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MIEJSCE LITURGII W DIALOGU EKUMENICZNYM
W WIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ
ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE (EIMO)
14 wrze nia 2012 roku papie Benedykt XVI podpisa w Harissie (Liban)
adhortacj apostolsk Ecclesia in Medio Oriente. Niniejszy dokument to owoc
Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, który obradowa w Rzymie w dniach 10 do 24 pa dziernika 2010 roku pod has em „Komunia i wiadectwo”. W adhortacji Ojciec wi ty zwraca uwag na szereg pal cych problemów, które dotykaj chrze cijan na Bliskim Wschodzie. W ród wielu
poruszanych kwestii pierwsze miejsce zdaj si zajmowa dwie: pokój i jedno .
Ko ció Chrystusowy1 w tym regionie wiata, b d cy urzeczywistnieniem
wielkiej ró norodno ci form, w jakich jest prze ywana i rozwija si wspólna
wiara (por. EiMO 2,6,11)2, by na przestrzeni dziejów aktywnym protagonist
poszukiwania dróg jedno ci i umiej tnego budowania mostów w pluralistycznym spo ecze stwie3.
1
Poj cie Ko ció Chrystusowy zosta o u yte w liczbie pojedynczej dla podkre lenia jedno ci
wiary, jednak desygnatami nazwy s tu wszystkie Ko cio y chrze cija skie ró nych tradycji.
2
Warto zaznaczy , e na Bliskim Wschodzie skupieni s wierni wi kszo ci Ko cio ów chrze ci ja skich. Ow mozaik Ojciec wi ty prezentuje nast puj co: „W regionie tym mieszkaj rodzimi
wierni, nale cy do czcigodnych Katolickich Ko cio ów Wschodnich sui iuris: Ko cio a patriarchalnego Aleksandrii obrz dku koptyjskiego, trzech Ko cio ów patriarchalnych Antiochii: obrz dków
grecko-melchickiego, syryjskiego i maronickiego; Ko cio a patriarchalnego Babilonii Chaldejczyków
i Ko cio a patriarchalnego Cylicji obrz dku ormia skiego. Mieszkaj tam równie biskupi, kap ani
i wierni nale cy do Ko cio a aci skiego. S te obecni kap ani i wierni przybyli z Indii z arcybiskupstw wi kszych Ernakulam-Angamaly obrz dku syromalabarskiego oraz Trivandrum syromalankarskiego, a tak e z innych Ko cio ów Wschodnich i obrz dku aci skiego Azji i Europy Wschodniej,
jak równie liczni wierni przybyli z Etiopii i Erytrei”. EiMO 2. Warto doda , e tylko w Ziemi wi tej i w samej Jerozolimie obecnych jest 13 Ko cio ów i wspólnot wyznaniowych (6 katolickich, 5 prawos awnych oraz 2 protestanckie), 3 patriarchów i 10 arcybiskupów b d biskupów stoj cych na czele tych wspólnot. Zob. M. SABBAH , L’Église en Terre Sainte. Engagement et attentes des chrétiens, w:
L. SAKO I IN ., Églises au Moyen-Orient: défis at espérances, Beyrouth 2005, 35.
3
Rzeczywisto pluralistycznego spo ecze stwa nie musi odnosi si tylko i wy cznie do
wspó istnienia odmiennych religii. W nowym Dyrektorium ekumenicznym zwraca si uwag na
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Skomplikowana sytuacja polityczna regionu, szczególnie w ci gu ostatnich
dziesi cioleci, sk ania do ponownego odkrycia i odnowienia zdolno ci budowa nia rzeczywistej ekumenii. Proces ten jest wielop aszczyznowy i musi oprze
si na powrocie do tego, co papie nazwa filarami komunii i wiadectwa si gaj cymi wspólnoty Ko cio a pierwotnego (por. EiMO 5). Tylko odniesienie do
róde b dzie bowiem gwarantem w a ciwego ukierunkowania wysi ków zmierzaj cych do spe nienia Jezusowego pragnienia wyra onego w s owach z wieczernika: ut unum sint (J 17,21), które czyni z ekumenizmu imperatyw chrzecija skiego sumienia o wieconego wiar i kierowanego mi o ci 4.
1. Wewn trzna

Ko cio ów warunkiem powszechnej jedno ci

Ko cio y Bliskiego Wschodu, których obecno w tym regionie wiata
w wi kszo ci si ga swymi korzeniami czasów apostolskich, zachowa y niezmienne swoje staro ytne i czcigodne tradycje. Na przestrzeni dziejów, tak samo jak
pierwsi chrze cijanie, mimo niejednokrotnie wielu przeciwno ci, wierni tych Kocio ów otwarci na dzia anie Ducha wi tego sk adali chrze cija skie wiadec two i od prawie dwóch tysi cy lat s owami i przyk adem ycia zwiastuj wiatu
tajemnic Jezusa z Nazaretu uj t w s owach chrze cija skiego kerygmatu:
„zmartwychwsta , nie ma Go tu” (Mk 16, 6), „on jest yj cy” (Ap 1, 18), „jest
Alf i Omeg , Pierwszym i Ostatnim, Pocz tkiem i Ko cem” (por. Ap 33, 13)5.
To wiadectwo, na skutek zaistnia ych w Ko ciele podzia ów, nie jest pe ne
i wystarczaj co skuteczne. Na os abienie jego skuteczno ci g boki wp yw mia y
podzia y w ród uczniów Chrystusa. Podobnie jak w ca ym Ko ciele tak i w poszczególnych wspólnotach Bliskiego Wschodu potrzeba wi c wysi ku na rzecz
uwiarygodnienia chrze cija skiego wiadectwa wobec wiata. Owo wiadectwo
uzyska swoj pe ni jedynie wówczas, gdy b dzie wspólne i pojednane, prawdziwie ekumeniczne, wyra ane w komunii wszystkich wierz cych w Chrystusa.
Jednak d enie do powszechnej komunii wierz cych nie mo e obra za
punkt wyj cia wymiaru uniwersalnego. Aby pe na jedno sta a si realn rzeczywisto ci potrzeba najpierw wypracowa j w konkretnej rzeczywisto ci
partykularnej. Dyrektorium ekumeniczne id c za wskazaniami Soboru Watyka to, e sama ró norodno Ko cio a, cho jest g bokim wyrazem jego katolicko ci, mo e stawa
si czasem powodem powstawania napi w komunii. Por. PAPIESKA RADA DO SPRAW JEDNO CI
CHRZE CIJAN, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz cych ekumenizmu, w: Ut
unum. Dokumenty Ko cio a katolickiego na temat ekumenizmu, t. 2, Lublin 2000, nr 16 (odt d:
Dyrektorium).
4
Por. JAN PAWE II, Ut unum sint, 8, AAS 87 (1995), 921–982 (odt d: UUS).
5
N. ETEROVI , Prefazione, w: SINODO DEI VESCOVI, Instrumentum laboris. La Chiesa Cattolica nel Medio Oriente: comunione e testimonianza. «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un’anima sola» (At 4, 32), Città del Vaticano 2010, IV.
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skiego II przypomina, e udzia w komunii Ko cio a jako ca o ci mog mie tylko ci, którzy sami „ yj zjednoczeni w wierze, nadziei i mi o ci, we wzajemnej
pos udze, we wspólnym nauczaniu i sakramentach, pod przewodnictwem swoich
Pasterzy”6. Chodzi wi c najpierw o podj cie wysi ku zmierzaj cego do wewn trznego zjednoczenia poszczególnych Ko cio ów partykularnych i wspólnot
chrze cija skich, gdy tylko ono b dzie gwarantem realnych mo liwo ci wzajemnego zbli ania si chrze cijan. Dlatego te w omawianej adhortacji papie
pisze nast puj ce s owa: „Ko ció katolicki na Bliskim Wschodzie wie, e nie b dzie móg w pe ni manifestowa tej komunii w p aszczyznie ekumenicznej
i mi dzyreligijnej, je li nie o ywi jej przede wszystkim w sobie i w ka dym ze
swoich Ko cio ów, w ród wszystkich ich cz onków: patriarchów, biskupów, ka p anów, zakonników, osób konsekrowanych i wieckich. Pog bienie indywidualnego ycia wiary i wewn trzna odnowa duchowa w obr bie Ko cio a katolickiego pozwol osi gn pe ni ycia aski i theosis (ubóstwienie). W ten sposób
wiadectwo zyska wiarygodno ” (EiMO 3). Innymi s owy: warunkiem przysz ej komunii Ko cio ów, owej powszechnej jedno ci wyra onej w koncyliarnoci i pojednanej ró norodno ci7, jest komunia praktykowana i o ywiana w konkretnej wspólnocie wierz cych. Ka da reforma, ka da próba uporz dkowania,
aby mog a przynie wymierne i pozytywne owoce, musi rozpocz si niejako
“we w asnym domu”8.
Chc c uczestniczy w budowaniu prawdziwej jedno ci i w ten sposób uwiarygodni powszechne wiadectwo chrze cija skie, Ko cio y Bliskiego Wschodu – wed ug s ów Benedykta XVI – powinny oprze si na przyk adzie pierwotnej wspólnoty uczniów Chrystusa. Si gni cie ad fontem stanie si dla
wierz cych w tym regionie wiata niezb dn pomoc w zachowaniu ywej pami ci i apostolskiego dynamizmu ich pocz tków. Natomiast sam ekumenizm
i w ogóle dialog b dzie móg by praktykowany pod warunkiem, e komunia
stanie si realn rzeczywisto ci w ka dej wspólnocie. Chrze cija skie wiadectwo musi zyska wiarygodno poprzez indywidualne i wymierne znaki ycia wiary oraz przez wewn trzn odnow duchow (por. EiMO 5).

6

Dyrektorium, nr 13.
Warto zaznaczy , e wspó czesny ekumenizm przysz komuni wierz cych interpretuje
w a nie w kategoriach koncyliarno ci i pojednanej ró norodno ci. Zob. L. SARTORI, Ecumenismo
ed ecclesiologia. Orientamenti emersi, w: TEN E, Il giusto della verità, Venezia 2008, 286;
A. NOSSOL, Ekumenizm jako imperatyw chrze cija skiego sumienia: przez dialog i pojednanie ku
ekumenicznej jedno ci, Opole 2000, 7.
8
Por. R. TAFT , A partire dalla liturgia. Perché è la liturgia che fa la Chiesa, Roma 2004, 51.
7
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2. Apostolskie filary dialogu ekumenicznego
ród a dynamizmu, o którym mowa w EiMO, nale y szuka w biblijnych
opisach ycia i dzia alno ci pierwotnej wspólnoty wierz cych. Za punkt wyjcia swoich rozwa a w tym wzgl dzie Benedykt XVI obra cztery cechy
Urkirche, zapisane przez w. ukasza w Dziejach Apostolskich, które s usznie
mo na nazwa kompendium g ównych zasad ycia Ko cio a9. Zgodnie z biblijnym przekazem uczniowie Jezusa „trwali (…) w nauce Aposto ów i we wspólnocie, w amaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Zbli anie si do tej jerozolimskiej idealnej wspólnoty wierz cych winno by niejako ko em zamachowym
w d eniu do wewn trznej i zewn trznej komunii Ko cio a Chrystusowego.
W adhortacji papie uszczegó awia: „Jedno wierz cych karmi si wi c nauczaniem Aposto ów (g oszenie s owa Bo ego), na które odpowiadaj oni jedno ci wiary, komuni bratersk (pos uga mi osierdzia), amaniem chleba (Eucharystia i wszystkie sakramenty) oraz modlitw osobist i wspólnotow ”
(EiMO 5), i dodaje, e te cechy to filary na których powinna opiera si komunia i wiadectwo10.
Tym, co czy owe cztery zasady ycia chrze cija skiego jest „trwanie”,
wyra one greckim s owem
. Dla lepszego wyra enia istoty owego trwania warto doda , e bogaty zakres semantyczny greckiego czasownika
precyzuje, i cechowa o si ono pe n wierno ci i oddaniem, by o uwa ne, permanentne i nacechowane wielk odwag .
Pierwszym spo ród wymienionych filarów jedno ci jest trwanie w nauce
(
) Aposto ów, w wierno ci kerygmatowi przez nich g oszonemu. Pierwsi
chrze cijanie z atencj s uchali nauczania Aposto ów i wytrwale praktykowali
to, co us yszeli11. Uwaga koncentruje si tu na w adzy nauczania udzielonej
przez Jezusa Dwunastu i ich nast pcom, po czonej z jej wcielaniem w ycie.
Bowiem to w a nie Aposto owie i ich nast pcy, prowadzeni wiat em Ducha
wi tego, przekazywali i wci przekazuj niezachwiany depozyt wiary. Powrót do wizji wspólnoty, w której zgromadzeni wokó Aposto ów wierni s uchaj wyja nie Pisma w wietle nauki Chrystusa12, jawi si jako konieczny waru-

9

Por. A. FITZMYER i IN ., Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2010, 1196.
Przytoczony werset z Dziejów Apostolskich by równie has em przewodnim Tygodnia
Modlitw o Jedno Chrze cijan w 2011 roku. Zosta on zaproponowany przez wiernych Ko cioów i wspólnot ko cielnych z Jerozolimy. Z tej te racji Benedykt XVI nazwa go „znacz c ” ini cjatyw i ju wtedy mówi , i zawieraj si w nim cztery „filary”, na których powinno opiera si
ycie chrze cijanina. BENEDETTO XVI, Angelus Domini (23.01.2011), “L’Osservatore Romano”
(edizione italiana) (2011) 19, 10.
11
C. K. BARRETT, Comentary On The Acts Of The Apostle, vol. 1, Edinburgh 1994, 163.
12
Por. W. R. FARMER (red.), Mi dzynarodowy komentarz do Pisma wi tego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, Warszawa 2000, 1374.
10
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nek odzyskania pierwotnej jedno ci13. Trwanie w apostolskim nauczaniu, które
zak ada najpierw s uchanie S owa Bo ego i jego apostolskiej wyk adni14, wyraa si w konsekwencji w autentycznym jego przyj ciu i uznaniu za program
w asnego ycia. To z kolei sprawia, e wierni coraz doskonalej cz si w wyznawaniu jednej wiary, we wspólnym spe nianiu kultu Bo ego i w braterskiej
zgodzie (por. DE 2). Taka jedno uwiarygadnia wiadectwo wspólnoty wobec
wiata i daje si do dzielenia si z nim wiar . Jak przypomina papie , g ówn
misj Ko cio a, otrzyman od samego Chrystusa, „jest zachowywanie w stanie
nienaruszonym depozytu wiary apostolskiej (por. 1 Tm 6, 20), stanowi cego
podstaw jego jedno ci i g oszenie tej wiary ca emu wiatu” (EiMO 68).
Drugi filar ekumenizmu wzorowanego na pierwotnym Ko ciele jerozolimskim to trwanie uczniów we wspólnocie (
). Ten etap jest praktyczn
konsekwencj trwania w nauce Aposto ów. Owa wspólnota charakteryzuje si
przede wszystkim dzieleniem si dobrami – zarówno duchowymi, jak i materialnymi (por. Rz 12, 13; 15, 26). Autor Dziejów Apostolskich przekazuje, i :
„Wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne; sprzedawali maj tki i dobra, i rozdzielali je ka demu wed ug potrzeby” (2, 44–45)15.
Tak wi c ka da wspólnota wzorowana na wspólnocie apostolskiej winna cechowa si wzajemn odpowiedzialno ci na o on na wierz cych w momencie
uwierzenia w Ewangeli 16.
Przek adaj c to na p aszczyzn ekumeniczn ka da wspólnota chrze cija ska, by by a zdolna do budowania jedno ci, musi otworzy si na potrzeby
i pragnienia braci. Bogactwo duchowe obecne w ka dej z tradycji chrze cija skich Bliskiego Wschodu powinno by traktowane jako wspólne dziedzictwo
ca ego Ko cio a Chrystusowego: nie mo e by schowane w szczelnie zamkni tym skarbcu jednej wspólnoty, ale winno opromienia i ubogaca wszystkich
13

W tym miejscu warto zauwa y istotne znaczenie roli prymatu Biskupa Rzymu w poszukiwaniu ekumenicznej jedno ci. To zagadnienie, które wydaje si by jednym z najbardziej dra liwych punktów dialogu, wci rodzi wiele pyta , przede wszystkim w kwestii formy sprawowania
pos ugi Piotra wobec Ko cio ów. Zob. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni. Il Primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa (31.10.1998), “Communicationes” 30 (1998), 207–216; W. HRYNIEWICZ, Pytania o prymat, „Tygodnik Powszechny”
(1999) 4, 9.
14
Ko cio y Bliskiego Wschodu maj bogat tradycje egzegetyczn . W omawianym dokumencie papie przywo uje szko y egzegetyczne Aleksandrii, Antiochii, Edessy i Nisibis, które
w wielkim stopniu przyczyni y si do zrozumienia i sformu owania dogmatycznego misterium
chrze cija skiego. W tym kontek cie ponowne odkrycie tych tradycji, które s wspólnie akceptowane przez Ko cio y Wschodu i Zachodu, jawi si jako istotny krok w drodze ku ekumenicznej
jedno ci. Por. EiMO 70.
15
Por. A. CZAJA, S owo pasterskie Biskupa Opolskiego z okazji Tygodnia Modlitw o Jedno
Chrze cijan 2011: „Trwali oni w nauce Aposto ów i we wspólnocie, w amaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42), WUDO 66 (2011) 1–2, 48.
16
Por. A. FITZMYER i IN., Katolicki komentarz biblijny, 1313.
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wierz cych17. Podobnie rzecz ma si z kwestiami materialnymi: ka da grupa
wierz cych winna by zdolna do dostrzegania braków i potrzeb innych i w miar w asnych mo liwo ci spieszy im z pomoc . W ten sposób mi o , która jest
wi zi komunii, stanie si widzialna, przekonuj ca dla wiata i b dzie uobecnia a tak e w naszych czasach sytuacj chrze cijan pierwotnych, na których widok – jak podaje Tertulian – nawracaj cy si poganie reagowali zachwytem:
„Patrzcie jak oni si mi uj ”18.
Kolejnym aspektem ycia pierwotnego Ko cio a b d cym trzecim filarem
ekumenizmu jest trwanie na amaniu chleba (
! " #), które Benedykt
XVI uto samia ze sprawowaniem Naj wi tszej Ofiary i pozosta ych sakramentów. Uczniowie czynili wi c to, co czyni ich Nauczyciel „tej nocy, której by
wydany” (1 Kor 11, 23)19 – zbierali si po domach i sprawowali Eucharysti .
Cho w ukaszowym katalogu znamion wspólnoty Apostolskiej „ amanie chleba” znajduje si w kolejno ci na trzecim miejscu, z punktu widzenia donios o ci
jest z pewno ci pierwsze, gdy – jak czytamy w adhortacji: „Eucharystia,
w której Ko ció celebruje wielk tajemnic mierci i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa dla zbawienia wielu, jest podstaw komunii ko cielnej i prowadzi do
jej pe ni” (EiMO, 79). Zatem udzia w autentycznej Eucharystii20 jest podstaw
budowania jedno ci, gdy ona sama – b d c ze swej istoty sakramentem jednoci21, w cza nas, zgodnie ze s owami w. Paw a, w jedno Cia o Chrystusa:
„Kielich b ogos awie stwa, który b ogos awimy, czy nie jest udzia em we Krwi
Chrystusa? Chleb, który amiemy, czy nie jest udzia em w Ciele Chrystusa?
Poniewa jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia o. Wszyscy
bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 16–17). Celebracja Eucharystii jest zatem, jak to podkre li Sobór Watyka ski II przywo uj c s owa w.

17

Na t wzajemn wymian dóbr duchowych zwróci ju uwag Sobór Watyka ski II.
W Dekrecie o ekumenizmie czytamy m.in.: „Nie mo na pomin faktu, e Ko cio y Wschodnie
od samego powstania posiadaj skarb, z którego wiele zapo yczy Ko ció Zachodni w zakresie
liturgii, duchowej tradycji i porz dku prawnego” (DE 14).
18
TERTULIAN, Apologetyk, 39,7, t . J. Sajdak, Pozna 1947, 158.
19
Por. A. FITZMYER i IN., Katolicki komentarz biblijny 1313.
20
Pod poj ciem „autentycznej celebracji Eucharystii” rozumiemy Eucharysti sprawowan
w Ko cio ach, które zachowa y w j pe ni wa n (patrz: Ko cio y Wschodnie), i które st d uznajemy za Ko cio y. W niniejszym artykule wszelkie refleksje b d dotyczy w a nie ich, a nie
Ko cio ów i wspólnot ko cielnych poreformacyjnych, które nie zachowa y pierwotnej i pe nej
rzeczywisto ci eucharystycznego misterium. Por. DE 15, 22; A. NOSSOL, Eucharystia nierozerwalnie z czona z jedno ci Ko cio a, w: P. JASKÓ A, R. PORADA, Wspólna Eucharystia – cel
ekumenii, Opole 2005, 9.
21
Por. W. KASPER, Eucharistie – Sakrament der Einheit (Theologisches Symposium vor dem
48. Internationalen Eucharistischen Kongress in Guadalajara, Mexico), w: www.vatican.va/roman_curia/pont_committees/eucharist-congr/documents/rc_committ_euchar_doc_20041007_symposium_kasper_ge.html (30.11.2012).
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Augustyna: sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis (KL 47)22.
Cho w ekumenicznym znaczeniu nie mo na mówi jeszcze o comunicatio in
sacris mi dzy ró nymi Ko cio ami, ka da partykularna Eucharystia, a w szerszym sensie ka de partykularne sprawowanie pozosta ych sakramentów, jest
pierwszym krokiem autentycznego ekumenizmu.
Ostatnim istotnym elementem ekumenicznym wyp ywaj cym z opisu
pierwszej wspólnoty uczniów jest trwanie na modlitwie (
# ). czy si
on bezpo rednio z poprzednim. Pozaliturgiczne ycie modlitewne jest bowiem
integralnie z czone z yciem liturgicznym i do liturgii winno prowadzi . Od
najdawniejszych czasów modl cy si byli znakiem rozpoznawczym Ko cio a.
Modlitwa wyp ywa bowiem z wiary i stanowi ukryt si do ycia w wierze23.
Na p aszczy nie ekumenicznej ka da inicjatywa modlitewna ma donios e zna czenie, powinna by ona wyrazem niepokoju, który jest t sknot za jedno ci 24.
W przeciwie stwie do ycia sakramentalnego modlitwa pozaliturgiczna daje
mo liwo chrze cijanom ró nych obrz dków i tradycji wspólnie si gromadzi
i niejako antycypowa upragnione zjednoczenie. W soborowym Dekrecie
o ekumenizmie czytamy: „Taka wspólna pro ba jest zapewne nader skutecznym
rodkiem uproszenia aski jedno ci i w a ciwym podkre leniem wi zów, które
dot d cz katolików z bra mi od czonymi: «Gdzie bowiem dwaj albo trzej s
zgromadzeni w imi moje, tam ja jestem po ród nich» (Mt 18, 20)” (DE 8).
Spo ród wy ej wymienionych apostolskich filarów ekumenizmu trzeci
i czwarty stanowi podstaw tego, co w terminologii teologicznej okre la si
mianem ekumenizmu duchowego. Jak uczy Sobór: „nawrócenie serca i wi to
ycia cznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedno chrze cijan nale y uzna za dusze ca ego ruchu ekumenicznego, a s usznie mo na je
zwa ekumenizmem duchowym” (DE 8), z którego powinien wyp ywa impet
wszystkich wysi ków ekumenicznych25. Ten ekumenizm duchowy sk ania
chrze cijan do patrzenia w nowy sposób na Królestwo Bo e i na jedno Kocio a. Przez jego praktykowanie pog biaj oni te wzajemne wi zy komunii
czyni c siebie samymi zdolnymi do stawienia czo a bolesnym do wiadczeniom
przesz o ci i ci arom ludzkich s abo ci. Warto doda , e na przestrzeni dziejów g ównymi architektami pojednania i inspiratorami jedno ci byli ludzie modlitwy i kontemplacji26.

22

AUGUSTINUS, In Ioannis Evangelium Tractatus XXVI (VI, 13), PL 35, 1613.
A. CZAJA, S owo pasterskie, 49.
24
Por. UUS 101.
25
Por. BENEDICT XVI, Discourse of the Pope at the Plenary Meeting of the Congregation for
the Doctrine of the Faith (27.01.2012), “Information Service” 139 (2012) 1–2, 3.
26
W. KASPER, L’ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione, Roma 2006,
15–16.
23
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3. Liturgia Ko cio a istotnym miejscem ekumenicznym
Cho wszystkie cztery zaprezentowane powy ej apostolskie filary ekumenizmu s wa ne i niezb dne dla skutecznego budowania jedno ci, to jednak
pierwsze miejsce w ród nich zdaje si zajmowa trwanie wspólnoty uczniów na
amaniu chleba, czyli zgodnie ze s owami papie a Eucharystia i ycie sakramentalne Ko cio a. Liturgia bowiem, jak uczy Sobór, jest „szczytem, do którego zmierza dzia alno Ko cio a, i jednocze nie jest ród em, z którego wyp ywa ca a jego moc” (KL 10).
Wspólna Eucharystia, b d ca celem ekumenii27 i doskona komuni wierz cych, aby sta a si faktem, musi by te punktem wyj cia w procesie budowania jedno ci. Liturgia, i w ogóle ca e ycie sakramentalne konkretnego
Ko cio a, gromadz c wiernych wokó misteriów Chrystusa, staje si samowyraeniem Ko cio a 28, daje przedsmak przysz ej pe nej wspólnoty i w ten sposób
staje si hic et nunc komuni , cho jeszcze nie w pe ni doskona 29. Ka de bowiem zgromadzenie liturgiczne, na wzór Ko cio a pierwotnego, wyra a prawd
o pojednaniu i z czeniu ludzko ci dokonanych przez Chrystusa: „nie ma ju
yda ani poganina, nie ma ju niewolnika ani cz owieka wolnego, nie ma ju
m czyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jeste cie kim jednym w Chrystusie
Jezusie” (Ga 3, 28). Ka da modlitwa, a w szczególny sposób ka da liturgia, jako wi te zwo anie wierz cych powinna stawa si trampolin przenosz c
w idealn wspólnot bratersk wierz cych30.
W omawianej adhortacji apostolskiej Benedykt XVI pisze m.in.: „przez ca
histori liturgia by a dla wiernych Bliskiego Wschodu istotnym elementem jedno ci duchowej i komunii” (EiMO 75; por. DE 15). Cho te s owa w kontek cie
dokumentu papieskiego odnosz si do Ko cio ów na Bliskim Wschodzie mia o mo na je odnie do wszystkich wspólnot chrze cija skich. Gdy istotnie,
ka da akcja liturgiczna, a w sposób szczególny autentyczna celebracja Eucharystii, powinna by dla poszczególnych Ko cio ów podstawowym i konstytutywnym elementem jedno ci. Wynika to po pierwsze z faktu, i liturgia sama w sobie, nie jest wynikiem dzia ania ludzkiego. Jest ona przede wszystkim darem
Boga dla cz owieka, wype nieniem kap a skiej funkcji Jezusa Chrystusa, w której poprzez dostrzegalne znaki wyra a si i dokonuje u wi cenie cz owieka,
a Ko ció sprawuje pe ny kult publiczny31. Liturgia nie jest wi c wy cznie ak27

Por. A. NOSSOL, Eucharystia, 11.
Por. I. H. DALMAIS i IN ., Les réalités fondamentales de la liturgie, w: A.G. MARTIMORT
(red.), L'Église en prière. Introduction à la Liturgie, Paris 1965, 92–93.
29
Por. W. KASPER, Sakrament jedno ci. Eucharystia i Ko ció , Kielce 2005, 140.
30
Por. I. H. DALMAIS I IN ., Les réalités fondamentales de la liturgie, 95–96.
31
Por. KL 7. Cho samo poj cie
# $% (dzia anie ludu) mog oby wskazywa na wspólnot jako na g ównego protagonist kultu chrze cija skiego, nale y pami ta , e to nie Ko ció j
28

Miejsce liturgii w dialogu ekumenicznym

265

tem kultu spe nianego przez stworzenie wobec Stwórcy, ale jest ona „boska”, jej
ród o jest nadprzyrodzone. Podmiot ludzki otwieraj c si na ten wielki dar ma
w niej za zadanie czyni „eucharysti ” ( &
% ) w dos ownym znaczeniu tego s owa – to jest: ma za zadanie sk ada za dzi kczynienie.
Skoro wi c liturgia jest boska i jest darem danym Ko cio owi przez Trójjedynego Boga, ju z tej racji musi by jednocz c , musi nie w sobie g bokie
przes anie ekumeniczne. Jedno Ko cio a budowana na liturgii jest bowiem
odbiciem jedno ci, która jest yciem samego Boga (por. EiMO 75). Ta w a nie
komunia Trójcy Osób, jak zaznacza DE 2, jest najwi kszym wzorem i zasad
misterium jedno ci Ko cio a (tzw. trynitarna zasada ekumenizmu)32 i jednoczy
chrze cijan „z Ojcem przez Chrystusa w Duchu wi tym33”. To o ni modli si
Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, wypowiadaj c znamienne s owa modlitwy
arcykap a skiej „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie” (J 17, 21).
Ponadto, podobnie jak liturgia nie jest inicjatyw ludzk , tak i ekumeniczne
communio nie b dzie dzie em ludzkim, lecz mo e zrodzi si przede wszystkim
dzi ki mocy Ducha wi tego, który obdarza cz owieka wiar , dzia aj c przez
mi o (EiMO 4) i wzbudza w nim t sknot za utracon jedno ci (DE 15).
Ekumeniczne pojednanie zawsze pozostanie wi c wielkim darem Parakleta 34.
Zadaniem cz owieka jest ten dar przyj i rozwija z cierpliwo ci i wytrwa oci , opieraj c swój wysi ek na modlitwie i nawróceniu (EiMO 11, por. DKW
24). W u wiadomieniu sobie roli Ducha wi tego w budowaniu ekumenizmu
z ca pewno ci mog pomóc wezwania epikletyczne, tak licznie obecne
w ró nych tekstach liturgicznych (przede wszystkim w anaforach eucharystycznych) i innych modlitwach35.
stworzy , ale to liturgia ustawicznie rodzi i tworzy mistyczne Cia o Chrystusa. Ko ció stworzy
jedynie ró ne formy celebracji liturgicznych. Por. D. SZCZERBA, Praktyczny leksykon modlitwy,
Kraków 2007, 77. Ponadto warto zauwa y , i to nadprzyrodzone pochodzenie liturgii podkre la j ju jej nazwy u ywane przez chrze cijan wschodnich: Msza w. jest tam nazywana „ wi t
i bosk liturgi ” (' ( % )
# $% , *+,-./0 *1234516/0), a sakramenty „misteriami” ( 7 8# 9
,
:;/0), co wskazuje na welon tajemnicy, jaki je okrywa.
32
Por. P. JASKÓ A, Zagadnienia ekumeniczne, Opole 2004, 39. Dla bardziej adekwatnego zobrazowania owej jedno ci osób niektórzy autorzy na przestrzeni dziejów odwo ywali si do ana logii, które – cho w sposób niedoskona y – przyst pnie ukazywa y „mechanizmy” jedno ci Trójosobowego Boga. Owa jedno Osób wyra a si w wielu aspektach, m.in. w jedno ci relacji,
gatunku, definicji, substratu, zrodzenia i pochodzenia oraz w jedno ci dzia ania. Zob. M.
SADOWSKI, The Trinitarian Analogies in the Christian Arab Apologetical Texts of the Middle and
Near East During the Abbasid Period (750–1050) and their Doctrinal Significance, Romæ 2012,
85–100.
33
Dyrektorium, nr 13.
34
Por. UUS 9.
35
Dzia anie Ducha wi tego, b d cego zasad ekumenizmu, podkre li ju Sobór Watyka ski II (por. DE 2). Por. L. GÓRKA, Teologiczne podstawy jedno ci chrze cijan w wietle „Dekretu
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Podejmuj c kwesti liturgii i jej roli w budowaniu jedno ci Benedykt XVI
zwraca uwag na konieczno odnowy tekstów i celebracji liturgicznych „tam
gdzie jest to konieczne” (EiMO 75), która – zgodnie ze s owami papie a – moe umo liwi wiernym lepsze przyswojenie wielop aszczyznowego bogactwa
liturgii. Taka odnowa, „oparta na s owie Bo ym, na tradycji w a ciwej ka demu
Ko cio owi oraz na nowych chrze cija skich przes ankach teologicznych i antropologicznych”, przyniesie owoce, zak adaj c, e chrze cijanie przekonaj si
o donios o ci ich ycia sakramentalnego w procesie w czania si w nowe ycie
w Chrystusie, ródle komunii i wiadectwa (por. EiMO 70).
4. Ekumeniczny wymiar niektórych sakramentów
W procesie budowania jedno ci szczególne znaczenie zdaj si mie trzy
sakramenty, na których ekumeniczny wymiar zwraca uwag tekst EiMO. Chodzi tu o sakrament chrztu wi tego, sakrament Eucharystii oraz sakrament pokuty i pojednania36.
a. Sakrament chrztu
Zgodnie z nauk Ko cio a chrzest jest „ bram ycia w Duchu (vitæ spiritualis ianua) i bram otwieraj c dost p do innych sakramentów” (KKK 1213).
W momencie oczyszczaj cego zanurzenia w wodach chrzcielnych wierni staj
si „jednym” w Jezusie Chrystusie (por. Gal 3, 28). Dzi ki asce tego sakramentu chrze cijanin dost puje ponownego zrodzenia si z wiary i z Ducha wi tego
jako nowe stworzenie, zdolne do ycia w komunii z Panem. Nie ogranicza si to
jednak tylko i wy cznie do indywidualnego aktu, ale otrzymuje niejako horyzontalny wymiar zjednoczenia, manifestuj cy si w Ko ciele. Mamy tu wi c do
czynienia z podwójnie rozumian wspólnot : z Chrystusem (Christusgemeinschaft) i z Ko cio em (ekklesiale Gemeinschaft)37. Chrzest, który moc Ducha
wi tego, czy wszystkich ochrzczonych w wielk rodzin dzieci Bo ych, staje si w ten sposób komponentem widzialnej jedno ci38.
Warto zauwa y , i poprzez dzia anie Ducha wi tego w sakramencie
chrztu udzia w owej jedno ci maj nie tylko wierni katoliccy. Sobór Watyka o ekumenizmie” (DE 2), „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 3 (58) (2011), 24–25.
36
W niniejszym opracowaniu nie b d podejmowane kwestie szafarstwa sakramentów czy
problemów zwi zanych ze wzajemnym ich rozumieniem w ró nych Ko cio ach. Ograniczymy si
do przedstawienia roli, jaka – zgodnie ze wskazaniami EiMO – maj one do spe nienia na drodze
ekumenicznej z perspektywy Ko cio ów katolickich.
37
Ta teologia nie jest wy czn cech pism Paw owych, ale jest obecna tak e w innych tekstach Nowego Testamentu (por. Dz 2, 38n; 2,47).
38
H. J. URBAN, H. WAGNER, Handbuch der Ökumenik, Bd. 1, Paderborn 1985, 61–63.
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ski II uczy: „Co za si tyczy tych ludzi, którzy b d c ochrzczeni nosz za szczytne imi chrze cijan, ale nie wyznaj ca ej wiary lub nie zachowuj jednoci wspólnoty (communio) pod zwierzchnictwem Nast pcy Piotra, to Ko ció
wie, e jest z nimi zwi zany z licznych powodów. Wielu bowiem jest takich,
którzy maj we czci Pismo wi te, jako norm wiary i ycia, i wykazuj szczer
gorliwo religijn , z mi o ci wierz w Boga Ojca wszechmog cego i w Chrystusa Syna Bo ego, Zbawiciela, naznaczeni s chrztem, dzi ki któremu cz si
z Chrystusem, a tak e uznaj i przyjmuj inne sakramenty w swoich w asnych
Ko cio ach czy wspólnotach ko cielnych” (KK 15). Zatem chrzest ju teraz bu duje sakramentaln p aszczyzn wzajemnego zjednoczenia wierz cych ró nych
wyzna i obrz dków, i jest rzeczywistym pocz tkiem zjednoczenia prowadz cego do pe nej wspólnoty Ko cio ów (por. UUS 66)39. Dlatego te dla wszystkich
tradycji i denominacji chrze cija skich sakrament ten jest pewnym i podstawowym punktem zjednoczenia i to bez wzgl du na jego tre ciowe czy pastoralne
uj cia. Na jego bowiem podstawie, bez wzgl du na wszelkie ró nice, chrze cijanie cz si w solidarnej drodze wspólnego, zwyczajnego pielgrzymowania
ku pe ni jedno ci z Chrystusem i w Chrystusie40.
Wed ug adhortacji EiMO (nr 77) ekumeniczna warto sakramentu chrztu
zasadza si g ównie na jego trzech wymiarach.
Pierwszy zawiera si w prawdzie, e udzielany w imi Trójcy wi tej wprowadza on cz owieka w komuni Ojca, Syna i Ducha wi tego (por. pkt 3 niniejszego opracowania). Zgodnie ze s owami encykliki Ut unum sint „wierni stanowi jedno, poniewa w Duchu trwaj w komunii Syna, w Nim za — w Jego
komunii z Ojcem: „mie z nami wspó uczestnictwo znaczy: mie je z Ojcem
i z Jego Synem Jezusem Chrystusem” (1 J 1, 3). Tak wi c, dla Ko cio a katolickiego komunia chrze cijan nie jest niczym innym, jak objawieniem si w nich
aski, poprzez któr Bóg czyni ich uczestnikami w asnej komunii, to znaczy
swojego ycia wiecznego” 41. W czenie w ycie Trójcy Osób jest dla ka dego
chrze cijanina zadaniem: na mocy tego w a nie uczestnictwa w boskiej jedno ci
jest on wezwany do ycia i uobecniania tu i teraz braterskiej komunii z innymi
i do rozwijania z nimi prawdziwej solidarno ci.
Drugi wymiar, o jakim mowa, podkre la upodobnienie si chrze cijanina do
Chrystusa, dla prowadzenia nowego ycia wiary i nawrócenia (por. Rz 6, 11–
14; Kol 2, 12; Mk 16, 15–16; Dz 2, 38). Tak jak Chrystus jest jeden i niepodzielony, tak id cy za Nim Jego uczniowie na mocy chrztu s wezwani do trwania
39

H. WAGNER, Die Sakramente in der Diskussion. Taufe, w: H. J. URBAN, H. WAGNER,
Handbuch der Ökumenik, Bd. 3/2, Paderborn 1987, 148–149.
40
Por. W. HANC, Ekumeniczny wymiar sakramentów chrze cija skiej inicjacji w wietle mi dzynarodowych dialogów doktrynalnych. Studium ekumeniczne, W oc awek 2003, 536–538.
41
UUS 9.
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w Jego jedno ci (por. 1 Kor 1,10–16). Owa jedno zrodzona w momencie
chrztu czyni nas jednym z Chrystusem, i jest wi ksza ani eli jakiekolwiek ró nice natury antropologicznej42.
Trzeci ekumeniczny wymiar sakramentu wynika z dwóch poprzednich, a jest
nim ukierunkowanie na wspólnot Ko cio a. Ów eklezjalny wymiar jest tu nie zwykle istotny: ochrzczony cz owiek zostaje wszczepiony w mistyczne Cia o
Chrystusa i w a nie dlatego otrzymuje odpuszczenie grzechów i zadatek ycia
wiecznego. Zgodnie ze s owami Benedykta XVI, w czenie cz owieka do Kocio a – Cia a Chrystusa, jest zal kiem i antycypacj ludzko ci pojednanej. Ta
my l zawiera bardzo cenn wskazówk : jako antycypacja ludzko ci pojednanej.
chrzest zak ada wiar , domagaj c si nawróceniem (por. Dz 2, 38). W cytowanym ju Dyrektorium ekumenicznym czytamy: „Ustanowiony przez samego
Chrystusa chrzest, przez który uczestniczy si w Jego mierci i zmartwychwstaniu, zawiera w sobie nawrócenie, wiar , odpuszczenie grzechu i dar aski”43. To
wewn trzne nawrócenie zdaje si by tak e jednym z g ównych elementów aktywno ci ekumenicznej, która bardziej ni od zmian instytucjonalnych i strukturalnych, zale y w a nie od niego44.
Owe trzy elementy s obecne w ró nych inicjatywach i dyskusjach ekumenicznych. Na przyk ad ju w Dokumencie z Akry (1974) wiatowa Rada
Ko cio ów nazwa a ju chrzest przyj ty przez Chrystusa kluczem wzajemnego
pojednania. Dokument zaprezentowa sakrament jako zobowi zuj c do przezwyci enie ró nic wi jedno ci, która ma fundamentalne znaczenie zarówno
dla ycia chrze cija skiego jak i dla jedno ci Ko cio a Chrystusowego45.
W pó niejszym o prawie dekad Dokumencie z Limy (1982) ekumeniczne
implikacje chrztu zosta y poszerzone46. Podkre lono fakt, i przez jego przyj cie chrze cijanie jednocz si z Chrystusem, wzajemnie ze sob i z Ko cio em
ka dego czasu i miejsca. Chrzest jest tam przedstawiany jako fundamentalna
wi jedno ci, nadaj ca kierunek chrze cija skiemu powo aniu do wyznawania
jednego Pana. Jego wspólne uznanie stanie si widzialn wi zi wspólnoty Kocio ów, która pozwoli wszystkim na ladowcom Chrystusa sk ada autentyczne
chrze cija skie wiadectwo o uzdrawiaj cej i jednaj cej mi o ci Boga 47.
42
Por. T.F. BEST, Introduction, w: TEN E (red.), Baptism Today. Understanding, Practice,
Ecumenical Implications, Collegeville 1996, vii.
43
Dyrektorium, nr 92.
44
Por. M. L. PULIDO, La riflessione ecumenica nel pontificato di Benedetto XVI. Unità in comunione: fondamento e prospettiva, Studi Ecumenici 25 (2007), 210. Szerzej tematem nawrócenia
zajmiemy si w ostatnim punkcie niniejszego paragrafu, omawiaj c ekumeniczne znaczenie sakramentu pokuty i pojednania.
45
Por. Dokument z Akry, Chrzest, 2–5; W. HANC, Ekumeniczny wymiar sakramentów, 541–542.
46
Por. A. NOSSOL, Teologiczne podstawy jedno ci, w: W. HRYNIEWICZ, S. GAJEK S.J. KOZA
(red.), Ku chrze cija stwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996, 61.
47
Dokument z Limy, Chrzest, nr 6.
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T my l odnajdujemy tak e w omawianym dokumencie papieskim. Zwracaj c si do Ko cio ów na Bliskim Wschodzie Benedykt XVI apeluje o jak najszybsze uznanie wa no ci chrztu przez wszystkie chrze cija skie wspólnoty.
W adhortacji czytamy, i dokonanie tego mi dzy Ko cio em katolickim a Kocio ami, z którymi utrzymuje on teologiczny dialog, jawi si jako pal ca konieczno i pierwszy etap w d eniu do pe nej komunii w wierze apostolskiej
(por. EiMO 71).
b. Sakrament O tarza
Kolejnym, z punktu widzenia ekumenicznego niezwykle istotnym sakramentem, na który zwraca uwag Benedykt XVI zwracaj c si do wiernych
Ko cio ów Bliskiego Wschodu, jest Eucharystia. Zapocz tkowane na chrzcie
w czenie cz owieka w komuni Trójcy Osób i w budowanie wzajemnej komunii wierz cych, osi ga swoj pe ni w a nie w trakcie celebracji Ofiary
Chrystusa.
Soborowa Konstytucja o liturgii definiuj c misterium Eucharystii mówi:
„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy zosta wydany,
ustanowi Eucharystyczn Ofiar Cia a i Krwi swojej, aby w niej na ca e wieki,
a do swego przyj cia, utrwali Ofiar Krzy a i tak umi owanej Oblubienicy
Ko cio owi powierzy pami tk swej M ki i Zmartwychwstania: sakrament
mi osierdzia, znak jedno ci, w ze mi o ci, uczt paschaln , w której po ywamy Chrystusa, w której dusza nape nia si ask i otrzymuje zadatek przysz ej
chwa y” (KL 47). Powy sza definicja, przywo uj c cytowane ju wcze niej
s owa w. Augustyna, nazywa Eucharysti wprost znakiem jedno ci. Podczas
jej celebracji wierny wchodzi w boskie communio, a sama Eucharystia – sakrament jedno ci – w cza nas jeszcze ci lej w jedno Cia o Chrystusa (por. 1 Kor
10, 16–17).
Równie w omawianej adhortacji papie podkre la ów jednocz cy wymiar
Sakramentu O tarza: „Eucharystia – pisze Benedykt XVI – w której Ko ció celebruje wielk tajemnic mierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla zbawienia wielu, jest podstaw komunii ko cielnej i prowadzi do jej pe ni” (EiMO
79). Nie mo e wi c dziwi , i wszystkie wysi ki ekumeniczne zmierzaj do niej
jako do swojego celu, który wpisuje si w najwy szy zbawczy plan Boga: aby
wszyscy uczniowie Chrystusa zebrali si wokó jednego sto u Pa skiego, mieli
udzia w tym samych Chlebie i pili z jednego kielicha 48. Ka da Eucharystia
w swej istocie jest ekumeniczna. Jej teologiczny kontekst zawsze jest i by sakramentalnym znakiem jedno ci z Bogiem w Jego Synu oraz w z em jedno ci
ca ego Ludu Bo ego. Dzi ki Duchowi wi temu cementuje ona zespolenie
48

A. NOSSOL, Eucharystia, 11.
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cz owieka ze Zbawicielem i z Ko cio em i prowadzi ku chrze cija skiej pe ni49.
Przypomina o tym tak e Jan Pawe II w encyklice Ecclesia de Eucharistia:
„sprawuj c Ofiar eucharystyczn , Ko ció zanosi b aganie do Boga Ojca mi osierdzia, aby udzieli swoim synom pe ni Ducha wi tego, tak by stali si
w Chrystusie jednym cia em i jednym duchem”50.
W tym momencie warto zatrzyma si na pneumatologicznym aspekcie celebracji, gdy to w a nie on zdaje si by najwa niejszy w procesie budowania
ekumenicznej pe ni. W kontek cie adresatów omawianej adhortacji jest on jeszcze o tyle istotniejszy, i rola Ducha wi tego w misterium Eucharystii jest
szczególnie bliska wszystkim tradycjom wschodnim. Sam Sakrament O tarza
bywa przecie nazywany na Wschodzie wprost „Sakramentem Ducha”51. Celebracje boskich liturgii we wszystkich Ko cio ach chrze cija skich s wyrazem
wiary w to, i dla zgromadzenia w jedno uczniów Chrystusa potrzeba usilnego
przywo ywania Parakleta, co te znajduje swój g boki odd wi k w licznych wezwaniach epikletycznych. Na szczególn uwag zas uguje tu przede wszystkim
obecna w anaforach tzw. epikleza komunijna, w ramach której celebrans przyzywa mocy Bo ej w celu uzyskania owoców ofiary eucharystycznej (przede
wszystkim jedno ci) dla zgromadzonej wspólnoty52. Jak podaje M. Blaza, swoistym prawzorem epiklezy komunijnej mog yby by s owa zamieszczone w pó niejszych manuskryptach ukaszowej wersji Modlitwy Pa skiej, w których
wprost jest zawarta pro ba, aby Duch wi ty oczy ci zebranych na modlitwie
( k 11, 2). Autor zaznacza, e „staro ytne anafory nie zawiera y epiklezy,
w której by aby wyra na pro ba o przemian darów, ale o objawienie eucharystycznej obecno ci Chrystusa oraz o u wi cenie i zjednoczenie (komuni )
przyjmuj cych dzi ki zst pieniu na nich Ducha wi tego”53.
Duch wi ty, który przywo ywany jest w trakcie epiklezy nadaje wi c dynamizmu koniecznej z punktu widzenia ekumenizmu wewn trznej przemianie
i przedstawia si jako zasada jedno ci Ko cio a (por. DE 2,7), któr niejako
konkretyzuje oraz uzewn trznia. Moment, w którym w czasie Eucharystii nast puje zes anie Ducha wi tego mia o mo na nazwa Eucharystyczn Pi dziesi tnic 54, natomiast dynamizm z tym zes aniem zwi zany towarzyszy od tego
49

W. HANC, Ekumeniczny wymiar sakramentów, 770.
JAN PAWE II, Ecclesia de Eucharystia, 43, AAS 95 (2003), 433–475 (odt d: EdE).
51
W. HANC, Ekumeniczny wymiar sakramentów, 291nn. Autor w swoim opracowaniu omawia tak e chronologicznie zwi zek Eucharystii z Duchem wi tym w ró nych dokumentach dialogu ekumenicznego.
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Por. B. NADOLSKI, Liturgika, t. 4, Pozna 1992, 190–191.
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M. BLAZA, Epikleza w Eucharystii na Wschodzie i Zachodzie, „Studia Bobolanum”
2 (2005), 148.
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G. CHATZIEMMANOUIL, La Divina Liturgia, Vaticano 2002, 202; H. PAPROCKI. (red.), Bóg
ywy. Katechizm Ko cio a prawos awnego, Kraków 2001, 352.
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momentu uczestnikom liturgii a do jej zako czenia. Od teraz wspólnota wie rz cych, moc Pocieszyciela zjednoczona mi dzy sob oraz z Ko cio em Niebia skim, jest w pe ni gotowa na to, aby rozpocz modlitwy wstawiennicze55.
Aspekt epikletyczny Eucharystii podkre laj tak e dokumenty ekumeniczne. Wspomniany ju Dokumencie z Limy w cz ci odnosz cej si do Eucharystii zawiera fragment zatytu owany „Eucharystia jako przyzywanie Ducha”56,
w którym wyja nia owo niezwykle istotne znami celebracji. To w a nie Duch
wi ty jest niezmierzon si mi o ci, czyni c ustawicznie skutecznym eucha rystyczne misterium, którego ród em jest Bóg Ojciec a O rodkiem Syn Bo y57.
Jedno Ko cio a jest Jego darem. I cho dar ten przy miewa ludzka wina, zosta on podarowany wspólnocie uczniów Jezusa w sposób nieutracalny58.
Przyzywanie Ducha wi tego jest wi c nieodzownym aktem w procesie budowania ekumenicznej pe ni Ko cio a. Jej bowiem brak jest nie tylko g bok
ran w Ciele Chrystusa, ale – jak zaznacza W. Kasper – „ma w gruncie rzeczy
posmak skandalu”, z którym nigdy nie wolno nam si pogodzi 59. W EiMO czytamy, i dramat podzia ów i od czenia jest powodem wielkiego cierpienia Boej owczarni. Dlatego te z nadziej nale y podejmowa wysi ki na rzecz zjednoczenia, aby nie okaza o si , e cz onkowie Ko cio a schodz si razem ku
w asnemu pot pieniu (1 Kor 10, 17). Eucharystia musi sta si bowiem momentem, w którym wszyscy chrze cijanie b d mogli uczestniczy razem w komunii tego samego chleba w jedno ci jednego cia a (nr 71).
W tym momencie rodzi si pytanie o kszta t owej przysz ej, pojednanej
i zjednoczonej celebracji. Oczywi cie nie chodzi tu o uniformizm, w którym
wszystkie ryty i tradycje stan si jednakowe. Jedno eucharystyczna b dzie
si wyra a a we wspomnianej ju wy ej pojednanej ró norodno ci, a jej istot
ma by „pe ne dzielenie si ni z wszystkimi bra mi, z którymi czy nas
wspólny chrzest”60.
Podejmuj c temat ekumenicznego znaczenia Eucharystii nie mo na pomin jeszcze jednego niezwykle istotnego faktu. W EiMO Benedykt XVI pisze:
„W celebracji Eucharystii Ko ció codziennie do wiadcza tak e komunii swoich
cz onków, maj cej znaczenie dla codziennego wiadectwa w spo ecze stwie,
które jest istotnym wymiarem chrze cija skiej nadziei. Ko ció u wiadamia sobie w ten sposób wewn trzn jedno eschatologicznej nadziei i zaanga owania
w wiecie, kiedy upami tnia ca ekonomi zbawienia: od wcielenia do paruzji”
55
M. POTOCZNY, Aspekty ekumeniczne w anaforze w. Bazylego Wielkiego, Studia Oecumenica 10 (2010), 166–67.
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Dokument z Limy, Eucharystia, nr 14–18.
57
W. HANC, Ekumeniczny wymiar sakramentów, 299.
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(EiMO 80). Tak wi c ka dorazowe sprawowanie Sakramentu O tarza ju teraz
daje wierz cym ró nych Ko cio ów udzia w jedno ci, wszak misterium Chrystusa celebrowane w czasie liturgii jest rzeczywistym misterium komunii61. Bo
cho w perspektywie makro misterium to ma opromieni swoim blaskiem
wszystkie wspólnoty wierz cych w Chrystusa, to w skali mikro urzeczywistnia
si ono podczas ka dej celebracji liturgicznej. Ka dy Ko ció , ka da pojedyncza wspólnota chrze cijan zgromadzona wokó o tarza antycypuje przysz pe ni jedno ci. Cho taka komunia nie jest jeszcze doskona , gdy nie obejmuje
ca ej wspólnoty wierz cych, to jednak jest ona warunkiem budowania pe nej
communio62. Dlatego te eucharystyczne ycie konkretnej wspólnoty chrze cija skiej jawi si tak e dzi jako pierwszy i konieczny etap ka dego wysi ku
ekumenicznego.
c. Sakrament pokuty i pojednania
Trzecim sakramentem, o którym wspomina tekst EiMO w naszym kontekcie jest sakrament pokuty i pojednania. Benedykt XVI zwraca najpierw uwag
na konieczno jego odnowy w zakresie zrozumienia i praktykowania przez
wiernych, gdy – jak powiada – jest on zach t do nawrócenia serc (EiMO 81).
Ko ció uczy, e przez przyj cie tego sakramentu uzdrowienia wierni „otrzymuj od mi osierdzia Bo ego przebaczenie zniewagi wyrz dzonej Bogu i równocze nie dost puj pojednania z Ko cio em, któremu grzesz c zadali ran , a który przyczynia si do ich nawrócenia mi o ci , przyk adem i modlitw ” (KK 11).
Nawrócenie, o jakim tu mowa, wi e si ci le z dwoma powy ej omawia nymi sakramentami. Chrzest bowiem czyni cz owieka nowym stworzeniem i czy nas w jedn rodzin Ko cio a. Nie eliminuje on jednak krucho ci i s abo ci
ludzkiej natury. Dlatego te konieczne jest ustawiczne podejmowania walki duchowej, czyli w a nie nawrócenia, które ma na uwadze wi to i ycie wieczne
(por. KKK 1426). Podobnie Eucharystia: by jej owoce by y skuteczne domaga
si od cz owieka nawrócenia i pojednania z Bogiem i z bli nimi63. Nawrócenie
jest konieczne na ka dym etapie chrze cija skiego wzrostu duchowego. Bez
niego, po czonego z przebaczeniem, nie mo na budowa relacji rodzinnych,
przyja ni, nie mówi c ju o szerszych relacjach, jak na przyk ad podejmowana
jedno Ko cio a. Tylko nawrócenie konkretnego chrze cijanina i u wiadomienie sobie przez niego rany, jak w jedno ci Ko cio a powoduje ka dy grzech,
61
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jest nieodzownym warunkiem budowania komunii na nowo. Sakrament pokuty
daje wi c cz owiekowi konkretne indywidualne skutki: jedna go wewn trznie
z sob samym i sprawia w nim wewn trzn przemian (8 <
) oraz na nowo
czyni go jednym ze wspólnot Ko cio a.
Na p aszczy nie dialogu ekumenicznego to nawrócenie serc konkretnych
wiernych wydaje si mie niezwykle istotne znaczenie. Jak to ju zosta o powiedziane ka da odnowa i ka da przemiana musi rozpocz si od konkretnego
cz owieka. Tylko prawdziwie nawrócony chrze cijanin b dzie w stanie w a ciwie otworzy si na dary Bo ego Ducha i z Jego pomoc budowa komuni
z innymi; najpierw t mikro w ramach swojej w asnej wspólnoty, a pó niej komuni uniwersaln , jednocz c wszystkich wierz cych (patrz pkt. 2). U wiadomienie sobie w asnych b dów, wyznanie grzechów i dost pienie pojednania,
jakiego Bóg nam udziela sprawia w chrze cijaninie umiej tno podejmowania
„dialogu nawrócenia” (por. UUS 82). Tylko cz owiek rzeczywi cie pojednany
z sob samym i z Bogiem b dzie w stanie dokona oczyszczenia pami ci, za równo tej indywidualnej jak i zbiorowej, i w ten sposób uwolni si od drzemi cych w nim uprzedze (por. EiMO 81)64. W tym znaczeniu lecznicza rola sakramentu pokuty i pojednania jest nieodzowna dla budowania drogi jedno ci
Ko cio ów. Warto te doda , e tak jak dramat rozbicia jedno ci ma posmak
skandalu i grzechu, tak droga jej odbudowy musi by naznaczona autentyczn
pokut i nawróceniem65. Cho pe na koinonia, jak zaznacza Benedykt XVI, nie
jest wynikiem dzia ania cz owieka, ale owocem dzia ania Ducha wi tego, to
jednak domaga si ona ludzkiej wspó pracy. Histori podzia ów we wspólnotach na ladowców Chrystusa, które pojawia y si w onie Ko cio a od pierwszych wieków chrze cija stwa, w du ej mierze mogliby my nazwa histori
grzechów przeciwko jedno ci, u których podstaw le a y mniej lub bardziej
u wiadomione s abo ci natury antropologicznej (b dne zrozumienie tre ci wia ry, dowolne interpretowanie nauki moralnej, ludzkie czy polityczne rozbie noci, brak wzajemnego zrozumienia i mi o ci – zob. DE 14). Dlatego te dialog
ekumeniczny powinien stawa si coraz bardziej swoistym „rachunkiem sumie64

Na oczyszczenie pami ci jako istotny warunek drogi zmierzaj cej ku jedno ci chrze cijan
zwróci ju uwag papie Jan Pawe II w encyklice o dzia alno ci ekumenicznej: „zaanga owanie
ekumeniczne musi si opiera na nawróceniu serc i na modlitwie, które doprowadz tak e do niezb dnego oczyszczenia pami ci historycznej. Dzi ki asce Ducha wi tego uczniowie Chrystusa,
o ywieni mi o ci , odwag p yn c z prawdy i szczer wol wzajemnego przebaczenia i pojednania, s powo ani, aby ponownie zastanowi si nad swoj bolesn przesz o ci i nad ranami, jakie
niestety zadaje ona do dzisiaj. Wiecznie m oda moc Ewangelii wzywa ich, aby ze szczerym i ca kowitym obiektywizmem wspólnie uznali pope nione b dy oraz wskazali zewn trzne czynniki,
które sta y si przyczyn godnych ubolewania podzia ów mi dzy nimi. Potrzebne jest spokojne
i czyste spojrzenie prawdy, o ywione Bo ym mi osierdziem, które potrafi wyzwoli umys y i ponownie wzbudzi w ka dym dobr wol ” (UUS 2).
65
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nia” chrze cijan, a ich wysi ki i wspó praca na rzecz odzyskania pierwotnej jedno ci zado uczynieniem za pope nione przeciwko niej na przestrzeni wieków
grzechy66.
5. Zako czenie
G ównym celem Synodu Biskupów dla Ko cio ów Bliskiego Wschodu by o
dostrze enie trudnej sytuacji chrze cijan yj cych w tym regionie wiata,
wsparcie ich w sk adaniu chrze cija skiego wiadectwa w z o ono ci warunków ich ycia oraz znalezienie wspólnej drogi do wzmocnienia i uwiarygodniania chrze cija skiego kerygmatu. Owa wiarygodno i dalsze by albo nie by
uczniów Chrystusa w miejscach, gdzie przed dwoma tysi cami lat chrze cija stwo si zrodzi o, wymaga ekumenicznego zjednoczenia Ko cio ów. W omawianej adhortacji Benedykt XVI pisze, i „pilne wymogi chwili obecnej i niesprawiedliwo tak wielu dramatycznych sytuacji wyma gaj – jak czytamy
w Li cie w. Piotra – zjednoczenia, aby wspólnie wiadczy o Chrystusie, który
umar i zmartwychwsta . To bycie razem, ta komunia, jakiej pragnie nasz Pan
i Bóg, jest potrzebne bardziej ni kiedykolwiek” (EiMO 95).
W skutecznym odnalezieniu drogi do upragnionej komunii wszystkich niezwykle istotne znaczenie ma powrót ad fontem, do cech pierwotnej wspólnoty
uczniów Pana. Przywo uj c ukaszowe podanie o nowonawróconych, trwaj cych „w nauce Aposto ów i we wspólnocie, w amaniu chleba i w modlitwach”
(Dz 2, 42), papie odkrywa na nowo przed Ko cio ami Bliskiego Wschodu
cztery filary wspó czesnego ekumenizmu. W ród nich szczególnie istotne miej sce zajmuje ycie liturgiczne. Przypominaj c, e dla wiernych Ko cio ów do
których skierowana jest adhortacja, liturgia zawsze by „ istotnym elementem
jedno ci duchowej i komunii” (EiMO 75), Benedykt XVI wskazuje na kilka jej
elementów, których ekumeniczna wymowa zdaje si mie istotne znaczenie dla
budowania pe ni jedno ci. W ród nich pierwszorz dn rol odgrywa ycie sa kramentalne konkretnych wspólnot chrze cija skich. Jedno bowiem wierz cych wynika z ich udzia u w jedno ci Trójcy Osób Boskich. Jej sprawc jest
Duch wi ty, a jej zadatek chrze cijanin otrzymuje podczas przyj cia sakramentu Chrztu. Eucharystia z kolei jawi si jako sakrament jedno ci, który czy
nas ju dzi poprzez uczestnictwo w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa. By jednak s aba ludzka natura nie blokowa a jednocz cego dzia ania Ducha wi tego,
poszczególni chrze cijanie i ca e Ko cio y potrzebuj ponownego odkrycia
leczniczego charakteru sakramentu pokuty i pojednania, którego g ównym owocem jest nawrócenie i zdolno przekraczania w asnych s abo ci na drodze wiod cej do Królestwa Bo ego.
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Reasumuj c: na podstawie adhortacji EiMO mia o mo emy stwierdzi , e
liturgia Ko cio a zajmuje niezwykle istotne miejsce we wspó czesnym dialogu
ekumenicznym. Cho pe nia jej jedno ci wyrazi si w przysz o ci we wspólnym
celebrowaniu Eucharystii, to jednak winna ona sta w centrum ju w punkcie
wyj cia ca ego dialogu ekumenicznego. Poprzez budowanie w partykularnej
rzeczywisto ci ycia w jedno ci z Bogiem uczy pojednanego wspó ycia
wszystkich gromadz cych si na modlitwie. Dostrze enie tego ekumenicznego
mikro wymiaru liturgii sprawi, e mo liwe b dzie budowanie prawdziwej jedno ci w wielkiej ró norodno ci jej form.
Na koniec warto zauwa y , e cho pierwszymi adresatami papieskiego dokumentu s Ko cio y Bliskiego Wschodu, to jednak jego ekumeniczne przes a nie zdaje si by uniwersalne. Donios a rola liturgii w budowaniu jedno ci
uczniów Chrystusa winna by domen nie tylko w skiej spo eczno ci, ale ca ego, powszechnego Ko cio a Chrystusowego.

The Place of Liturgy in the Ecumenical Dialogue in the Light
of the Apostolic Exhortation Ecclesia in Medio Oriente (EiMO)
Summary

'To be, or not to be' for Christians in Middle East where two thousand years
ago our faith was born, requires, today even more significantly than in the past,
ecumenical unity of the Churches. In the Apostolic Exhortation “Ecclesia in
Medio Oriente”, signed by the Pope Benedict XVI in Harissa on September 14th
2012, we read: “The urgency of the present hour and the injustice of so many
tragic situations invite us to reread the First Letter of Peter and to join in bearing
witness to Christ who died and rose again” (EiMO 95). The way to the desired
communion will be effective only when the Churches decide to turn back ad
fontem, to the true image of the primitive community of the Lord's disciples.
Recalling St. Luke's text about the community of the newly converted believers
(Acts 2:42), the Pope rediscovered for the Churches in the Middle East the four
pillars of modern ecumenism. Particular significance among them seems to be
the liturgical life of the believers. Recalling that for the Churches in the Middle
East the Liturgy always “has been an essential element in the spiritual unity and
communion of the faithful” (EiMO 75), Pope Benedict XVI points to some elements where ecumenical significance may be important to build this unity.
Within the article, the author focused on the liturgical life of the Christian com-
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munities (especially the sacramental life) and their ecumenical significance.
Reading the EiMO we can confidently say that the liturgy of the Church plays
a very important role in the modern ecumenical dialogue, and should therefore
be understood not only as the future fullness of the unity but has to be considered as the starting point of the ecumenical dialogue.

