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bp Edward Puślecki

Ekumenizm „na luzie”…

Ekscelencje, Szanowni Księża Profesorowie, Szanowni Księża, 
Drodzy Uczestnicy tej Konferencji, Siostry i Bracia! Tematyka „za-
serwowana” przez organizatorów tej konferencji brzmi: O co chodzi 
w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wie-
ku później. Jest to temat ważny i ciekawy o tyle, o ile pomoże choć-
by w niewielkim stopniu ożywić nasze ekumeniczne perygrynacje. 

Moją pierwszą reakcją na tak postawione zagadnienia było 
przekonanie, że ekumenizm aktualnie znajduje się w fazie „jało-
wego biegu”. Swe wystąpienie zatytułowałem więc: Ekumenizm 
„na luzie”…. Zaznaczam, że nie chodzi o ekumenizm na wesoło, 
taki z przymrużeniem oka, chociaż czasami możemy mieć i ta-
kie skojarzenia. Chodzi o  poważne ekumeniczne podejście do 
kwestii przysłowiowego „luzu“, a może nawet różnych „luzów”, 
które, bazując na dotychczasowym dorobku, ukazują pewne 
zmęczenie, przepracowanie i dysfunkcję tego ruchu, co powo-
duje spowolnienie w ekumenicznych aktywnościach. Pierwszy 
entuzjazm, pierwsza miłość jakby nieco ostygły, czyli „wyluzo-
wały się”. Działania są jakby kontynuowane, toczą się siłą rozpę-
du, ale nie nadążają za oczekiwaniami współczesności.

Współczesny ekumenizm potrzebuje nieco „świeżej krwi”, 
nowego impetu, reorientacji i ponownego odkrycia swego pięk-
na, głębi i przekonania o swej niezbędności we współczesnym 
świecie. Ten świat potrzebuje ekumenii, dialogu, współpra-
cy we wspólnym chrześcijańskim świadectwie: tak w  skali lo-
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kalnej, regionalnej, jak i ogólnoświatowej. Ekumenizm czerpał 
swój impet głównie ze  światowych kryzysów. Przede wszyst-
kim z I i II wojny światowej, ale także z przełomu, jakim był So-
bór Watykański II. Ten ostatni „kryzys” też miał znamiona swo-
istej „wewnętrznej rewolucji kościelnej”. Jedni chcieli pozostać 
„wczorajsi”, inni chcą już być „jutrzejsi”, a głosowali przecież 
ówcześni „teraźniejsi”. Kto zwyciężył? Oczywiście mądrość Du-
cha Świętego. Z  mej perspektywy Vaticanum Secundum to ol-
brzymi trójskok Kościoła rzymskokatolickiego do przodu i  to 
w imię: Ojca, Syna i Ducha Świętego! O dziwo, zrozumieli to ów-
cześni polscy zwolennicy Soboru, że wymienię tylko: święte-
go Jana Pawła II, którego do odwiedzenia świątyni protestanc-
kiej w czasie kolejnej pielgrzymki do Polski zaprosił ówczesny 
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Adam Kuczma, metody-
sta. Duchem soborowym przepełniony był też katolicki biskup 
Włodzimierz Miziołek, z którym –wraz z bp. Zdzisławem Tran-
dą (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP) – rozpoczynałem 
współpracę nad wspólnym redagowaniem pierwszego i  kolej-
nych zeszytów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (19 lat 
temu!). Za rok będzie ich dwudziesta edycja! Czapki z głów – Va-
ticanum Secundum jeszcze działa..! Chociaż, gdy idzie o ten temat, 
również wyczuwam „ekumeniczne luzy”, bo kto właściwie ko-
rzysta z liturgii proponowanej przez kraj przygotowujący ma-
teriały na Tydzień Modlitw o  Jedność Chrześcijan? Większość 
Kościołów używa własnych liturgii nabożeństw (mszy), depre-
cjonując tym samym pracę ekumenicznych gremiów w krajach 
przygotowujących liturgię. To smutne i wykazujące luzy w eku-
menicznej solidarności. Takie zjawisko nieco dyskredytuje or-
ganizatorów owych nabożeństw i przekreśla wspaniały wysiłek 
grup ekumenicznych w poszczególnych krajach. To przejaw jaz-
dy „na luzie”, bo przecież chyba nie na przysłowiowym gazie! 
Do grona znamienitych ekumenistów z  sektora PRE zaliczam 
również ks. prof. Witolda Benedyktowicza (KEM) oraz prezbi-
tera Konstantego Wiazowskiego z Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów, który w przyszłym roku będzie obchodził swój piękny ju-
bileusz 80-lecia urodzin. Gratuluję!
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Pojęcie „ekumenizm”, jak zapewne uczestnicy tej konfe-
rencji dobrze wiedzą, wyprowadzone zostało z greckiego słowa 
oikoumene, które oznacza: (1) zamieszkały obszar1, (2) cała za-
mieszkała ziemia, (3) przyszły świat, królestwo Chrystusa2. In-
nymi słowy, ekumenizm jest świadomością przynależności do 
ogólnoświatowej cywilizacji, jest przestrzenią, w  której żyje 
i rozwija się w sposób godziwy nie tylko homo sapiens, ale całe 
stworzenie! Ekumenizm to otwarcie się na dialog z całym stwo-
rzeniem, a nie tylko z innymi wyznaniami czy religiami. Jezus 
Chrystus umarł za cały świat, za całą ekumenę, a nie tylko za 
„swoich”, gdyż wszyscy są Jego!

Ekumenizm przypomina ewangeliczne przesłanie, że tzw. 
„inni” też należą do tego „zamieszkałego świata” i  trzeba ich 
traktować z  życzliwością, szacunkiem i  godnością. Ten świat 
jest domem nas wszystkich, dlatego należy dążyć do wspólne-
go budowania i  chronienia owego domu (oikos). Dom ten jest 
wspólnotą wszystkich istot żywych. O ekumenizm należy dbać 
jak o własny dom!

Dla mnie ekumenizm jest taką przestrzenią, w  której jest 
miejsce dla każdego, kto ma świadomość potrzeby wspólnego 
budowania teraźniejszości i  przyszłości, bo przeszłość już się 
sama zbudowała. Jest to działanie na rzecz wzajemnego szacun-
ku, życzliwości, wyrozumiałości i ewangelicznej miłości. W eku-
menizmie nie chodzi jedynie o zwykłą tolerancję, która, jak pi-
sał śp. ks. prof. Witold Benedyktowicz, „może być wynikiem nie 
tylko obojętności, ale i lekceważeniem czyichś odrębności”3, ale 
chodzi o akceptację, która jest „czynną postawą wobec bliźnie-
go, warunkiem i  początkiem społeczności, koinonia, stanowią-
cych podstawę nowych stosunków międzyludzkich”4.

1 A więc obszar, na którym obecne jest życie fizyczne, kulturowe, intelek-
tualne, duchowe i religijne.

2 Zob. Słownik grecko-polski, Warszawa 1962, t. III, s. 251.
3 W. Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić? Zarys ewangelickiej etyki teolo-

gicznej, Warszawa 1993, s. 140.
4 W. Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić, dz. cyt., s. 141.
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Ekumenizm to taki dynamizm, taki fundament, który po-
zwala nam pracować i budować razem coś, co przekracza grani-
ce podziałów; coś, co rozszerza wąski sposób myślenia; coś, co 
ukazuje nam owoc tego, do czego zmierzamy, czyli owoc przy-
szłości w  królestwie Bożym. Tam nie będzie podziału na wy-
znawców takiego czy innego Kościoła, gdyż nikt nie wchodzi do 
nieba z legitymacją kościelną, lecz ze swoim sercem, i jest oce-
niany według niego, a nie według konfesyjnej przynależności.

W moim przekonaniu ekumenizm to nie jedynie rozmo-
wa, dialog, lecz spotkanie, doświadczanie wzajemnego by-
cia ze sobą, dla siebie i na rzecz innych. To próba przenikania 
myśli, uczuć, całego życia drugiego człowieka, partnera rozmo-
wy, uczestnika spotkania. To uczestniczenie w wymianie daru, 
który sami otrzymaliśmy, a którym jest życie! Ekumenizm jest 
obdarowywaniem się tym, kim jesteśmy, sakramentalną więzią 
wyrażoną przez kulturę otwarcia na „Innego”. Celowo używam 
pojęcia „sakramentalną”, chociaż wiem, że nie jest to klasyczny 
sakrament, bowiem „tam, gdzie jest dwóch albo trzech zgroma-
dzonych w imieniu moim, Ja jestem wśród nich”! A więc to spo-
tkanie, to obcowanie z sobą, ten dialog, ta rozmowa z obecnym 
Chrystusem ma jednak jakiś wymiar sakramentu. Chrystus jest 
obecny również wśród nas tu zgromadzonych. 

Ekumenizm jest swoistą więzią o  sakramentalnych znamio-
nach, wyrażaną kulturą otwarcia na Innego, słuchania go, rozu-
mienia, rozmawiania i współdziałania z Nim oraz składania wspól-
nego świadectwa wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i oczekiwa-
ne. Tak rozumiany ekumenizm posiada swój ontyczny wymiar, 
ponieważ to, jakim jestem ekumenistą, zależy od tego, kim je-
stem, jakie jest moje usposobienie, mój chrześcijański charakter, 
i czy odzwierciedla on Chrystusowy sposób bycia i życia. W Liście 
do Filipian czytamy postulat św. Pawła: „Takiego bądźcie wzglę-
dem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie” (2, 5).

W ekumenizmie nie chodzi jedynie o instytucjonalne zbliżenie, 
które ma swoje ogromne znaczenie i jest potrzebne, ale o osobi-
ste, serdeczne i wzajemne okazanie swego charakteru, Chrystu-
soweg o  usposobienia. Można powiedzieć, że kiedy Jezus Chry-
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stus rozmawiał z  Samarytanką, rozpoczął się dialog ekumenicz-
ny, gdyż rozmawiał z przedstawicielką innego wyznania. W takiej 
rozmowie, jak z Samarytanką, doświadczamy swoistego dialogu, 
w którym wzajemnie się odkrywamy. Oczywiście Jezus wiedział, 
kim była ta kobieta, ale ona w rozmowie z Jezusem odkryła siebie 
samą, odkryła, że to ona potrzebuje „wody żywej” od Niego. Do-
wiedziała się też, kim On jest i czym może ją obdarzyć.

Wspominam o tym, gdyż kolejny zeszyt na Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan poświęcony jest właśnie spotkaniu Jezu-
sa z Samarytanką. A jego temat przewodni brzmi: „Jezus rzekł 
do Samarytanki: daj mi pić”. I to jest bardzo ekumeniczne prze-
słanie: „daj mi pić”, daj mi to, co możesz mi dać, zaspokój moje 
pragnienie, a  ja spróbuję zaspokoić twoje. W  dialogu ekume-
nicznym chodzi o to, aby wzajemnie zaspokajać swoje potrzeby, 
wypełniać niedosyt, dopełniać to, czego innej wspólnocie wy-
znaniowej być może nie dostaje.

Jezus nie nawracał Samarytanki, lecz otwierał jej świado-
mość na nową, żywą relację z Bogiem, z samą sobą i bliźnim. I na 
tym też polega ekumenizm! Na otwieraniu świadomości part-
nera dialogu na pojmowanie duchowej rzeczywistości, w której 
żyje, którą wyznaje, która stwarza nowe relacje. Dlatego też tak 
bliski jest mi ekumenizm w  aspekcie duchowego nawrócenia, 
odrodzenia, uświęcenia, wspólnego świadectwa wspólnej eku-
menicznej ewangelizacji (czerwcowy Festiwal Nadziei w  War-
szawie w 2014 roku). Taki ekumenizm wymaga modlitwy, cier-
pliwości we wspólnym czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego i so-
lidarnej działalności diakonijno-socjalnej. Pewne aspekty tej 
współpracy są widoczne w  działaniach ekumenicznych. Nie-
które wymienione aktywności miały swoje miejsce w kalenda-
rzu ekumenicznych wydarzeń, ale jakby zostały wyhamowane, 
jakby nastąpiło zmęczenie materiału, jakby zabrakło entuzja-
stów dla ich kontynuacji, jakby młodsze pokolenie zamknęło się 
we własnym wirtualnym świecie, zapominając o ekumenicznej 
otwartości. Ekumenizmu nie da się realizować jedynie mailami 
czy SMS-ami. Ekumenizm to doświadczanie drugiej Osoby i pró-
ba zrozumienia, dlaczego jest „inna”.
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Z racji swego wieku należę do tej szkoły polskiej jazdy, któ-
ra w młodości nie znała i nie stosowała automatycznych skrzyń 
biegów. Aby się rozpędzić lub zwolnić, trzeba było ręcznie zmie-
nić bieg, tzn. wrzucić najpierw bieg jałowy, tzw. luz, a następ-
nie bieg wyższy lub niższy. Mam wrażenie, że współczesny eku-
menizm znajduje się właśnie w  takiej fazie zmiany przełoże-
nia. Błogosławieni są ci, którzy wiedzą, czy i  jak wrzucić bieg 
wyższy. Jazda na „luzie” nie musi oznaczać redukcji szybkości, 
ale też niekoniecznie oznacza przyśpieszenie. Co dalej, Ekume-
no? Przyśpieszysz, czy tylko potoczysz się dalej „na luzie”? To 
w ewidentny sposób oznaczać będzie w czasowej perspektywie 
spowolnienie, czego oznaki niestety są widoczne.

Jak wiadomo, ekumenizm, sięgający swymi korzeniami cza-
sów Cieśli z  Nazaretu, właściwie zaczął rozpędzać się tuż po 
I wojnie światowej, a w Polsce dopiero w okresie II wojny świa-
towej (1942), kiedy to powstała Chrześcijańska Rada Kościo-
łów, na której czele stał ówczesny superintendent naczelny 
Kościoła Metodystycznego ks. Konstanty Najder. To wojenne, 
ekumeniczne współdziałanie nabrało impetu w wyniku powsta-
nia Chrześcijańskiej, a  następnie Polskiej Rady Ekumenicznej 
w roku 19465, a więc na długo przed Soborem Watykańskim II. 
To ważna dla mnie data, która o pięć lat poprzedziła moje naro-
dzenie. Dlatego świadomie podkreślam, że nie tylko urodziłem 
się w epoce ekumenizmu, ale także z ekumenicznych rodziców: 
mój ojciec wywodził się z Kościoła większości, a mama z Kościo-
ła mniejszości (luterańskiego). Poznali się w Kościele metody-
stów, stali się jego członkami, wzięli w nim ślub i urodził się mój 
starszy brat, a dwa lata później ja. Ekumenizm więc, podobnie 
jak to było w przypadku Johna Wesleya6, mam we krwi! W tej 
ekumenicznej atmosferze dorastałem i od początku swej mło-
dzieżowej aktywności byłem ekumenicznie otwarty. W tym mo-
mencie pragnę przypomnieć, że został przygotowany i zatwier-

5 Światowa Rada Ekumeniczna powstała dwa lata później.
6 John Wesley urodził się jako syn anglikańskiego księdza Samuela Wes- 

leya i Zuzanny Wesley, córki pastora wolnego (nie państwowego) Kościoła. 



Ekumenizm „na luzie”… 17

dzony przez Polską Radę Ekumeniczną i Konferencję Episkopatu 
Polski dokument o małżeństwach o różnej przynależności wy-
znaniowej. Prace nad nim trwały w  sumie przez kilkadziesiąt 
lat. Przed trzema laty został wysłany do Watykanu celem uzy-
skania ostatecznej aprobaty i gdzieś się zawieruszył. Ale mam 
nadzieję, że kardynał Kurt Koch, który odwiedzi Polskę z  po-
czątkiem grudnia 2014 roku, powie nam, co się z nim stało i czy 
uzyska aprobatę odpowiedniej watykańskiej dykasterii.

Zwracajcie uwagę na małżeństwa mieszane, gdyż mogą one 
stać się kolebką dla nowych przejawów ruchu ekumenicznego. 
Starajcie się otwierać na ich potrzeby i postulaty!

Z radością powtarzam za twórcą metodystycznego przebu-
dzenia: „jeżeli twoje serce jest względem mnie takie, jak moje 
względem ciebie, podaj mi rękę, jesteś mi bratem”. Lub, jak 
napisał w  tekście wstępu do swych kazań: „Ufam jednak, że 
w czymkolwiek błądzę, umysł mój otwarty jest na argumenty. 
Szczerze pragnę lepszego poznania. Zwracam się do Boga i lu-
dzi: «pouczcie mnie o tym czego nie wiem»”7.

Ekumenizm jest moim wyrazem otwarcia na Boga i mojej ży-
wej więzi z Nim, a nie jedynie akceptacją zapisów dokumentów 
wypracowanych przez grupy ekspertów. Dialogi są ważne, nawet 
bardzo ważne, i dlatego potrzebne jest ich studiowanie przez oso-
by kompetentne i zainteresowane, ale pod przysłowiowe „strze-
chy” nigdy nie trafią. Dlatego uważam, że należy krzewić ducha 
ekumenizmu, a  nie tylko dokumenty. Popatrzcie, co dzieje się 
z  tymi dokumentami. My, metodyści, rozmawiamy z Kościołem 
rzymskokatolickim od 1967 roku, tj. ponad 40 lat. Wyprodukowa-
no osiem raportów. Kto je zna? Kto je czyta? Chyba tylko eksper-
ci, teologowie. Zwykli członkowie naszych parafii ich nie znają. 
Stąd też jeszcze raz z naciskiem powiadam, że ważniejszy jest eku-
menizm wzajemnych relacji i odniesień, ekumenizm charakteru, 
ekumenizm Ducha, ponieważ on trafia pod strzechy. A  więc na 
drodze duszpasterskiego otwarcia i świadectwa akceptacji drugie-

7 J. Wesley, Poucz mnie o tym, czego nie wiem. Zbiór kazań, Warszawa 2001, s. 7.
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go człowieka takiego, jaki jest, oraz na drodze kształtowania wła-
snego „usposobienia serca” możemy i powinniśmy się spotykać! 
Osoba ufająca Chrystusowi z natury swej wiary jest osobą otwar-
tą na innych, ekumenicznie usposobioną, jak był Ten, którego na-
śladuje. Ekumenizm jest cechą o charakterze ontycznym, nie pro-
pagandą kościelnej polityki ani doraźną i przejściową manierą. Je-
stem ekumenicznie nastawiony, gdyż ekumenizm jest elementem 
mej osobowości i wyznaniowej tożsamości. Jestem ekumenicznie 
ukierunkowany, gdyż Wszechmogący Bóg, Jego Syn i Duch Świę-
ty byli, są i będą ekumeniczni, i tak mnie na swój obraz i podo-
bieństwo ukształtowali. Takiego ekumenizmu nie można reduko-
wać do wymiaru doczesnej, doraźnej i przemijającej polityki ko-
ścielnej. Ekumenizm daje wyraz temu, kim faktycznie jestem na 
mocy stworzenia na „obraz i podobieństwo Boga”, a nie jedynie 
temu, kim jestem z racji aktualnego zaangażowania. Polityka eku-
meniczna może być interesująca, intrygująca lub obojętna, cieka-
wa albo nudna, ale nie o politykę chodzi, lecz o to, kim jestem, 
z „kim chodzę”, kto chodzi ze mną, kto jest we mnie. Idę z Chry-
stusem i postrzegam ciebie jako brata lub siostrę, która też po-
winna chodzić z Chrystusem. Jeżeli chodzę z Bogiem, to nie mogę 
być zamknięty na Niego ani na bliźniego, a tym bardziej na siebie 
samego. Ekumenizm oznacza bycie sobą, co często oznacza bycie 
odmiennym, ale też bycie z Innym i dla innych.

Z  płaszczyzny uzgodnień doktrynalnych, które mają swoją 
przeszłość, teraźniejszość i pewnie przyszłość, należy przejść na 
poziom wspólnego wyrażania swej osobistej wiary, nadziei i mi-
łości. Wiary nie w sensie zapisów doktrynalnych, które są jakoś 
wiążące dla ich znawców, ale na poziomie nadziei, „która nam 
przyświeca”, że ostateczną wyrocznią była, jest i pozostanie mi-
łość, także do „inaczej wierzących”. Miłość nigdy nie może być 
zredukowana do czyichś poglądów. Jeżeli miłujesz, to zawsze bez-
warunkowo! Ekumenizm był, jest i  powinien pozostać owocny 
w i ponad jakimikolwiek zapisami prawnymi poszczególnych Ko-
ściołów. Dlatego nie jest możliwy powrót do czyichkolwiek zapi-
sów kanonicznych, ale zawsze będzie możliwe otwarcie na bycie 
ze sobą ponad lub obok nich, jak nauczał i ukazywał Jezus Chry-
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stus, głosząc Ewangelię otwartości i akceptacji. Jak Duch Święty 
unosił się nad wodami (Genesis 1), tak Ewangelia Jezusa Chrystu-
sa jest ponadwyznaniowa i uskrzydla tych, którzy jej zaufali. Jest 
ona owocna zawsze wówczas, gdy zwiastowana jest nie przeciw 
komukolwiek, lecz na rzecz wspólnego wywyższania Chrystusa 
tu i teraz, nie literą, która zabija, lecz Duchem, który ożywia.

Ekumenizm wyrasta z ewangelicznego nasienia. Nie wyobra-
żam sobie chrześcijanina, który poznawszy Ewangelię, nie był-
by otwarty na drugiego człowieka. Ewangelia stała i nadal stoi 
po stronie ekumenizmu, i odwrotnie. Przeszkadzać może wszel-
ka polityka kościelna, która, wbrew Ewangelii, próbuje rozwi-
jać własne wizje mitycznego „powrotu do korzeni”. Wszyscy 
chrześcijanie nieustannie powracać winni do Ewangel i i  Je-
zusa Chrystusa, aby realizować to, co najważniejsze, a co można 
wyrazić słowami: miłujesz mnie, jak ja ciebie umiłowałem…? Tu 
nie ma miejsca na luzy… Miłujesz?

Próbę podsumowania 40 lat ekumenicznych dialogów pod-
jął kardynał Walter Kasper w odniesieniu do rozmów Kościoła 
rzymskokatolickiego z  anglikanami, luteranami, metodystami 
i ewangelikami reformowanymi8. Prawosławia, niestety, zabra-
kło w tym zestawie. Autor analizuje stopień postępu w poszcze-
gólnych zakresach dialogu i dostrzega ich zaawansowanie.

Stawia też pytania i zagadnienia, które jego zdaniem powin-
ny stać się centralne w dalszych dialogach: 

1. Potrzeba nowej teologii symbolicznej opartej  
na wiążących wyznaniach wiary.
2. Podniesienie podstawowych kwestii hermeneutycznych. 
3. Koncentracja antropologii [chrześcijańskiej – E. P.].
4. Sakramentalne znaczenie Kościoła.
5. Eucharystia jako sakrament jedności9.

8 Harvesting the Fruits: Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialogue, 
New York 2009.

9 http://lutheranconfessions.blogspot.com/2011/10/harvesting-fruits- 
basic-aspects-of_22.html [22.10.2011].



bp Edward Puślecki20

To ciekawe spostrzeżenia. Szkoda, że nie przedstawiono pro-
pozycji odpowiedzi na nie z perspektywy autora, co przybliży-
łoby optykę Kościoła, który sam reprezentuje. Podjęcie pracy 
nad tymi zagadnieniami bez uwzględnienia tego, że są już one 
„zafiksowane” mniej lub bardziej wyraziście w zapisach kano-
nicznych (a tych nawet Duch Święty nie jest w stanie zmienić, 
gdyż mija się to z Jego priorytetami i sposobem działania), wy-
daje się odległa i mało owocna. Duch Święty nie jest biurokra-
tą i  stwarza nowe życie, gdzie chce, kiedy chce, jak chce, i do 
tego nie są mu potrzebne kanony, paragrafy czy „nieomylne” 
sformułowania. Widać to coraz wyraźniej np. w Ameryce Połu-
dniowej. Ekumenizm to przede wszystkim życie i współżycie lu-
dzi o różnych poglądach, a nie jedynie wypracowywanie wspól-
nych dokumentów, które mało kto czyta.

W lutym 2010 roku odbyło się sympozjum poświęcone pu-
blikacji kardynała Waltera Kaspera10. Do wywodów kardyna-
ła odnieśli się przedstawiciele wszystkich zainteresowanych 
stron. Z ramienia rodziny metodystycznej głos zabrał wieloletni 
współprzewodniczący Komisji Dialogu Katolicko-Metodystycz-
nego ks. prof. Geofrey Wainwright, który zauważył, że jedziemy 
na jałowym biegu. Mamy raporty z dialogów! No i co z tego? Jak 
wygląda codzienne ekumeniczne życie parafii? Wainwright za-
uważył też, że dotychczasowe raporty z dialogów przekazywano 
do wiadomości „swym promotorom”11. Promotorzy zaś przyj-
mowali je z wdzięcznością do wiadomości, drukowali i odkładali 
na półkę. Nie szły jednak za nimi żadne konkretne decyzje ekle-
zjalne. Czyli typowy „bieg jałowy”. Coś się dzieje, ale owoców 
dialogów w praktycznym życiu Kościołów raczej nie widać.

Wiosną 2010 roku strona metodystyczna opublikowała podobny 
dokument, który podsumowuje wyniki ośmiu pięcioletnich rund 

10 Symposium on „Harvesting the Fruits: Basic aspects of Christian Faith 
in Ecumenical Dialogue”.

11 Nie mówi o  Kościołach! Sponsorami są: Papieska Rada ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan oraz Światowa Rada Kościołów.
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dialogu metodystyczno-katolickiego12. Jest to niewątpliwie cieka-
wy materiał, który przedstawia tematycznie, a nie chronologicznie 
poglądy obu stron na najważniejsze teologiczne tematy zgrupowa-
ne w trzech częściach: Bóg objawiony i zbawiający, Kościół, życie 
chrześcijańskie. W konkluzji przypomniano cytat Komisji Wspól-
nej z pierwszego raportu (1971). Podsumowanie jest tak ogólniko-
we, że każdy Kościół (a nawet muzułmanie i Żydzi) mogliby się pod 
taką konkluzją podpisać. Ponad 40 lat dialogu – na jałowym biegu?

Pozostaje pytanie, co dalej? Nadal bieg „na luzie”? Po 40 la-
tach dialogu metodystyczno-katolickiego niewiele jest konkre-
tów, a skoro ich prawie nie ma, to jest to jazda na jałowym bie-
gu. Czy warto rozmawiać? Jak wiadomo, „na luzie” daleko się 
nie zajedzie, a próżne rozmowy też niczego nie załatwiają, gdyż 
z próżnego to i Salomon nie naleje… Chyba że się mylę!

Dlatego uważam, że potrzebny jest nowy przełom. Włącze-
nie wyższego biegu staje się konieczne. Przykro to powiedzieć, ale 
z  mego punktu widzenia papież Benedykt XVI zredukował bieg 
ekumenicznej współpracy, rozpędzonej przez Vaticanum Secundum. 
Ponowne przyjęcie do wspólnoty Kościoła osób z Bractwa Piusa X, 
które jawnie występowały przeciwko Soborowi i jego ekumenicz-
nemu otwarciu, oznaczało ponowne wpuszczenie w życie Kościo-
ła „odrobinę kwasu”, który, jak wiadomo, „cały zaczyn zakwasza”.

Może nowy zwierzchnik Kościoła katolickiego Franciszek 
da impuls do kolejnego otwarcia się tego Kościoła na świat, na 
chrześcijan inaczej wierzących, na duchowy ekumenizm, któ-
rego celem winno być przezwyciężenie własnego i światowego 
ubóstwa duchowego i materialnego. Chodzi o ukazanie drogi do 
biednego człowieka, do wspólnego przezwyciężania ubóstwa, 
drogi do tych, którzy są zapomniani i marginalizowani - w na-
szych polskich parafiach również. Wspólne działania pomocowe 
są ważnym aspektem ekumenicznego świadectwa.

Trzecie spotkanie kolejnej, dziewiątej rundy rozmów Ko-
misji Wspólnej Metodystów i  Katolików odbyło się w  dniach 

12 Synthesis. Together to Holiness: 40 Years of Methodist and Roman Catholic Dia-
logue, praca zbiorowa, Lake Junaluska 2010.
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10–17 października 2014 roku. Jego tematem przewodnim stały 
się kwestie związane z łaską i uświęceniem13. Raport przedsta-
wiony zostanie obu „sponsorom” w 2016 roku. Zostanie przyję-
ty z „wdzięcznością” i odłożony na półkę. Jazda „na luzie” bę-
dzie więc kontynuowana. A może znów się mylę!? No cóż, dialog 
wymaga cierpliwości, poświęceń, a czasami nawet ofiar…

Dialog to sztuka s łuchania  i   mówienia  prawdy  w du-
chu miłości. Dialog to modlitwa z   i   za  inaczej wierzących dla 
dobra całego stworzenia. Dialog to solidarne świadectwo z  i  na 
rzecz  inaczej wierzących na Bożą chwałę. Dialog jest świadectwem 
tego, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Dialog prowadzi nie tyle do 
kompromisu, zawarcia paktu i życia w nim na prawach ludzkich, ile 
do współżycia w duchu prawdy, poświęcenia i wzajemnego oddania.

Ekumenizm nie ma problemu z  wypracowywaniem doku-
mentów, można mówić nawet o ich nadprodukcji. Kto je czyta? 
Jednostki? Ekumenizm ma problem z ich recepcją, upowszech-
nianiem, wprowadzeniem w życie. Tematyka ekumeniczna stała 
się pożywką dla smakoszy, dla miłośników historii, a nie „chle-
bem powszednim”, codziennym pokarmem. Ekumenizm stał się 
rarytasem, na który stać jedynie bogatych w wierze. Ekumenicz-
ne idee mogą być obecne pod strzechami jedynie z racji prak-
tycznych uwarunkowań, osobistych przekonań. Ich powsta-
wanie to doraźna jazda na pełnych obrotach grup zapaleńców, 
po której nastaje „błogi spokój” jazdy „na luzie”. Jak czytamy 
w świętej Księdze: „Wszystko ma swój czas i swą porę”…

Zakończenie

Kończąc, pragnę zadać pytanie sobie i  wszystkim tu ze-
branym: kto właściwie włącza biegi ekumenicznego bolidu? 
Duch Święty? Osobiście? Za pośrednictwem synodów, soborów, 

13 Na podstawie biuletynu WMC „First Friday Letter”, http://firstfriday-
letter.worldmethodistcouncil.org/2014/11/world-methodist-council-roman-
-catholic-church-holds-ecumenical-meeting-in-assisi-italy [7.11.2014].



Ekumenizm „na luzie”… 23

zwierzchników Kościołów? A może włączają się same, jak w au-
tomatycznej skrzyni biegów? Bo takie jest oczekiwanie „ludu 
Bożego”? Kto kieruje ekumenicznym pojazdem? Czy „ruch eku-
meniczny” jest jeszcze w stanie ruchu? A może chodzi jedynie 
o zwykłą politykę kościelną; „aby moje było na wierzchu”? Pa-
trzę, myślę i nie wiem! Ale chętnie będę przekazywał dalej wła-
sne zrozumienie podejścia do dialogu i współpracy. Mój Boże, 
może to coś pomoże! Daj Boże!

Podsumowując, przypominam, że ekumenizm nie jest jedynie 
powiewem historii, przejściową ideologią, lecz ma wymiar on-
tyczny, stanowi integralną część mej chrześcijańskiej tożsamo-
ści i osobowości. Człowiek nawrócony, odrodzony w Duchu, nie 
może żyć inaczej, niż nauczał tego Jezus Chrystus, który był i jest 
ekumeniczny. Dlatego uważam, że najlepsze czasy dla ekumeni-
zmu są jeszcze przed nami. Oczekuję, że ludzie w Europie znów 
odkryją piękno Ewangelii, bliskość Ducha Świętego i zwrócą się 
do Chrystusa w ramach lub ponad zastałymi strukturami kościel-
nymi. W ekumenizmie chodzi nie tyle o nową ewangelizację, ile 
o nowego, nawróconego, odrodzonego i uświęconego człowieka, 
który ma żywą więź z Bogiem - i to nie za pośrednictwem zakonu 
(prawa) w sensie paragrafów kościelnych, lecz żywego świadec-
twa i więzi ze swym zmartwychwstałym Zbawicielem.

Aneks

Przełomowe dokumenty ekumeniczne

Zagraniczne

• Kościół, Kościoły i Światowa Rada Kościołów. Eklezjologiczne zna-
czenie Światowej Rady Kościołów (Deklaracja z Toronto), 1950.

• Dialog ekumeniczny. Dokument Wspólnej Grupy Roboczej Świa-
towej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego, 1967.

• Konkordia między Kościołami wyrosłymi na gruncie Reformacji 
w Europie (Konkordia Leuenberska), 1973.
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• Wspólna katolicko-luterańska deklaracja w  sprawie nauki 
o usprawiedliwieniu, 1999. W 2006 dołączyła do niej Świato-
wa Rada Metodystyczna.

• Karta Ekumeniczna. Wytyczne dla wzrastającej współpracy po-
między Kościołami w Europie, 2001.

• Dokument z  2008 roku o  pełnej wspólnocie między The 
United Methodist Church i Evangelical Lutheran Church 
in America. 

• Przesłanie XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów 
Europejskich do wszystkich Kościołów członkowskich, 2009.

Krajowe

• Dokument metodystyczno-reformowany, kwiecień 1990.
• Konfesja Polska. Wyznanie wiary polskich chrześcijan, 1944.
• Dokument luterańsko-reformowany, 1970.
• Dokument metodystyczno-reformowany, 1990.
• Dokument luterańsko-metodystyczny, 1994.
• Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów 

w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia, 2000.
• Małżeństwo chrześcijańskie osób o  różnej przynależności wy-

znaniowej. Deklaracja Kościołów w  Polsce na początku Trze-
ciego Tysiąclecia, projekt dokumentu z 10 maja 2011 roku. 
Uchwalony przez Prezydium PRE i  KEP, utknął w  waty-
kańskich trybach administracyjnych.

• Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia, 2012, zaaprobo-
wany przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Pol-
skiej Radzie Ekumenicznej.

• Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia, 2013, podpisa-
ny przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w  Pol-
skiej Radzie Ekumenicznej oraz przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego 
(nowość).

Wszystkie powyższe dokumenty można odnaleźć na stronie 
internetowej Polskiej Rady Ekumenicznej: www.ekumenia.pl

Całość swego wystąpienia dedykuję wielkiemu działaczo-
wi chrześcijanińskiemu, od którego przez wiele lat współpracy 
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dużo się nauczyłem: otwartości, rzetelności, szczerości wypo-
wiedzi, spokojnej debaty, ewangelicznego, ciepłego usposobie-
nia, poczucia humoru i ekumenizmu „na luzie”… Pozdrawiam 
serdecznie Jubilata, ks. Konstantego Wiazowskiego, w imieniu 
własnym oraz osób z rodziny metodystycznej, które go znają, 
doceniają i życzą zawsze dobrego samopoczucia ugruntowane-
go w Bożym błogosławieństwie! 


