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Wprowadzenie

Mija pięćdziesiąt lat od zakończenia obrad Soboru Waty-
kańskiego II -  wydarzenia przełomowego i  ważnego nie tyl-
ko dla rzymskich katolików. Wśród tych ostatnich mówiło się 
o nowej wiośnie Kościoła, w którym otwarto okna, by wpuścić 
świeży podmuch Ewangelii odczytywanej z nową wrażliwością. 
W wielu głowach zaszumiało „młode wino” (por. Dz 2, 13), za-
chowane przez Dobrego Pasterza „aż do tej pory” (por. J 2, 10). 
Również inni chrześcijanie mogli w tamtych dniach doświad-
czyć zmiany duchowego klimatu w  relacjach z  „papistami”, 
odzyskującymi braterskie oblicze po wiekach sporów i potę-
pień oraz po latach dystansu wobec rodzącego się ruchu eku-
menicznego.

Wspomniany sobór zadeklarował i  zainicjował, jak wia-
domo, szerokie włączenie się Kościoła rzymskokatolickie-
go w dialog z resztą Chrystusowej ekumeny, a  także dowarto-
ściował dialog jako taki w  szerszym kontekście swoich relacji 
ze światem. Zgodnie z intuicją papieża Pawła VI przyjazne dia-
logowanie wspólnoty wierzących z  otoczeniem stanowi imita-
tio Dei, ponieważ Bóg przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym 
sam zapoczątkował z  nami swoisty „prawdziwy i  niewymow-
ny rodzaj rozmowy”1. Z  kolei w  ruchu ekumenicznym, obser-
wowanym wcześniej z nieufnością (a nawet z dezaprobatą, wy-
rażoną szczególnie dobitnie przez papieża Piusa XI w encykli-

1 Por. Encyklika Ecclesiam suam, 71.
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ce Mortalium animos), zgromadzenie soborowe rozpoznało owoc 
„tchnienia łaski Ducha Świętego”2. W ciągu minionego półwie-
cza zebraliśmy sporo dobrych owoców tego zwrotu w teologii 
i praktyce kościelnej, lecz zarazem można było zaobserwować, 
że same pojęcia „ekumenizmu” oraz „dialogu” bywały też uży-
wane w  znaczeniach nie zawsze odpowiadających treści, jaką 
wkładali w nie ojcowie soborowi. Ponadto zarówno w Koście-
le rzymskokatolickim, jak i w innych Kościołach zdążyły przez 
ten czas wyrosnąć nowe pokolenia, dla których części idee dro-
gie pokoleniom poprzednim wydają się jałowe, nieadekwatne 
do wyzwań, jakie niesie rzeczywistość. Miewamy do czynienia 
z podważaniem sensu ekumenicznego (i dialogicznego) otwar-
cia przez osoby spragnione radykalizmu oraz jednoznaczności, 
zaniepokojone chaosem ideowym w  łonie kultury zachodniej 
i niemające cierpliwości do teologii irenicznej. Z drugiej stro-
ny część chrześcijan zachowujących pozytywne nastawienie do 
ekumenizmu doświadcza frustracji w  związku ze słabą recep-
cją owoców dialogu teologicznego w  świadomości i  życiu Ko-
ściołów oraz swoistym zastygnięciem ekumenicznej praktyki 
na etapie „pokojowego współistnienia”.

W takiej oto sytuacji Instytut Teologii Fundamentalnej, 
Ekumenii i  Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, we współpracy z Krakowskim Oddziałem Polskiej 
Rady Ekumenicznej oraz Instytutem Dialogu Międzykulturo-
wego im. Jana Pawła II w Krakowie, zorganizował w dniach 18–
19 listopada 2014 roku konferencję naukową O co chodzi w eku-
menizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee „Vaticanum II” pół 
wieku później. Zaproszonym prelegentom zaproponowano re-
fleksję nad doświadczeniami z obszaru relacji ekumenicznych 
oraz szerszych kręgów dialogu, a także nad dyskusjami toczo-
nymi w ciągu minionego okresu na temat założeń, warunków 
i celów zarówno ekumenizmu, jak i dialogu religii oraz świa-
topoglądów -  tak, by zmierzać do sprecyzowania aktualnego 

2 Por. Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 1.
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rozumienia przywołanych w tytule konferencji pojęć i ustale-
nia faktycznego ukierunkowania działalności, którą te pojęcia 
określają. Niniejszy tom zawiera większość materiałów z owej 
konferencji.

Naszymi autorami są: 
– bp dr Edward Puślecki, honorowy zwierzchnik Kościo-

ła Ewangelicko-Metodystycznego w  Rzeczypospolitej Polskiej. 
W swoim referacie (dedykowanym zasłużonemu konfratrowi, ks. 
Konstantemu Wiazowskiemu) czcigodny gość zadumał się nad 
istotą ekumenizmu oraz jego aktualną sytuacją, zdiagnozowaną 
jako faza „jałowego biegu” w oczekiwaniu na nowy przełom;

– ks. dr Henryk Paprocki z Polskiego Autokefalicznego Ko-
ścioła Prawosławnego, wykładowca Uniwersytetu w Białymsto-
ku oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w  Warsza-
wie. Jeden z  bardziej rozpoznawalnych prawosławnych teolo-
gów polskich podzielił się z nami dosyć krytyczną oceną sytuacji 
ekumenicznej w naszym kraju, formułując jednak zarazem parę 
ważnych sugestii na przyszłość;

– ks. dr hab. Przemysław Kantyka, duchowny rzymskoka-
tolicki, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie 
Ekumenicznym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Nasz lubelski kolega nakreślił wizję nieuniknio-
nego przejścia od „ekumenizmu idealistycznego” do jego posta-
ci „realistycznej”, bynajmniej nie oznaczającej rezygnacji z sa-
mego ideału widzialnej jedności chrześcijan;

– prezbiter dr Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów, prorektor Wyższego Baptystycz-
nego Seminarium Teologicznego w  Warszawie. Reprezentant 
chrześcijaństwa ewangelikalnego wystąpił z  niezwykle po-
ruszającym wykładem na temat ekumenicznego potencjału 
chrześcijańskiego doświadczenia nawrócenia. Jego pełen żaru 
tekst przypomina rzecz zasadniczą: w  prawdziwej jedności 
mogą się spotkać tylko ludzie osobiście znający Chrystusa i ży-
jący Jego Duchem;

– ks. dr Tomasz Dariusz Mames, duchowny Kościoła Staroka-
tolickiego Mariawitów, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii 



Marek Kita8

Teologicznej w Warszawie specjalizujący się w pedagogice re-
ligijnej, zaprezentował dokonaną z własnych pozycji konfesyj-
nych ocenę wychowania do ekumenizmu w  praktyce polskiej 
edukacji publicznej oraz realizowanej w jej ramach katechizacji;

– bp dr Pavel Procházka z  Kościoła Ewangelicko-Meto-
dystycznego na Słowacji zarysował możliwości i  ograniczenia 
dialogu ekumenicznego w swojej ojczyźnie;

– dr Yuri Vestel z  Ekumenicznego Centrum św. Klemensa 
w Kijowie, współpracownik Stowarzyszenia Naukowo-Wydaw-
niczego „Duch i  Litera” przy Narodowym Uniwersytecie Aka-
demia Kijowsko-Mohylańska, a także współorganizator dorocz-
nych międzynarodowych konferencji ekumenicznych „Wy-
kłady Uspienskie”. Gość zza wschodniej granicy przybliżył 
niezwykle cenne, a w Polsce jak dotąd niemal niezauważone ini-
cjatywy prawosławnych ekumenistów ukraińskich;

– prof. dr hab. Jan Grosfeld, politolog i ekonomista, wykła-
dowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, członek Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z  Ju-
daizmem oraz Polskiej Rady Chrześcijan i  Żydów. Dając świa-
dectwo wrażliwości teologicznej ukształtowanej na Drodze 
Neokatechumenalnej, autor pokazał związek między realiza-
cją pełnej jedności chrześcijan a  odnową w  dziedzinie relacji 
uczniów Chrystusa do Izraela, Ludu Pierwszego Wybrania;

– prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, 
jedna z żywych legend polskiego ekumenizmu – który podczas 
obrad konferencji podzielił się z nami sporą garścią przemyśleń 
i anegdot – nadesłał do publikacji specyficzne świadectwo at-
mosfery wzbierania ekumenicznych nadziei w przededniu Va-
ticanum II w  postaci nieoficjalnych „komunikatów z  życia Ko-
ścioła”, przygotowywanych przez niego w  trakcie studiów 
doktoranckich na KUL i  odczytywanych w  jadalni konwiktu 
księży-studentów. Pozostawione z niejaką przekorą bez obszer-
niejszego komentarza, noszące na sobie piętno języka i mental-
ności katolicyzmu sprzed półwiecza (jakkolwiek naznaczone też 
duchem otwartości na „braci odłączonych”), notatki te mogą 
skłonić do inspirującej zadumy.
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– ks. dr Adam Wąs SVD, adiunkt w Katedrze Teologii Reli-
gii Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Omówił on dialo-
giczną postawę papieża Franciszka wobec islamu w kontekście 
obecnej, delikatnej i napiętej sytuacji w relacjach między czę-
ścią świata muzułmańskiego a chrześcijanami.
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