chrześcijan sprzyja poszukiwaniu wspól-

nych rozwiązań problemów „ekologicznych”. Niejednokrotnie współpraca 

ekumeniczna dobrze rozwija się dzięki ad hoc powoływanym strukturom. Są 

one często bardziej operatywne i mniej kosztowne w utrzymaniu niż struktury 

stałe. Jednak w przypadku współpracy ekumenicznej w ochronie środowiska 

naturalnego niezbędne są przede wszystkim stałe struktury, popierane i pod-

trzymywane poprzez poszczególne Kościoły. Swoistym paradoksem jest fakt, 

że świeckie organizacje ekologiczne przejęły od Kościołów zapał w działaniu 

na rzecz środowiska
239

. Organizacji ekologicznych w każdym kraju jest bardzo 

dużo i chrześcijanie powinni włączyć się w ich działania i niejednokrotnie to 

czynią. Jednak nie zawsze filozoficzne czy teologiczne motywacje działania 

tych struktur odpowiadają chrześcijańskiemu sposobowi patrzenia na świat.  

W takich wypadkach wyznawcy Chrystusa często starają się zorganizować wła-

sne grupy, które podejmują pracę na rzecz ochrony środowiska, odwołując się 

do zasad chrześcijańskich
240

. 

Jedną z akcji zapoczątkowaną i propagowaną przez chrześcijan (inicja-

torami tego dzieła byli członkowie Kościołów zrzeszonych w ŚRK) na przeło-

mie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był program znany pod nazwą 

„Energia dla sąsiada”. Była to akcja mająca dwa podstawowe cele. Pierwszym 

było propagowanie postaw prowadzących do oszczędności energii. Drugim, 
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 Por. C. Schuchowska, „Nirwana” - Poświęcenie i pierwszy rejs, BE 3 – 4/1992 r., s. 31 – 32. 
239

 Por. J. Leśniewska, Pomiędzy ekumenią a ekologią, „Roczniki Teologiczne” z. 7/2000 r.,  

s. 183 – 203. 
240

 Por. I. Czaczkowska, Zaangażowanie ŚRK w ochronę środowiska, SiDE 1/1998 r.,  

s. 38 – 39. 
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sprawiającym spore trudności, było poszukiwane dróg przekazu zaoszczędzo-

nych zasobów energetycznych ludziom w rejonach, w których niedobór energii 

jest jedną z podstawowych przyczyn niedorozwoju gospodarczego
241

. 

Na arenie europejskiej należy zauważyć, utworzoną w październiku 

1998 r., Europejską Sieć Współpracy Ekologicznej Chrześcijan (ESWEC)
242

. 

Pośród jej celów można wymienić: promowanie odpowiedzialności ekologicz-

nej
243

, podnoszenie świadomości ekologicznej – czyli ogólnie pojęta edukacja 

ekologiczna, umacnianie zaangażowania chrześcijan – zachęcanie do aktywno-

ści i współpracy, wpieranie podejmowanych działań prośrodowiskowych, gro-

madzenie i przekazywanie potrzebnych informacji oraz ekspertyz. Sieć ma 

strukturę luźną – nie powołano żadnego sztabu zarządzającego, ani nie otwarto 

żadnych biur. Powołano jedynie tak zwaną Grupę Wspierającą, składającą się  

z kilkunastu osób, której zadaniem jest dbanie o rozwój ESWEC, organizacja 

corocznych spotkań, koordynowanie działań i przekaz informacji. Współpraca 

pomiędzy członkami Sieci opiera się na całkowitej dobrowolności i dowolno-

ści. Taka luźna struktura ma na celu ograniczenie kosztów działalności przy 

jednoczesnym motywowaniu do pomysłowości jej członków
244

. Utworzenie 

Sieci nie miało na celu tworzenia konkurencji dla ekspertów z organizacji czy-

sto świeckich, a raczej bycie dla nich wiarygodnym partnerem. Rolą członków 

ESWEC jest właśnie podejmowanie współpracy z różnymi organizacjami  

i wywieranie wpływu na rządy, by podejmowały decyzje zgodne z ideą zrów-

noważonego rozwoju
245

.  

                                                 
241

 Por. J. Anchimiuk, Światowa Rada Kościołów między Nairobi a Vancouver (1976 – 1983), 

SiDE 2/1983 r., s. 12 – 13. 
242

 Europejską Sieć Współpracy Ekologicznej Chrześcijan jest efektem konferencji, która odby-

ła się w Vilemov (Czechy) w dniach 21 – 25 października 1998 r. Jej członkami są nie tylko 

protestanci i katolicy, ale także prawosławni i anglikanie. 
243

 Należy tu dodać, że używany jest tu termin „ekologia” w rozumieniu powszechnym, rozpo-

wszechnionym przez media, gdyż działaniami mającymi na celu ochronę przyrody nieożywio-

nej i ożywionej, ochronę środowiska i jego rewitalizację, a więc ogólnie mówiąc, działaniami 

mającymi na celu ochronę stworzenia zajmuje się nauka określana terminem „sozologia”. 
244

 Por. J. Leśniewska, Współpraca ekologiczna między chrześcijanami, SiDE 2/1999 r.,  

s. 146 – 147. 
245

 Por. tenże, Czwarte Zgromadzenie Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan, 

SiDE 2/2003 r., s. 94. 
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3. Propagowanie kultury chrześcijańskiej 

 

Od charakteru kultury konkretnej wspólnoty, czy społeczeństwa zależy 

istnienie ekumenizmu, jego fundamentalne cechy oraz historyczny przebieg. 

Były i niestety są jeszcze dzisiaj obecne pewne kultury, które z góry wykluczają 

jakiekolwiek działania ekumeniczne - zarówno na płaszczyźnie doktrynalnej 

jak i praktycznej. Najczęściej jest to wynikiem zapiekłych urazów i komplek-

sów kulturowych, mentalności wielowiekowej, megalomanii kulturowej lub 

państwowej, nacjonalizmu i wszelkiego rodzaju ksenofobii. Na szczęście tego 

rodzaju postawy są coraz rzadsze, a coraz to większa rzesza ludzi przekonuje 

się, że różnorodność jaka istnieje w kulturze jest oznaką jej bogactwa i stanowi 

źródło wzajemnego ubogacania się
246

. 

W Europie już od dawna można było zauważyć postępujący proces la-

icyzacji kontynentu, a co za tym idzie, także i odchodzenia od zasad chrześci-

jańskiego życia, a więc i chrześcijańskiej kultury. Te coraz silniejsze prądy 

walczą z chrześcijańską wizją zjednoczonej Europy. W takiej to atmosferze 

powstała myśl zorganizowania w miastach „Marszu dla Jezusa” mającej być 

publicznym opowiedzeniem się za chrześcijańskim podłożem zjednoczonej 

Europy i jej kultury. Marsz miał zawsze charakter ekumeniczny, gdyż chrześci-

janie różnych wyznań wychodzili razem na ulice, zamanifestować swoją wolę  

i jedność. Pierwszy ekumeniczny marsz odbył się w 1987 r. w Londynie, na 

którym zgromadziło się około piętnastu tysięcy uczestników. Od tamtego mo-

mentu akcja zatacza coraz szersze kręgi, a nawet uzyskała swoich naśladowców 

w Ameryce
247

. 

 

Nauka, edukacja i wychowanie 

 

Świeccy chrześcijanie bardzo chętnie i aktywnie działają na płaszczyź-

nie edukacji ekumenicznej organizując różnego rodzaju sympozja, czy też spo-

tkania dyskusyjne. Mające one na celu przybliżenie tematyki ekumenicznej 

wielu grupom społecznym, a także obiektywne przedstawianie informacji na 

temat różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, aby likwidować stereo-

typy, nieufność i wszelkiego rodzaju antagonizmy. Przykładem, takowego za-

                                                 
246

 Por. C. S. Bartnik, Pozadoktrynalne uwarunkowania postawy religijnej, w: KChJ,  

s. 705 – 706. 
247

 Por. Marsz dla Jezusa, BE 2/1992 r., s. 26 – 29. 
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angażowania na gruncie polskim, może być pierwsze tego typu spotkanie  

z udziałem przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich, które odbyło się 

już 8 maja 1959 r. w Warszawie
248

. Zorganizował je tamtejszy Klub Inteligencji 

Katolickiej
249

. Niecałe dwa lata później, bo już w marciu 1961 r., tenże KIK 

posiadał już Sekcję Problematyki Soborowej i Ekumenicznej
250

. Wśród wielu 

znanych i wybitnych świeckich działaczy tego Klubu należy wymienić Jana 

Turnaua, który pracował tam u boku pani Anieli Urbanowicz
251

. Jedną z jego 

najważniejszych inicjatyw są comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne, które 

odbywają się obecnie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w ewangelicko-

augsburskim kościele Wniebowstąpienia w Warszawie. Był pomysłodawcą 

polskiego ekumenicznego przekładu Biblii, zorganizował wiele spotkań i pre-

lekcji, a także napisał setki tekstów o tematyce ekumenicznej, które były opu-

blikowane głównie w „Więzi”, „Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszech-

nym” i „Gazecie Wyborczej”
252

. 

Bardzo pozytywnym i mile widzianym przejawem ekumenicznego my-

ślenia w dziedzinie edukacji jest wymiana wykładowców. Pierwszy przypadek 

zatrudniania wykładowcy innego wyznania na wyższej uczelni katolickiej zda-

rzył się w 1984 r. Było to dokładnie w letnim semestrze akademickiego roku 

1983/1984 na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kiedy to zaangażo-

wano z wykładami luterańskiego teologa i ekumenistę Karola Karskiego (po-

siadającego wówczas tytuł doktora). Prowadził on wtedy wykłady z historii 

ruchu ekumenicznego
253

. Pozostając w nurcie uczelni wyższych należałoby 

wspomnieć o powstających, także w Polce, Międzywyznaniowych Duszpaster-

stwach Akademickich. Jedno z  takich – MDA „WYSPA”, skupiające katoli-

ków, protestantów i prawosławnych, powstało w grudniu 2005 r. we Wrocła-

                                                 
248

 Spotkanie to odbywało się pod hasłem „W przededniu Soboru Powszechnego”. 
249

 Por. W. Miziołek, Inicjatywy ekumeniczne Kościoła rzymskokatolickiego, w: KChJ, s. 400. 
250

 Por. G. Polak, Zaangażowanie ekumeniczne laikatu katolickiego w Polsce, SiDE 2/1988 r., 

s. 54. 
251

 Pani Aniela Urbanowicz była pierwszą osobą z Polski, która odwiedziła wspólnotę w Taizé, 

była także jej wielką propagatorką. W 1986 r. została laureatką ustanowionej przez Taizé Na-

grody Pojednania im. Mahatmy Gandhiego. 
252

 Por. G. Polak, Janowi Turnauowi na 70-lecie, SiDE 1/2003 r., s. 140 – 144. 
253

 Por. T. Wyszomirski, S. J. Koza, Ekumenizm na polskich wyższych uczelniach chrześcijań-

skich, w: KChJ, s. 425. 
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wiu. Jego głównymi inicjatorami byli studenci i wykładowcy wrocławskiej 

Ewangelikalnej Szkoły Teologicznej
254

. 

Przykładem godnym naśladowania i przedstawienia jest postawa mło-

dzieży ze Śląska Cieszyńskiego, a dokładniej z filii LO im. M. Kopernika 

mieszczącej się w Ustroniu. Oni to, pod koniec roku 1990, wywołali problem 

wspólnych katechez
255

, który został podjęty i realizowany z powodzeniem 

przez ich katechetów (rzymskokatolickiego i luterańskiego). Taki sposób pro-

wadzenia lekcji religii nie jest stałym sposobem prowadzenia katechezy  

w szkole, ale wspólne godziny są prowadzone raz na jakiś czas po wcześniej-

szym uzgodnieniu tematów. Wspólne katechezy także są przeprowadzone  

w tamtejszych szkołach podstawowych i to zarówno przez duchownych, jak  

i przez katechetów świeckich. Prócz przeżywania wspólnych katechez, mło-

dzież obu duszpasterstw także razem spędza wolny czas i bawi się, między in-

nymi na organizowanych każdego roku tak zwanych „andrzejkach ekumenicz-

nych”
256

. 

Bardzo ciekawym sposobem na krzewienie autentycznych i przyjaciel-

skich relacji jest budowanie jedności chrześcijan poprzez sport. Pomysł ten jest 

realizowany we Włocławku podczas ekumenicznych spotkań młodzieży aka-

demickiej już od 1991 r. W ramach obchodów Tygodnia Jedności Chrześcijan 

młodzi ludzie, głównie z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 

Salezjańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie i Chrześcijań-

skiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ale także między innymi nauczycie-

le włocławskich szkół, czy też młodzi policjanci z włocławskiego komisariatu, 

rozgrywają turnieje gry w koszykówkę. Udział policjantów i nauczycieli był 

wyrazem poszerzenia ekumenicznej formuły o płaszczyznę społeczno-

zawodową towarzyszącą budowaniu bezpośrednich i poprawnych relacji mię-

dzy kandydatami do kapłaństwa z różnych Kościołów chrześcijańskich (którzy 

do momentu święceń, czy też ordynacji, są świeckimi członkami swoich Ko-

                                                 
254

 Por. G. Kania-Misiak, M. Misiak, „WYSPA” na wyspie, „Ogniwo łańcucha modlitwy” 

1/2006 r., s. 1; Por. także Katolicka Agencja Informacyjna, Wrocław: powstało Międzywyzna-

niowe Duszpasterstwo Akademickie, w: http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depe 

sza_id_depeszy=358253, 17.10.2015 r. 
255

 Teren Śląska Cieszyńskiego jest bardzo bogaty wyznaniowo. Okolicę na której położone są 

miejscowości: Wisła, Ustroń, Goleszów, Cieszyn, Skoczów i Brenna, zamieszkuje ludność 

reprezentująca około 30 wyznań, największym z nich, obok Kościoła rzymskokatolickiego, jest 

Kościół ewangelicko-augsburski. Ewangelicy stanowią tam około 45 % mieszkańców. 
256

 Por. T. Piłat, Parę słów o ekumenizmie praktycznym,  „Teofil” 1/2000 r.; Por. także P. Her-

man, Twarzami do siebie, Katechezy ekumeniczne, „W Drodze” 1/1996 r., s. 76 – 85. 
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ściołów i Wspólnot eklezjalnych). Sport jest bowiem dziedziną kultury, w któ-

rej człowiek dobrowolnie poddaje się sprawdzianowi ze swego człowieczeń-

stwa. Każdy zawodnik, w stanie emocjonalnego napięcia, zdaje nie tylko egza-

min sprawnościowo-techniczny, ale także intelektualny, społeczny, moralny  

i religijny. Podczas zawodów sportowych dokonuje się zmaganie z samym sobą 

oraz z drugim człowiekiem. Jest to okazja do sprawdzenia swojej ekumenicznej 

dojrzałości, kultury duchowej i do okazywania praktycznego szacunku do 

człowieka, który jest członkiem innego Kościoła. W takiej konfrontacji sporto-

wej – szlachetnej i uczciwej – nikną uprzedzenia i urazy, a dodatkowo zawiązu-

ją się znajomości i autentyczne przyjaźnie. Trwają one nie tylko podczas tych 

spotkań sportowych, ale przenoszone są poza obszar sportu i stają się codzienną 

praktyką (później determinują one postawy i zachowania w codziennej pracy 

duszpasterskiej, a także stanowią źródło motywacji dla powierzonych ich opie-

ce wiernych)
257

. 

Europejskie Spotkania Młodych są organizowane przez ekumeniczną 

Wspólnotę z Taizé od 1978 r., kiedy to bracia zaprosili młodzież z całej Europy 

do Paryża. Są to spotkania głównie o charakterze modlitewnym ale wszystko 

to, co dzieje się wokół tychże spotkań, jest równie ważne i w głównej mierze 

może współdecydować o wyglądzie przyszłego ekumenicznego współdziałania 

chrześcijan nie tylko w Europie ale także i poza jej granicami. Większość mło-

dych uczestników Spotkań przebywa w danym mieście u goszczących ich ro-

dzin. Jest to pierwszy i bardzo ważny element wzajemnego poznawania się  

i nabierania zaufania, gdyż bardzo często młodzi ewangelicy są goszczeni przez 

rodziny rzymskokatolickie, a katolicy przez rodziny ewangelickie. Nawiązują 

się wtedy bliskie, trwające później przez długie lata znajomości. Nic lepiej nie 

służy wzajemnemu poznawaniu siebie, jak wspólne życie – co prawda jest to 

zazwyczaj tylko pięć dni, ale wystarczy, by wyzbyć się wielu krzywdzących 

stereotypów. Kolejnym elementem, który pomaga zbliżyć się do siebie (służąc 

także, w pewnym sensie, wzajemnemu wychowaniu), jest wspólna zabawa syl-

westrowa oraz wzajemna prezentacja krajów europejskich, z których pochodzą 

uczestnicy Spotkania. Innym ważnym elementem jest pomoc przy organizacji 

Europejskich Spotkań. Bracia tworzą to dzieło razem z młodymi wolontariu-

szami z tak zwanej „grupy pracy”, którzy pomagają przy organizacji, a także 

podczas trwania samego Spotkania. Wspólna praca i wspólny cel jednoczy tych 
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 Por. Z. Dziubiński, Sport jako forma ekumenicznego dialogu, „Ateneum Kapłańskie”  

T. 130/1998 r., s. 442 – 446; Por. także tenże, Jubileusz ekumenicznych spotkań sportowych, 

„Ateneum Kapłańskie” T. 134/2000 r., s. 541 – 543. 
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młodych ludzi, mogą się przekonać, że działając razem można osiągnąć więcej 

niż osobno. Jest to dla nich ogromnie ważna lekcja na przyszłość, którą powinni 

wykorzystać po powrocie do domów, do swoich wspólnot lokalnych, gdzie 

także jest wiele okazji do współdziałania. Młodzi uczestnicy Spotkań, katolicy  

i ewangelicy, wielokrotnie działali także jako wolontariusze niosąc pomoc 

głodnym i bezdomnym przebywającym na dworcach kolejowych, stacjach me-

tra, czy też w różnych dzielnicach goszczących ich miast (np. w dzielnicy por-

towej Hamburga), a to za sprawą sióstr Misjonarek Miłości, które namawiały 

młodych do wspólnego manifestowania chrześcijaństwa wśród najbardziej po-

trzebujących
258

. 

Stworzony na polskim gruncie projekt „Miasto Dialogu” jest godnym 

naśladowania przykładem aktywizacji młodych. Jego idea powstała w jesienią 

2001 r. w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu
259

. Jest to pro-

gram edukacyjny służący kształtowaniu wśród młodych wrocławian postaw 

szacunku wobec przedstawicieli innych kultur i religii. Działania związane są  

z tak zwaną „Dzielnicą Wzajemnego Szacunku”
260

. Program ruszył w lutym 

2002 r., kiedy to młodzi przedstawiciele różnych religii (judaizmu, chrześcijań-

stwa) zaczęli spotykać się w Domu Spotkań, aby zaznajomić się z zagadnie-

niami związanymi z ekumenizmem, dialogiem kultur i religii oraz tolerancją. 

Następnie w czasie wakacji zbierali materiały i przygotowywali stronę interne-

tową, będącą owocem zwieńczającym ich pracę
261

. 

Innym ciekawym sposobem na propagowanie i rozwijanie współpracy 

ekumenicznej, opartej na edukacji i nauce – choć nie tylko, są Międzynarodowe 

Ekumeniczne Kongresy Esperantystów. Są to trwające około tygodnia zjazdy, 
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 Por. K. Drwal, Hamburg pełen pokoju i zaufania, „Niedziela” 3/2004 r., s. 10 – 11 ; Por. 

także tenże, Przystanek Lizbona, „Niedziela” 3/2005 r., s. 8 – 9; P. Rozpiątkowski, Być wier-

nym dziedzictwu, „Niedziela” 3/2006 r., s. 11; K. Białkowski, Wrocławianie w Zagrzebiu, 

NdzW 2/2007 r., s. IV – V; A. Przybylski, U źródeł miłości i pokoju. Europejskie Spotkanie 

Młodych, „Niedziela” 2/2007 r., s. 26. 
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 Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu jest młodzieżowym centrum edukacyj-

no-wychowawczym założonym przez jezuitów. Jedną z głównych dziedzin działalności tego 

ośrodka jest praca na rzecz dialogu między religiami i kulturami. 
260

 „Dzielnica Wzajemnego Szacunku” to część Starego Miasta we Wrocławiu wyznaczona 

przez ulice: Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja, Pawła Włodkowica, Plac Wolności i Zam-

kowa. Na tym terenie znajdują się trzy świątynie wyznań chrześcijańskich (ewangelicko-

augsburska, rzymskokatolicka i prawosławna) oraz synagoga. Idea utworzenia niewyróżnionej 

na mapach „dzielnicy” zrodziła się około 1995 r. Obszar ten jest także nazywany: „Wrocławski 

Kwadrat”, „Dzielnica Czterech Świątyń” oraz „Dzielnica Pojednania”. 
261

 Por. Nasz projekt, w: http://www.miasto-dialogu.wroc.pl/nasz_projekt.html, 12.11.2006 r. 
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organizowane cyklicznie w różnych krajach przez dwie chrześcijańskie organi-

zacje esperanckie: Międzynarodową Katolicką Unię Esperancką (IKUE) i Mię-

dzynarodową Ligę Esperantystów Chrześcijan (KELI, zrzeszającą chrześcijan 

innych wyznań, w większości wyrosłych na gruncie reformacyjnym). Pierwszy 

kongres odbył się już w 1968 r. w Limburgu. Ostatni XXI w Strasburgu bieżą-

cego roku. W Polsce uczestnicy kongresu gościli już czterokrotnie, po raz  

pierwszy w 1994 r. w Gostyniu na X Ekumenicznym Kongresie Esperantystów. 

W programie takich zjazdów oczywiście oprócz wspólnych modlitw, referatów 

i wykładów, organizowane są różne grupy dyskusyjne, wspólne śpiewy i tańce, 

wycieczki turystyczno-krajoznawcze, koncerty, wystawy i inne liczne towarzy-

szące imprezy kulturalne
262

. 

 

Sztuka 

 

Każda sztuka, jeżeli tylko zbliża ludzi do siebie i do Boga, może służyć 

ekumenii. Dzieje się tak, ponieważ otwiera ona w człowieku pewne rejony du-

cha, które są niedostępne dla słów zawartych w akademickich twierdzeniach. 

Sztuka bardzo często inspiruje i witalizuje ewolucję ekumenicznych postaw. 

Jest ona promotorem i jednocześnie instrumentem ekumenizmu praktycznego, 

gdyż ma kreatywną siłę wspólnototwórczą, przez co może stawać się źródłem 

porozumienia ludzi i w ten sposób być znakiem ich jedności. 

Najczęściej wykorzystywaną dziedziną sztuki dla ekumenicznego zbli-

żenia jest muzyka. Bardzo wyraźnie widać to na przykładzie Śląska i to zarów-

no na Górnym, Dolnym, jak i na Śląsku Opolskim. Historia, tradycja i kultura 

tych ziem sprzyjają ekumenizmowi w jego czysto praktycznym i oddolnym 

wydaniu. W ankietach przeprowadzonych wśród dyrygentów przyparafialnych 

zespołów muzycznych na terenie diecezji opolskiej, wyraźnie podkreśla się 

ekumeniczne ukierunkowanie formacji zespołu oraz angażowanie się ich człon-

ków w różnorodne muzyczne przedsięwzięcia ekumeniczne. Bardzo dobrym 

miejscem formacji samych muzyków i śpiewaków, ale także i słuchaczy, są 
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 Por. B. Wasilewski, Informacja o X Ekumenicznym Kongresie Esperantystów w Gostyniu, 

BE 2/1994 r., s. 68 – 70; Por. także K. Paszkowska, Pelplin. Międzynarodowy Kongres Ekume-

niczny Esperantystów, w: http://pelplin.naszemiasto.pl/archiwum/pelplin-miedzynarodowy-kon 

gres-ekumeniczny-esperantystow,1384956,art,t,id,tm.html, 17.10.2015 r.; IKUE, Kongresoj de 

IKUE, w: http://www.ikue.org/kong.html, 17.10.2015 r. 
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organizowane różnego rodzaju festiwale i koncerty o charakterze ekumenicz-

nym
263

. 

We wrocławskim kościele ojców Franciszkanów pod wezwaniem św. 

Antoniego z Padwy od 2004 r. z inicjatywy tamtejszego organisty Bartosza 

Sozańskiego, a także ówczesnego proboszcza, organizowany jest międzynaro-

dowy festiwal muzyczny „Pokój i dobro przez muzykę”. Współorganizatorem 

tego wydarzenia muzycznego jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu. Centralnym punktem festiwalu jest modlitwa o pokój na świe-

cie, w której uczestniczą przedstawiciele różnych wyznań, a także i religii
264

. 

Organizatorzy pragną połączyć ideę pokoju i braterskiej miłości z pięknem mu-

zyki. Chcą, aby był on inspiracją zbliżającą ludzi, by jednoczył i pomagał na-

wiązywać dialog. Poprzez wspólną modlitwę i słuchanie pięknej muzyki, pra-

gną walczyć z podziałami i uprzedzeniami. W związku z tym wykonawcami są 

artyści pochodzący z różnych krajów i tradycji religijnych – między innymi już 

podczas pierwszego festiwalu zaprezentowali się muzycy z chóru Kościoła 

ewangelickiego Capella Ecumenica. W czasie kilku dni koncertowych wyko-

nywana jest muzyka organowa, chóralna, czy też wokalno-instrumentalna.  

W repertuarze znajdują się zawsze jedne z najwspanialszych utworów muzyki 

poważnej jak i utworów bardziej współczesnych o trochę „lżejszym tonie”, 

oczywiście nigdy nie brakuje muzyki religijnej. Jeden z koncertów jest trady-

cyjnie poświęcony promowaniu młodych talentów
265

. W tej samej świątyni  

w styczniu przy bożonarodzeniowej szopce odbywają się koncerty kolęd w wy-

konaniu dzieci różnych wyznań. Koncerty mają na celu zbliżenie do siebie 

najmłodszych chrześcijan i nie tylko, bo akcja została zainicjowana w 1999 r. 

we wrocławskiej „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku” i uczestniczą w niej także 

młodzi wyznawcy judaizmu
266

. Ekumeniczne Wieczory Kolęd organizowane są 

także we franciszkańskim kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Opolu 

(pierwszy odbył się w 1991 r.)
267

, a od kilku lat także wieczory pieśni pasyjnej. 
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 Por. G. Poźniak, Ekumenizm poprzez muzykę na przykładzie Diecezji Opolskiej, „Studia 

Oecumenica” 4/2004 r., s. 219 – 224. 
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 Na wspólnej modlitwie obecni są obok chrześcijan, także przedstawiciele gminy żydowskiej 

i wspólnoty muzułmańskiej. 
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 Por. M. Lewandowska, Festiwal u ojców Franciszkanów na wrocławskich Karłowicach, 

NdznDS 38/2006 r., s. III; Por. także T. Włodarski, Pokój i dobro – festiwal u Franciszkanów, 

NdzW 42/2006 r., s. VII; A. Combik, O pokój i dobro, GNdz-W 42/2004 r., s. VI. 
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 Por. K. Karski, Kronika wydarzeń ekumenicznych, SiDE 2/2002 r., s. 135. 
267

 Por. Z. Glaeser, Żyć ekumenią na Śląsku Opolskim – Perspektywa katolicka, w: ŻEKL,  

s. 54 – 55. 
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Idea tych opolskich wieczorów i ich organizacja także jest prowadzona przez 

osoby świeckie
268

, którym sprawa ekumenizmu nie jest obojętna
269

. 

Następnym przykładem ekumenicznego działania poprzez muzykę na 

wrocławskim „gruncie” są „Wieczory Tumskie”
270

 – ich styczniowa edycja jest 

tradycyjnie poświęcona tematyce ekumenicznej. W styczniu 2006 r. w auli Pa-

pieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w pierwszej części, swój 

wykład wygłosił między innymi Janusz Witt z Kościoła ewangelicko-

augsburskiego, w którym to odnosił się do bogatych wrocławskich doświadczeń 

ekumenicznych, niespotykanych w żadnym innym regionie Polski – o różnych 

fundacjach, czy też towarzystwach i oczywiście o działalności we wspominanej 

wcześniej „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku”. W części muzycznej Wieczoru 

wystąpił chór Capella Ecumenica, który został założony i jest prowadzony 

przez Adama Rajczybę, a w którym wspólnie śpiewają katolicy i ewangelicy
271

. 

Innym przykładem ekumenicznego zbliżenia poprzez sztukę i to kilku 

jej dziedzin w jednym wydarzeniu (widowisko słowno-muzyczne, recytacja 

wierszy oraz śpiew), jest „Ekumeniczny Wieczór Pasyjny”, który odbył się  

w miejscowości Śmigiel. Tego typu jednorazowych koncertów i spektakli oraz 

cyklicznych festiwali jest organizowanych coraz więcej, co widać nawet na 

naszym „polskim podwórku”, bo oprócz wyżej już opisanych, można podać 

odbywające się tylko w naszej stolicy: do 2001 r. Ekumeniczny Festiwal Credo 

in Unum Deum, czy też organizowany od 2006 r. Ogólnopolski Ekumeniczny 

Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos”
272

. 

Wielkim przedsięwzięciem kulturalno-edukacyjno-religijnym, o którym 

nie można nie wspomnieć, były Ekumeniczne Dni Kościoła zorganizowane  

                                                 
268

 Głównym ich inicjatorem i organizatorem był Romuald Bajgert, który jako katolik, był dłu-

goletnim członkiem, kronikarzem i kierownikiem artystycznym chóru im. Maxa Drischnera 

parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu. Znany był jako aktywny muzyk ekumenista; zmarł 

w styczniu 2005 r. 
269

 Por. M. Niemiec, dz. cyt., s. 67. 
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 Cykl „Wieczorów Tumskich” zainaugurowano w styczniu 1999 r. Ich organizatorem jest 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, redakcja „Gościa Niedzielnego”, a także funda-

cja „Pro Arte”. Pomysłodawcą całego projektu jest Stanisław Rybarczyk. Wieczory zostały 

pomyślane jako cykl otwartych spotkań, których celem jest propagowanie kultury muzycznej i 

nauk humanistycznych. Program każdorazowego spotkania składa się z dwóch części: prelekcji 

lub wykładu popularnonaukowego oraz koncertu muzycznego. 
271

 Por. L. Sicińska, Ekumeniczny Wieczór Tumski, NdznDS 7/2006 r., s. II. 
272

 Biuro Organizacyjne III Ogólnopolskiego Ekumenicznego Festiwalu Twórczości Chrześci-

jańskiej „Kairos”, Festiwal „Kairos”, „Jednota” 1 – 2/2008 r., s. 1. 
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w 2003 r. przez naszych zachodnich sąsiadów (po raz pierwszy wspólnie przez 

katolików i protestantów). O rozmachu tej imprezy, trwającej w Berlinie od 28 

maja do 1 czerwca, może świadczyć chociażby liczba zaplanowanych imprez – 

ponad 3 tysiące, a także liczba uczestników szacowana na około 220 tysięcy
273

. 

Ekumenizm także może być propagowany poprzez twórczość literacką. 

Literatura piękna powstała w kręgu kultury atlantyckiej zawiera w sobie sporo 

treści sakralnych, religijnych, czy też teologicznych, jednak ich pełne odczyta-

nie wymaga wyjścia poza konfesyjne podziały. To, co specyficznie chrześcijań-

skie potrzebuje, zarówno w lekturze jak i interpretacji, narzędzi ekumenicz-

nych, a więc takich, które pozwalają docierać do tego, co w chrześcijaństwie 

nie podzielone i najważniejsze, bo stanowiące jego sedno. Dobrym przykładem 

jest tu, naznaczona postawą ekumeniczną, twórczość naszego noblisty Czesła-

wa Miłosza. Opublikował on pod koniec lat pięćdziesiątych jeden ze swoich 

najświetniejszych wierszy pod tytułem „Rozmowy na Wielkanoc 1620 r.”. Jest 

to zbudowana z czterech części, poetycka debata teologiczna między dwoma 

staropolskimi szlachcicami, z których jeden jest katolikiem, a drugi kalwinem. 

Zasadniczy nurt refleksji teologicznej tego poety jest kierowany podejściem 

ściśle katolickim, ale liczne wątki poruszanej przez niego problematyki są bez 

wątpienia pochodzenia poreformacyjnego – luterańskiego i kalwińskiego.  

W wielu tekstach Miłosza można odnaleźć specyficzny dla niego teologiczno-

literacki ekumenizm
274

. 

 

Środki społecznego przekazu 

 

Jednym z obszarów pozwalającym na podejmowanie przez świeckich 

dialogu ekumenicznego, są środki komunikacji społecznej. Mają oni do dyspo-

zycji media tak zwane „świeckie” – prywatne i publiczne, ale i coraz większą 

gamę „kościelnych”, a więc tych należących do różnorodnych instytucji ko-

ścielnych i przez nie prowadzone (diecezje, parafie, zakony, ruchy kościelne 

itp.). Zaznacza się jednak, że treści ekumeniczne zamieszczone w „świeckich” 

mediach docierają do większego grona odbiorców, także tych niepraktykują-

cych, niewierzących, czy pozostających w konflikcie z Kościołem. Nie bez 
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 Por. Z. Nosowski, Berlin z aureolą, „Więź” 7/2003 r., s. 116 – 121; Por. także W. Wieczo-

rek, Nie ma Europy bez ekumenii, „Więź” 7/2003 r., s. 122 – 124; M. Jersak, Ekumeniczne 

spotkania Kościoła, „Jednota” 8 – 9/2003 r., s. 34. 
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 Por. J. Szymik, Quaestio Resurrectionis. Miłosz, ekumenizm, literatura, „Studia Oecumeni-

ca” 5/2005 r., s. 241 - 254. 
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znaczenia jest, aby pracownicy tych mediów, będący bardzo często ludźmi wie-

rzącymi i zaangażowanymi, jak najczęściej podejmowali wszelkie możliwe 

inicjatywy proekumeniczne
275

. 

Ważnym elementem praktycznej działalności ekumenicznej świeckich 

jest ich udział w działalności wydawniczej. W Polsce zasłużone miejsce zajmu-

je pismo pod tytułem „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, którego wydawanie 

zainicjowało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne
276

. Ukazuje się ono do 

1983 r. do dnia dzisiejszego. Początkowo był to kwartalnik, a później wydawa-

ny jako półrocznik
277

. Przez szereg lat było to jedyne pismo w Polsce w całości 

poświęcone tematyce ekumenicznej, a dodatkowo od samego początku w jego 

redakcji zasiadają luteranie, katolicy i prawosławni
278

. Nie jest to obecnie jedy-

ny przejaw współpracy na płaszczyźnie wydawniczej, bo można znaleźć także 

wspólne tłumaczenia Pisma Świętego, encyklopedie, leksykony, książki, czy 

też poszczególne artykuły, których jest coraz więcej
279

. Na gruncie amerykań-

skim w myśl tego nastawienia powstały magazyny takie jak „Unity Trends” 

albo „Community Now”, w których to zamieszczano publikacje przedstawicieli 

różnych wyznań chrześcijańskich
280

. 

Także w dziedzinie radiofonii i telewizji istnieje współpraca pomiędzy 

wyznawcami różnych wspólnot chrześcijańskich. W Polsce Kościoły nierzym-

skokatolickie uzyskały regularny dostęp do radia i telewizji publicznej. Mają 

one możliwość nadawania programów religijnych mogących docierać do setek 

tysięcy, a nawet milionów odbiorców za pośrednictwem dwóch ogólnopolskich 

stacji radiowych: II Programu Polskiego Radia oraz IV Programu Polskiego 
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 Por. M. Lis, Ekumenizm medialny: opolska mutacja „Gościa Niedzielnego”, w: ŻEKL,  

s. 203, 215. 
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 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS) to ugrupowanie społeczno-polityczne 
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Por. także M. Czajkowski, Biblia w służbie jedności, KChJ, s. 591. 
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 Por. J. Piekoszewski, Katolicyzm amerykański, Londyn 1986 r., s. 196. 
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Radia (dawniej Polskiego Radia BIS), a także dwóch programów telewizyj-

nych: TVP 2 i TVP Polonia. Jedną z rozgłośni o zasięgu regionalnym, która 

udostępnia swój czas antenowy ewangelikom jest Radio „Plus” Opole (dawniej 

Radio „Góra św. Anny”)
281

, przez którą nadawana jest cotygodniowa audycja 

„Echo Ewangelickie”
282

. Służą one nie tylko wiernymi zainteresowanych Ko-

ściołów, lecz są także słuchane i oglądane przez wyznawców Kościoła rzym-

skokatolickiego, którzy dzięki temu mogą zapoznać się z zasadami wiary i kul-

turą innych tradycji chrześcijańskich. W ten sposób ludzie przygotowujący te 

programy przyczyniają się do niwelacji uprzedzeń wobec chrześcijan innych 

wyznań
283

. 

 

Jak widać na powyższych przykładach, działania świeckich na rzecz 

przywrócenia jedności chrześcijan są prowadzone na wielu „frontach życia”. 

Zwracając uwagę na ilość tych działań i ich różnorodność (a przedstawione 

zostały tu tylko wybrane inicjatywy), nie można zgodzić się z twierdzeniem, że 

laikat jest ospały i nieskory do działania na rzecz przywrócenia utraconej jedno-

ści wśród chrześcijan. Prawdą jest, że to zaangażowanie mogłoby być o wiele 

intensywniejsze i bardziej owocne, ale to zależy w dużej mierze od samych 

duszpasterzy, którzy z różnym nastawieniem podchodzą od sprawy współdzia-

łania z chrześcijanami innych denominacji. Świeccy w wielu przypadkach sami 

są inicjatorami działań zbliżających ich do siebie. Ta współpraca daje najbar-

dziej „namacalne owoce”, które mogą i powinny być „motorem napędowym” 

do dalszej współpracy na innych płaszczyznach – także w ekumenicznym dia-

logu doktrynalnym, chociaż większość świeckich nie bierze w nich udziału. 
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Zakończenie 

 
Podstawowym zagadnieniem podjętym w niniejszej publikacji, było 

ukazanie działalności osób świeckich Kościoła rzymskokatolickiego i Kościo-

łów ewangelickich na rzecz odbudowy utraconej jedności chrześcijan. Wraz ze 

wzrostem świadomości laikatu o swojej roli jaką powinien odgrywać w świecie 

i w Kościele, rośnie liczba różnorodnych inicjatyw nie tylko podejmowanych, 

ale coraz częściej inspirowanych przez samych świeckich. 

Przeanalizowanie historii powstania i rozwoju nowożytnego ruchu eku-

menicznego, pozawala na głębsze zrozumienie wagi jaką posiada praktyczne 

współdziałanie chrześcijan różnych wyznań. W XIX w. zauważono, że misja 

jaką pozostawił Chrystus swoim wyznawcom – głoszenie Dobrej Nowiny ca-

łemu światu, nie przynosi spodziewanych rezultatów, gdy jest wykonywana  

w atmosferze podziałów, konkurencji i wzajemnych oskarżeń. Proces przybli-

żania się do siebie chrześcijan przyspieszyła sytuacja społeczno-polityczna 

przełomu XIX i XX w. Nowe problemy i wyzwania przed jakimi stanęła ludz-

kość, wymusiły zmianę sposobu myślenia – nie można naprawić świata w poje-

dynkę. Podzielone chrześcijaństwo traciło „siłę przebicia”, miało coraz mniej-

szy wpływ na zmiany jakie zachodziły w świecie współczesnego człowieka. 

Ludzie coraz bardziej zagubieni, nie nadążając za pędzącym światem, tracili  

i tracą nadal rozeznanie tego co złe, a co dobre. Autorytatywne wypowiedzi 

przedstawicieli poszczególnych Kościołów chrześcijańskich – coraz liczniej-

szych – często niejednoznaczne i nie jednobrzmiące, jeszcze bardziej utrudniają 

rozeznanie i pogłębiają zagubienie. Istnieje tylko jedno wyjście z tej sytuacji – 

współdziałanie. 

Szukanie jedności powinno się wyrażać nie tylko w dążeniu do prze-

zwyciężania różnic doktrynalnych, bo w tych pracach mogą uczestniczyć tylko 

nieliczni członkowie wspólnot chrześcijańskich. Nie może się ono opierać tylko 

na wspólnej modlitwie w intencji przywrócenia utraconej jedności, mimo że 

ekumenizm duchowy jest i powinien być sercem całego ruchu zjednoczeniowe-

go, bo prowadzi do łagodzenia sporów i przemiany serc, to jednak wiara musi 

zostać poparta czynami. 

W dzisiejszych czasach istnieje wręcz paląca potrzeba zajmowania 

wspólnego stanowiska i wypowiadania się jednym głosem w sprawach doty-

czących wartości etycznych i norm moralnych. Dostrzeżono ten problem i coraz 

częściej hierarchia kościelna różnych denominacji protestanckich wraz z przed-

stawicielami Kościoła rzymskokatolickiego wspólnie próbują zaangażować 
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swoich świeckich członków do współdziałania. Świadczyć o tym może choćby 

liczba dokumentów i oficjalnych wypowiedzi, których jest coraz więcej. Skut-

kiem tego jest aktywizacja laikatu. To właśnie na płaszczyźnie działania prak-

tycznego, najłatwiej widać rezultaty wspólnego trudu, które to z kolei mogą być 

motorem napędowym – swoistym katalizatorem przyspieszającym proces jed-

noczenia się Kościoła – dochodzenia do widzialnej jedności. 

Obecnie przejawy ekumenizmu praktycznego można zauważyć na wielu 

płaszczyznach geograficzno-przestrzennych – na gruncie lokalnym, regional-

nym, krajowym, międzynarodowym, a nawet ogólnoświatowym. Współdziała-

nie obejmuje także coraz więcej dziedzin ludzkiego życia takich jak: nauka, 

sztuka, gospodarka, polityka, ochrona zdrowia i życia, czy ochrona stworzenia. 

Opierając się na przeanalizowanych przykładach, zarówno wskazanych przez 

hierarchię Kościołów – jako możliwości działania, jak i konkretnych działań  

z życia codziennego, można zaryzykować postawienia tezy, że możliwości 

współdziałania praktycznego chrześcijan są niemal nieograniczone. 

Ogląd historyczny rozwoju ruchu ekumenicznego pokazuje bardzo po-

zytywny trend – przejście od obojętności, a nawet wrogości względem idei 

ekumenizmu, do aktywnego uczestnictwa i ustawicznego promowania wspólnej 

działalności laikatu. W związku z tym zaistniała konieczność wybiórczej anali-

zy omawianej kwestii, a mianowicie ograniczenie się do działań Kościoła 

rzymskokatolickiego i największych oraz najbardziej aktywnych na tym polu 

przedstawicieli nurtu poreformacyjnego (głównie Kościoła ewangelicko-

augsburskiego i Kościoła ewangelicko-reformowanego). Ciągłe odkrywanie 

nowych dziedzin, w których możliwa, a niekiedy nawet wymagana byłaby 

współpraca oraz coraz większe zaangażowanie świeckich, sprawia, ze niezbęd-

ne staje się kontynuowanie dalszych poszukiwań prowadzących do pogłębienia 

tegoż zagadnienia. Jest to o tyle ważne, że większa świadomość możliwości 

współdziałania, a także przedstawienie już prowadzonych działań, zwiększa 

motywację do dalszego szukania i rozwijania wspólnej nici porozumienia 

wśród wszystkich chrześcijan – pobudza pragnienie i tęsknotę za pełną widzial-

ną jednością Kościoła. 
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