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Konsultacje ekumeniczne w Fundacji im. Świętych 
Cyryla i Metodego w Warszawie (21 maja 2001 r.)

Fundacja im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie to instytucja, której fundatorem 
jest ks. bp dr W. Miziołek, przewodniczącym Rady -  o. prof. C. Napiórkowski, a prezesem 
zarządu jest dr D. Cupiał. Fundacja zorganizowała dnia 21 maja2001 roku kolejne spotkanie 
w cyklu Konsultacji ekumenicznych. Po powitaniu zebranych pr/cz o. Zenona Stysia OFM, 
dyrektor Fundacji, przyszedł moment na przedstawienie się zebranych, co stało się o kazją 
do miłego zaskoczenia z powodu różnorodności środowisk pochodzenia zebranych uczest
ników konsultacji. Oprócz katolików, świeckich i księży, spotkać można było baptystów, 
zielonoświątkowcowi członków tak zwanych wolnych Kościołów. Najliczniejszą gmpę sta
nowili członkowie wspólnoty ewangelizacyjnej o nieco intrygującej nazwie Stowarzysze
nie Biznesmenów Pełnej Ewangelii. Organizacja ta reprezentowana była przez chrześcijan 
z rozmaitych tradycji wyznaniowych, jak na przykład mennonici czy zielonoświątkowcy, 
w większości z kontynentu północnoamerykańskiego. Obecni byh przedstawiciele polskiej 
sekcji Aliansu Ewangelicznego, wykładowca warszawskiego Wyższego Teologicznego Se
minarium Biblijnego, przedstawicielka organizacji Young Life, reprezentanci Chrześcijań
skiej Społeczności w Warszawie; a spośród katolików -  liderzy gmp ewangelizacyjnych, 
mchów eklezjalnych i księża nawet z tak odległych miejsc jak Australia.

Głównym mówcą konsultacji był Bmce Yocum, katolik ze Stanów Zjednoczonych, 
który już wielokrotnie odwiedzał Polskę i jest autorem pozycji na tematy dotyczące wspólnot 
chrześcijańskich, ekumenizmu oraz praktycznej strony charyzmatycznej posługi w Ko
ściele. Przedstawił doświadczenie ekumenicznej rzeczywistości wspólnotowej o nazwie 
The Sword o f the Spirit. Określa ona samą siebie jako community o f communities, a to 
z tego tytułu, że jest federacją kilkudziesięciu wspólnot, istniejącą już ponad trzydzieści 
lat i kultywującą zarówno ekumeniczny wymiar doświadczenia chrześcijańskiego, jak i tra
dycje amerykańskiej Odnowy Charyzmatycznej.

Ekumenizm rozumiany jest we wspólnocie The Sword o f the Spirit na sposób współ
pracy: chodzi więc nie tyle o rozwiązywanie istniejących problemów międzywyznanio
wych, co raczej o współdziałanie w tym, co aktualnie możhwe. Inną zasadą tak rozumia
nego ekumenizmu jest konwergencja, a więc koncentracja na tym, co jednoczy. Jak 
podkreślał Bmce Yocum: „Różnice międzywyznaniowe są istotne, ale zajmowanie się 
nimi nie stanowi akurat naszego powołania”. Praktycznym punktem wyjścia jest przyjęcie 
postawy opisywanej hasłem: „Pluralizm poglądów między chrześcijanami jest możliwy 
tak długo, jak długo akceptuje się istotne odmienności jako błędy, które może popełniać 
dobry chrześcijanin”. B. Yocum szczególnie wyraźnie opisywał problemy, jakie nieuchron
nie wynikną ze wspólnej modlitwy chrześcijan różnych tradycji oraz z dzielenia wielu 
elementów codzienności we wspólnotowym trybie życia.

Mówca ten szczególnie podkreślał potrzebę mocnego oparcia teologicznego dla wszyst
kich ludzi pragnących praktykować codzienny ekumenizm. Zebrani mogli odczuć, że nie 
tylko na podstawie wyuczonej teorii ani nawet nie tylko opierając się na wewnętrznym 
przekonaniu serca, ale także z powodu doświadczenia trzydziestu lat ekumenicznej współ
pracy, B. Yocum mógł powiedzieć: „Ekumenizm musi być budowany na teologicznej praw
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dzie. W przeciwnym wypadku będzie to budowanie na piasku: myślimy, że budujemy, ale 
faktycznie żadnego budowania nie ma”. Amerykański gość szczególną uwagę zwrócił na 
paradoks polegający na tym, że gorliwi chrześcijanie poświęcają wiele wysiłku na zwal
czanie tego, co uważają za błąd u współchrześcijan, podczas gdy centralne orędzie Ewan
gelii pozostaje nieznane najbardziej potrzebującym Dobrej Nowiny. Wskutek polemik wy
twarza się nie tylko zniekształcony obraz przeciwnika, ale nawet własny obraz uczestnika 
zapalczywych dyskusji bywa przez niego samego zniekształcany wskutek tak zwanego 
efektu „wojny w prowincjach”. Polega on na koncentrowaniu się na kontrowersyjnych 
obrzeżach wiary zamiast na jej centralnym przesłaniu. Przyjąwszy taktykę polemiczną, 
można przez całe życie przebywać na „prowincji” wiary, zapominając o tym, co jest jej 
centrum W dalszej części spotkania zebrani mogli zapoznać się z relacją Martina Steinbe- 
reithnera, brata-członka jednej ze wspólnot federacji The Sword o f the Spirit.

Poważne zainteresowanie wzbudziła następnie informacja podana przez Edwarda Czaj
ko, zielonoświątkowego pastora z Warszawy, o konstytuowaniu się polskiej gałęzi Evan
gelical Alliance. W naszym kraju Alians Ewangeliczny utworzyło 8 protestanckich wspólnot 
kościelnych i 9 organizacji paraeklezjalnych, a w maju bieżącego roku odbyła się alianso
wa konferencja.

W podsumowaniu dr D. Cupiał zachęcił uczestników konsultacji do dalszego udziału 
w przedsięwzięciach mających na celu zbliżanie do siebie wyznawców Jezusa Chrystusa 
na razie rozdzielonych wskutek historycznych uprzedzeń i bieżących rozłamów.

ks. Andrzej Siemieniewski

Roman Darowski SJ, Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII 
i XVIII wieku, Kraków 1998, ss. 372

Nazwisko ks. Romana Darowskiego SJ, profesora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Peda
gogicznej Ignatianum w Krakowie, staje się coraz głośniejsze wśród historyków filozofii 
w naszym kraju. Od przeszło dwudziestu lat autor prowadzi badania nad filozofią jezu
itów w Polsce. Na podstawie prac z tego zakresu uzyskał habilitację i tytuł profesorski. Do 
badań nad tym sektorem dziejów polskiej filozofii zainspirował go ks. Bronisław Natoński 
SJ (f 1989). Dyspozycją uzdalniającą go do badań w tej dziedzinie jest dobra znajomość 
filozofii scholastycznej i łaciny. Pierwsza, obszerna pozycja książkowa z tego zakresu ba
dań nosi tytuł: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku, została wydana w Kra
kowie w 1994 r. Zawierała ona dwudziestopięciostronicowe streszczenie w języku francu
skim. Dzięki temu przynajmniej w części mogła przebić się do literatury europejskiej. 
Znakomity owoc badań w tej dziedzinie widoczny jest także w dziele: Encyklopedia wiedzy 
o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. (opracował L. Grzebień SJ przy współ
pracy zespołu jezuitów), Kraków 1996, ss. XVI + 888. Ks. Darowski jest współpracowni
kiem naukowym i redakcyjnym tego dzieła oraz autorem i redaktorem działu Filozofia.

Sygnalizowana tu książka jest kolejnym owocem badań autora nad dziejami filozo
fii jezuitów w Polsce. W treści nie jest ona czymś zupełnie nowym, gdyż większość tek
stów w niej zamieszczonych była już publikowana przez autora w różnych pracach zbio
rowych i czasopismach filozoficznych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zebranie ich w jedno


