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W liście z 8 sierpnia 1987 r. skierow anym  do arcybiskupa Saint 
Louis Johna L. M ay’a, przewodniczącego Narodowej K onferencji 
Biskupów Katolickich USA Jan  Paw el II napisał: „W moich dusz
pasterskich troskach, podróżach i spotkaniach oraz "w moim naucza
n iu  w  latach mojego pontyfikatu  stale starałem  się rozwijać i po
głębiać nasze stosunki z Żydam i, «naszymi starszym i braćm i w wie
rze A braham a».” Liczne spotkania*, konferencje, wypowiedzi oraz 
konkretne posunięcia zm ierzające do zbliżenia i lepszego zrozumienia 
obu w yrastających ze wspólnego pnia religii są tego dobitnym  dowo
dem. W niniejszym  referacie postaram y się ukazać wiodące linie 
dialogu Kościoła katolickiego z judaizm em  rozw ijanego za pontyfi
katu  Jan a  Paw ła II.

«

1. Teologiczne podstaw y dialogu

Przede wszystkim  należy zastanowić się, jakie są teologiczny 
podstaw y zapoczątkowanego przez Sobór W atykański II dialogu. 
Zostały one treściw ie ukazane przez deklarację Soboru W atykań
skiego II Nostra aetate. Mowa w  n iej jest o więzi, jaką duchowo lud 
Nowego Testam entu „zespolony jest z plem ieniem  A braham a” (nr 
4). Kościół katolicki wierzy, że w  powołaniu A braham a zaw arte jest 
również powołanie w szystkich wyznawców Chrystusa, synów owe
go patriarchy  według w iary, i że wyjście ludu w ybranego z ziemi 
niewoli jest m istyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła 
(nr 4). Wspólną płaszczyzną dialogu pomiędzy judaizm em  a chrześ
cijaństw em  jest w iara w Jedynego Boga, „który w ybrał Abraham a, 
Izaaka i Jakuba, i k tó ry  zdwarł z nim i przym ierze wiecznej miłości, 
nigdy odtąd nie zerw ane (por. Rdz 17,17; Rz 11,29). Przeciwnie, zo
stało ono potwierdzone przez ofiarowanie Mojżeszowi daru  Tory 
i otw arte przez proroków na nadzieję wiecznego odkupienia oraz po
wszechne zobowiązanie do sprawiedliwości i pokoju. Narodowi ży
dowskiemu, Kościołowi i wszystkim  wyznawcom Miłosiernego Boga 
(...) n ietrudno w tym  podstawowym  przym ierzu z patriarcham i do
strzec zasadniczy punkt w yjścia do nawiązania dialogu i głoszenia 
w świecie wspólnego świadectwa w iary” (Miami, 11 IX 1987).

Mówiąc o szczególnym w ybraniu  narodu żydowskiego Ojciec 
Św ięty przyw ołuje na pamięć słowa K onstytucji Soboru W atykań
skiego II Lum en  gentium : „m am y w pamięci to, co Sobór mówi 
o «tym narodzie, k tóry  pierwszy otrzym ał przym ierze i obietnice



i z którego narodził się Chrystus wedle ciała» (por. Rz 9, 4— 5); lud 
dzięki w ybraniu szczególnie um iłow any ze względu na przodków, a l
bowiem Bóg nie żałuje darów  i wezwania (por. Rz 11, 28—29)” 
(homilia w  O tranto, 5 X 1980).

W orędziu z 6 m arca 1982 r. skierow anym  do uczestników ze
brania zorganizowanego przez w atykańską Kom isję do sprawT Sto
sunków  Religijnych z Judaizm em  Jan  Paw eł II zwrócił uwagę, że 
„więzy pomiędzy Kościołem i narodem  żydowskim opierają się na 
Bożym planie Przym ierza” . Kościół Chrystusow y jest „nową gałąz
k ą” wyrosłą na „wspólnym  pn iu” . Zarówno Żydzi, jak  i chrześcijanie 
oddają cześć Jedynem u Bogu, „który kocha ludzi i pragnie być przez 
nich kochany” (por. Mdr 11, 24— 26), Panu dziejów i ludzkich losów, 
k tó ry  jest naszym  Ojcem  i k tó ry  w ybrał Izrael, „dobrą oliwkę, w któ
rą  wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów ” (Nostra 
aetate, n r 4; por. również Rz 11, 17—24). Jan  Paw eł II korzysta tu 
taj z term inologii deklaracji Nostra aetate oraz L istu św. Paw ła 
Apostoła do Rz 11, 17—24.

Mówiąc o relacji łączącej chrześcijaństwo z judaizm em  Jan  P a 
weł II określa ją m ianem  rzeczywistego „pokrew ieństw a” , jedynym  
w  swoim rodzaju związku pomiędzy dwiema społecznościami relig ij
nym i, związku, k tó ry  zdaniem  papieża może być nazw any „sakral
nym ”, pochodzącym z tajem nicy  woli Bożej (28 X 1985).

2. Jasność stanowisk i zachowanie tożsamości 
jako baza dialogu

Od czasu pojaw ienia się chrześcijaństw a stosunki pom iędzy nim 
a judaizm em  nacechowane były, jak to określa Jan  Paw eł II, 
„brakiem  zrozumienia i uczuciami wrogości. I jeśli począwszy od 
dnia rozdziału m iały miejsce nieporozumienia, błędy, a naw et znie
wagi, obecnie chodzi o ich przezwyciężenie w  zrozum ieniu, pokoju 
i w zajem nym  poszanowaniu. Straszliw e prześladowania, k tó rych  ofia
rą, w  różnych okresach historii, padali Żydzi, otworzyły w  końcu oczy 
w ielu ludziom i w strząsnęły sercami. Chrześcijanie są na dobrej 
drodze — jest nią droga sprawiedliwości i braterstw a; próbują z sza
cunkiem  i wytrwałością odnaleźć się z braćm i Sem itam i wokół wspól
nego, tak  bogatego dla wszystkich dziedzictwa” (6 III 1982).

Zbliżenie pomiędzy chrześcijaństw em  a judaizm em  dalekie jest od 
synkretyzm u religijnego, nie m a też nic wspólnego z prozelityzm em , 
naw racaniem  wyznawców jednej religii na drugą, gdyż w arunkiem  
nawiązania prawdziwych, owocnych i trw ałych stosunków z narodem  
żydowskim jest poszanowanie i zachowanie tożsamości każdego z p a r
tnerów  dialogu. Zachęcając do wspólnych wysiłków na polu b iblij
nym  i teologicznym Ja n  Paw eł II stw ierdza, że to one „powinny 
przyczynić się do wzbogacenia znajomości naszych w łasnych korzeni 
i do lepszego ukazania tej tożsamości, o k tórej mówimy. W spólne



dziedzictwo duchowe jest znaczne. Można je rozważać samo w sobie, 
lecz w lepszym  zrozum ieniu niektórych aspektów życia Kościoła 
może nam  pomóc wzięcie pod uwagę w iary i życia religijnego na
rodu żydowskiego, tak  jak  są one w yznaw ane i przeżywane współ
cześnie (6 III 1982).

3. Żywe dziedzictwo w iary

„Uznajem y i doceniamy duchowe skarby narodu żydowskiego 
oraz jego religijne świadectwo składane Bogu. Poprzez b ratersk i 
dialog teologiczny staram y się zrozumieć, w  świetle tajem nicy odku
pienia, że różnice w  spraw ach w iary  nie pow inny powodować w ro
gości, lecz otw ierać drogę ku «pojednaniu», tak  aby wreszcie «Bóg 
był wszystkim  we wszystkich»” (1 K or 15,28) — tym i słowy zwrócił 
się Ja n  Paw eł II do przestaw icieli społeczności żydowskich w Miami 
11 w rześnia 1987. Ojciec Św ięty mówi o „wspólnym  dziedzictwie”. 
W tym  sam ym  przem ów ieniu papież podkreśla, że „Kościół czuje 
się coraz głębiej związany z narodem  żydowskim i ze skarbam i jego 
duchowego bogactwa, dziś i  w  przeszłości”. Dialog, prow adzony z ju 
daizm em  jest dialogiem „pomiędzy ludem  Bożym Starego Przym ie
rza, k tóre nigdy nie zostało przez Boga odwołane (por. Rz 11,29)”, 
jest to dialog pomiędzy „pierwszą i drugą częścią Biblii”. (Moguncja, 
17 XI 1980). Izrael jest depozytariuszem  „żywego dziedzictwa, które 
katolicy m uszą zrozumieć i zachować w raz z całym  jego bogactwem 
i głębią” (tamże). Do tego „żywego dziedzictwa” naw iązał również 
Ja n  Paw eł II w  historycznym  spotkaniu w  synagodze rzym skiej. 
W swoim przem ówieniu podkreślił, że „religią żydowska nie jest dla 
naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś w ew nętrznym . 
Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolw iek innej religii. J e 
steście naszym i um iłowanym i braćm i i —  można powiedzieć —  na
szymi starszym i braćm i”. (13 IV 1986). Narodowi żydowskiemu nie 
można przypisywać „żadnej dziedzicznej i zbiorowej w iny za to, co 
popełniono podczas rhęki Jezusa” (tamże). W tym  sam ym  przem ó
w ieniu Papież mocno zaakcentował naukę Soboru W atykańskiego II, 
k tó ry  głosi, że „nie należy przedstaw iać Żydów jako odrzuconych 
ani jako przeklętych, rzekom o na podstaw ie świętych Ksiąg” S tare
go czy Nowego Testam entu (..). Żydzi „pozostają przedm iotem  m iło
ści Boga”, k tóry  powołał ich „wezwaniem  nieodw racalnym ” (tamże).

4. Szoah

Podczas pam iętnej pierwszej pielgrzym ki do Polski 7 czerwca 
1979 roku  Ojciec Św ięty Jan  Paw eł II powiedział na teren ie byłego 
hitlerow skiego obozu zagłady następujące słowa: „Zatrzym am  się 
w raz z W ami, drodzy uczestnicy tego spotkania, na chwilę przy  ta 
blicy z napisem  w języku hebrajskim . Napis ten  w yw ołuje wspo



mnienie naTodu, którego synów i córki przeznaczono na  całkowitą 
eksterm inację. Naród ten  ipoczątek swój bierze od Abraham a, który  
jest «ojcem w iary  naszej» (por. Rz 4,12), jak się w yraził Paw eł z T ar
su. Ten to Naród, k tó ry  otrzym ał od Boga przykazanie «Nie zabijaj», 
w szczególnej m ierze doświadczył na sobie zabijania. Wobec tej ta 
blicy nie wolno nikomu przejść obojętnie.” W tym  kontekście można 
powtórzyć zdanie, które wypowiedział Eliasz Wiesel: „Nie każda 
ofiara Holokaustu była Żydem , ale każdy Żyd był ofiarą” . Była to — 
mówiąc słowami samego· Jan a  Paw ła II — „bezlitosna i nieludzka 
próba eksterm inacji narodu żydowskiego w  Europie; próba, która 
spowodowała śmierć milionów ofiar — w tym  dzieci, kobiet, ludzi 
starych i chorych — zabijanych tylko dlatego, że byli Żydam i” (Mia
mi, 11 IX 1987). Patrząc na ten  ogrom cierpień narodu żydowskiego 
przeżytych w tak  niedaw nej przeszłości „Kościół czuje się coraz 
głębiej związany z narodem  żydowskim i ze skarbam i jego ducho
wego bogactwa dziś i w  przeszłości” (tamże).

Eksterm inacja Żydów była ludobójstwem  nie m ającym  nic 
wspólnego z nauką i w iarą chrześcijańską. „Byłoby zapewne rzeczą 
niesłuszną i niezgodną z praw dą —  powiedział Ja n  Paw eł II do przed
stawicieli społeczności żydowskiej w  W iedniu —  gdyby się chciało 
te  niewypowiedziane zbrodnie kłaść n a  karb  chrześcijaństw a. U ja
wnia się w  nich raczej straszliw e oblicze św iata bez Boga, a naw et 
przeciwnego Bogu —  świata, którego niszczące zam iary kierow ały się 
zgodnie z deklaracjam i przeciw  narodowi żydowskiemu, ale także 
przeciwko wierze tych, którzy w osobie Żyda Jezusa z Nazaretu 
czczą Zbawiciela świata. Poszczególne oficjalne p ro testy  i apele m ia
ły  tylko ten  skutek, że te zam iary staw ały się jeszcze bardziej fa
natyczne” (Wiedeń, 24 VI 1988).

Poprzez budzące zgrozę doświadczenie Szoah naród żydowski 
s ta ł się „wielkim  głosem przestrzegającym  całą ludzkość, wszystkie 
potęgi tego świata, wszystkie ustro je i każdego człowieka zbawczą 
przestrogą” (14 VI 1987). Ten głos zbawczej przestrogi rozbrzm iewa 
dziś po to, by „mieć nadzieję, że [Szoah] nigdy się już nie powtórzy!” 
Należy kontynuow ać prowadzone przez katolików i Żydów badania, 
k tó re  ukażą „historyczne korzenie antysem ityzm u, będące jego 
przyczyną” (Miami, 11 IX 1987).

5. Jerozolim a, Izrael, Bliski Wschód

Po drugiej wojnie światowej powstało państw o Izrael (15 m aja 
1948 r.). H istoria odrodzonego państw a izraelskiego w  pew nej m ie
rze przypom ina odrodzenie państw a polskiego po latach  rozbiorów 
i niewoli. Upadek Jerozolim y w 70 r. po Chr. był w ielkim  ciosem 
dla całego narodu żydowskiego. Jak  jednak zaznacza dokum ent Sto
licy Apostolskiej z 1985 r . „H istoria Izraela nie kończy się w  roku 
70 (...). Będzie ona trw ać, zwłaszcza w  wielkiej diasporze, k tóra po



zwoli Izraelowi nieść na cały świat świadectwo, często heroiczne, 
jego wierności jedynem u Bogu i «wynosić Go pochwałam i przed 
wszystkim , co żyje» (Tb 13,4), zachowując stale w centrum  swych 
nadziei wspomnienie o ziemi przodków ” (Sugestie  6). W tym  samym  
dokum encie czytam y dalej, że „trw anie Izraela (tam, gdzie ty le  s ta 
rożytnych narodów znikło bez śladu) jest faktem  historycznym  i zna
kiem , k tó ry  należy interpretow ać w  ram ach planu Bożego. Trzeba 
w  każdym  razie odejść od tradycy jnej koncepcji narodu ukaranego, 
zachowanego jako żyjący argum ent dla apologety ki chrześcijańskiej. 
On pozostaje narodem  w ybranym , «dobrą oliwką», w  k tó rą  wszcze
pione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów ” , [aluzja do Rz 11, 
17—24 w  przem ówieniu papieża Jana  Paw ła II z dnia 6 m arca 1982.]

W ielokrotnie Jan  Paw eł II w  swoich przem ówieniach podkreśla, 
że naród żydowski tak  jak  „każdy inny naród i zgodnie z praw em  
m iędzynarodowym , m a praw o do ojczyzny” (Miami, 11 IX  1987).

W liście apostolskim  z 20 kw ietnia 1984 r. Redem ptionis Anno  
czytam y: „Dla ludu żydowskiego, k tóry  żyje w  państw ie Izrael i k tó
r y  przechow uje na tej ziemi tak  cenne świadectwa swej historii 
i w iery, prosim y o pożądane bezpieczeństwo i należny spokój, który  
jest niezaprzeczalnym  praw em  każdego narodu oraz w arunkiem  do 
życia i postępu każdego społeczeństwa”.

Odpowiadając n a  pytan ia  dziennikarzy w spraw ie Jerozolim y 
i państw a izraelskiego Ojciec Św ięty powiedział między innym i: „Je
rozolima jest m iastem  św iętym  (...). Stolica Św ięta popiera prawo 
narodu żydowskiego do posiadania w łasnej ojczyzny, ale jednocze
śnie popiera takie samo praw o narodu palestyńskiego, arabskiego” 
(OR n r  14 z 1988 r.). Przyznając jednak praw o do ojczyzny jednem u 
narodowi, nie wolno tego czynić kosztem  drugiego narodu. Nie wol
no zapominać o fakcie, że tereny  stanowiące dzisiaj współczesne 
państw o Izrael zamieszkiwane są przez Palestyńczyków . Ten naród 
m ający w swoim łonie zarówno 'wyznawców islamu, jak  i chrześci
jaństw a m a rów ne co Izrael praw o do swojej ojczyzny. Istn ieje n ie
podważalna etyczna zasada, że własnego szczęścia nie wolno budo
wać na gruzach szczęścia drugiego. Odnosi się to zarów no do osób, 
jak  i całych społeczeństw. W tym  też duchu Ja n  Paw eł II zabiega 
o pokój m iędzy oboma narodam i izraelskim  i palestyńskim . W prze
mówieniu do nowego am basadora Republiki A rabskiej Egiptu Jan  
Paw eł II powiedział: „Mam nadzieję, że bardzo szybko przew aży 
dobra wola i zaangażowanie się wszystkich i — jak  P an  powie
dział — pokój będzie mógł być odnaleziony w duchu spraw iedliw o
ści poszanowania słusznych p raw  wszystkich narodów  tego regionu. 
Te życzenia przenoszą spontanicznie m yśl i serce do zwrócenia 
się w  stronę Ziemi Św iętej, Jerozolim y, jedynej rzeczywistości, k tó
ra  zamyka w sobie pam iątki historyczne i religijne dla żydów, chrze
ścijan i m uzułm anów ” (28—29 VI 1988).

W przem ówieniu na „Anioł P ański” w  dniu 27 listopada 1988 r.



Ojciec Św ięty zachęcił wszystkich zebranych do m odlitw y o pokój 
w  Ziemi Świętej: „Proszę was, abyście razem  ze mną gorąco pomo
dlili się do Wszechmogącego Boga, aby narody izraelski i palestyński, 
każdy z nich lojalnie akceptując drugiego i jego legalne aspiracje 
mogły znaleźć rozwiązanie, k tóre pozwoli im żyć każdem u we w ła
snej ojczyźnie, w  wolności, godności i bezpieczeństwie”.

W styczniu 1989 roku Jan  Paw eł II jeszcze raz podkreślił praw o 
narodów  palestyńskiego i izraelskiego do ojczyzny. W yraził też ży
czenie, by „Miasto Św ięte Jerozolim a, o k tóre upom ina się jeden 
i drugi naród jako symbol ich tożsamości, mogło stać się pewnego 
dnia miejscem- pokoju i spotkania dla każdego z nich. To jedyne 
z wszystkich m iast, k tóre przypom ina potomkom A braham a zbawie
nie dane przez wszechmocnego i m iłosiernego Boga, powinno w rze
czy sam ej stać się źródłem inspiracji dla braterskiego i w ytrw ałego 
dialogu pomiędzy żydami, chrześcijanam i i m uzułm anam i w posza
nowaniu odrębności i p raw  każdego” (Przemówienie do członków 
korpusu dyplomatycznego akredytow anego przy Stolicy Św iętej, OR 
z 9—10 I 1989).

6. Ku głębszemu wzajemnemu poznaniu

„Zaiste, tego tylko można kochać, kogo się zna” — słowa te Jan  
PawTeł II wypowiedział do przedstaw icieli wspólnot żydowskich 
w  W iedniu dnia 24 czerwca 1988 r. W tym  sam ym  przem ówieniu 
Papież powiedział: „Cieszę się, że p rzy  okazji m ojej pasterskiej w i
zyty doszło· również do tego spotkania. Oby było ono znakiem  wza
jem nego głębokiego szacunku i oznaczało gotowość do jeszcze lepsze
go poznania się, usunięcia głęboko zakorzenionych lęków i obdaro
w yw ania doświadczeniami budzącym i zaufanie”. Pozdraw iając przed
staw icieli świata żydowskiego religijnym  pozdrowieniem: Szalom! 
Pokój! w skazuje równocześnie na głębokie religijne znaczenie tego 
term inu. „Pokój zawiera w  sobie propozycję i możliwość przebacze
nia i m iłosierdzia, k tóre są szczególnymi znamionam i naszego Bo
ga —  Boga Przym ierza. (...) Nienawiść wygasła i zanikła, odnawia 
się przym ierze miłości. Je s t to przym ierze, k tórym  żyje w wierze 
Kościół, w  nim  doświadcza on głębokiej i m istycznej więzi w  miłości 
i w ierze z narodem  żydowskim. Żadne wydarzenie historyczne, jak 
kolwiek byłoby bolesne, nie m a takiej mocy, aby mogło przeciw sta
wić się te j rzeczywistości, k tóra jest zaw arta w  Bożym planie nasze
go zbawienia i naszego braterskiego pojednania”.

7. Kierunki i wyniki dialogu

Dialog pomiędzy Kościołem katolickim  a judaizm em  powinien 
opierać się na głębokim szacunku dla tożsamości drugiego. Jednakże 
„szacunek nie oznacza oddalenia, nie jest też równoznaczny z obo



jętnością. (...) Pełna szacunku bliskość zakłada zaufanie i szczerość 
oraz całkowicie wyklucza nieufność i podejrzliwość. W ym aga ona 
również bratersk iej troski o siebie nawzajem , o problem y oraz tru d 
ności, przed k tórym i staje  każda z naszych religijnych wspólnot” 
(22 III 1984). Obie społeczności m ają też wspólne cele i zadania 
w  krzew ieniu na świecie sprawiedliwości i pokoju.

Przem aw iając do uczestników m iędzynarodowego sym pozjum  
żydowsko-chrześcijańskiego zorganizowanego z okazji dwudziestole
cia soborowej deklaracji Nostra aetate  J a n  Paw eł II zwrócił uwagę, 
że „stosunki m iędzy żydam i i chrześcijanam i bynajm niej nie m ają 
charak teru  dyskusji akademickich. Przeciwnie, stanow ią podstawę 
naszych religijnych zobowiązań i naszego powołania — jako żydów 
i jako chrześcijan” (19 IV 1985).

W zainicjowanym  przez Sobór W atykański II dialogu Jan  P a 
weł II widzi możliwość podjęcia olbrzymiego wspólnego wysiłku 
„na rzecz przeciw staw ienia się iluzji tw orzenia nowego św iata bez 
Boga oraz pustce czysto antropocentrycznego hum anizm u. Bez w y
m iaru  religijnego i — co byłoby znacznie gorsze — bez wolności 
relig ijnej, człowiek zostaje zubożony czy wręcz ograbiony ze swo
ich niezaprzeczalnych, podstawowych praw . W szyscy pragniem y 
uniknąć tego zubożenia człowieka” (Lizbona, 14 V 1982).

W yniki dialogu Kościoła katolickiego w inny mieć spraw dzalny 
w ym iar na płaszczyźnie praktycznej. Dostrzega się go w dziedzinie 
liturgii, k tó ra  sw ym i korzeniam i sięga przecież liturgii św iątynnej
1 synagogalnej. W spomnieć w  tym  m iejscu należy na zm iany zacho
dzące w m odlitw ach, choćby w  m odlitw ie W ielkopiątkowej, z której 
usunięto obraźliwe w ersety , zastępując je nowymi.

P rak tyczny  w ym iar dialogu z judaizm em  m a też swój wyraz 
w  dyrektyw ach dotyczących nauczania religii na różnych poziomach 
form acji, na katechezie czy w  hom iliach. Dał tem u w yraz Jan  P a 
weł Π w wypowiedzi do uczestników zebrania zorganizowanego 
przez w atykańską Kom isję do sp raw  Stosunków Religijnych z Ju d a 
izmem: „M usi dojść do tego, żeby to  nauczanie na różnych poziomach 
form acji religijnej, w  katechezie dzieci i młodzieży ukazyw ało Ży
dów i judaizm  nie tylko w sposób uczciwy i obiektyw ny, bez uprze
dzeń i bez obrażania kogokolwiek, lecz by z większą świadomością 
ukazywało dziedzictwo, k tó re  naszkicowaliśm y pow yżej” (6 III 1982). 
Ojciec Św ięty zachęca do „ścisłej współpracy, do k tórej k ieru je  m s  
wspólne dziedzictwo; to znaczy służba człowiekowi oraz jego ogro
m nym  potrzebom  duchowym  i m aterialnym . Różnymi, ale w końcu 
zbieżnymi drogam i dojdziemy —  z pomocą Boga, k tó ry  nigdy nie 
przestał miłować swojego ludu (por. Rz 11,1) — do prawdziwego 
b raterstw a w pojednaniu, poszanow aniu i w  pełnej realizacji planu 
Bożego w  historii” (6 III 1982).

To, co powiedziano wyżej jest jedynie bardzo skróconym  prze
glądem  nauczania Jana  Paw ła II o Żydach i judaizmie. We wszyst-
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kich wypowiedziach, a jest ich bardzo wiele, przebija ogrom na tro 
ska o nawiązanie religijnego dialogu z narodem  Bożego Przym ierza, 
z którego korzeni w yrasta chrześcijaństwo. Papież zwraca uwagę, że 
w obecnej dobie Kościół wyzbyw a się wszelkich śladów antysem ity
zmu i podkreśla swoje zakorzenienie i swój relig ijny  dług względem 
judaizm u. Mimo tego wiele jest jeszcze uprzedzeń i niezaleczonych 
ran . W przezwyciężeniu tych  trudności pomaga dążność do w zaje
mnego poznania. Jest to najlepsza droga do w alki z uprzedzeniam i. 
„Oznacza to — mówi Jan  Paw eł II — że chrześcijanie s ta ra ją  się 
możliwie najdokładniej poznać przekonania, p rak tyk i i duchowość 
właściwe religii Żydów, Żydzi zaś s ta ra ją  się poznać przekonania, 
p rak tyk i religijne i duchowość chrześcijan” (14 IV 1985).

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale pierwsze k roki zostały 
poczynione i przy  dobrej woli, k tórej nie b rak  tak  z jednej, jak 
i z drugiej strony, można z ufnością patrzeć na rozwój tak  bardzo 
potrzebnego i pożytecznego dla w szystkich dialogu.
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