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Jeden Kościół podzielonych chrześcijan

A przeto upominam was,
bracia, w imię Pana
naszego Jezusa
Bp Grzegorz Ryś
Chrystusa, abyście byli
O. Tomasz Grabowski OP
zgodni, i nie było wśród
was rozłamów; byście Po prostu cały czas nie jestem w stanie się zgodzić z tym, że wszystko, o czym ksiądz biskup mówi, zwalbyli jednego ducha nia mnie z tego, by przekonywać protestantów, że pełnia prawdy zachowana jest w Kościele rzymskim.
i jednej myśli A czy ja powiedziałem, że cię to zwalnia?
A nie zwalnia?

1 Kor 1, 10 Ciebie nie zwalnia. Mnie nie zwalnia. Nikogo nie zwalnia. Wychodzę do ewangelizacji jako katolik. Nie jako
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ktoś inny.
Ale celem ewangelizacji jest przekonanie do konwersji.
Ewangelizacja jest również jednym z wielu miejsc w Kościele, które dostaliśmy od Pana Boga jako narzędzie
do budowania jedności. Uświadomiłem to sobie, kiedy zorganizowaliśmy w 2013 roku w Krakowie spotkanie pod nazwą CCC – „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu”. Kiedy zaczynaliśmy tę konferencję, byłem przekonany, że jedność jest podstawą tego, żeby wyjść do wspólnego przepowiadania. A w trakcie jej
trwania zorientowałem się, że jest odwrotnie – wspólny jest kerygmat. On jest narzędziem budującym
jedność między nami chrześcijanami. Podkreślił to ostatnio papież, wypowiadając szokujące słowa o ekumenizmie męczenników. O tym, że ci, którzy mordują chrześcijan, nie pytają o to, czy jesteś katolikiem,
Koptem czy jesteś prawosławny albo z wolnego Kościoła, tylko pytają, czy jesteś chrześcijaninem. A jeśli
jesteś chrześcijaninem, to ucinają ci głowę. To znaczy, że w każdym z tych Kościołów – i w katolickim,
i w koptyjskim, i w prawosławnym, i w wolnym – Duch uzdolnia człowieka do złożenia takiego świadectwa
w wierze, że ma podrzynane gardło i jest wierny miłości do nieprzyjaciół. Ekumenizm męczenników jest
dziełem Ducha Świętego, a nie tzw. Państwa Islamskiego. To jest zmiana perspektywy postrzegania tego, co
się w chwili obecnej dzieje na świecie.
To znaczy, że wszystkie debaty teologiczne, wspólne określanie stanowisk i sposobów podejścia do dogmatów są drugorzędne?
Nie. To oznacza większe ponaglenie w prowadzeniu tych debat. Bo jeśli odkrywamy wzajemnie, że Duch
Święty prowadzi nas do jedności, to poddajmy się temu prowadzeniu do końca i zapytajmy, co nas różni.
Czyli pozostawanie zielonoświątkowców zielonoświątkowcami i katolików katolikami to nie jest idealna
sytuacja?
Nie jest, ale do końca nie wiemy, jak ma wyglądać następny krok. Nikt już dzisiaj nie mówi, że miałby on
polegać na tym, że wszyscy staną się katolikami.
A to dlaczego? Straciliśmy pełnię depozytu wiary?
Depozyt to jedno, a jego rozumienie to co innego. To, że Pan Bóg przekazał nam pełnię objawienia, nie
oznacza, że nie możemy tej pełni coraz lepiej rozumieć albo że zawsze rozumieliśmy ją dobrze, że nie ma
rozwoju dogmatu i że nie jest możliwy rozwój w oparciu o to, jak Duch Święty, mówiąc kolokwialnie, działa
u sąsiadów. Pomyślmy, jak bardzo się zmienił w Kościele sposób mówienia o zasługach, uczynkach i zbawieniu dzięki dialogowi z luteranami.
Odnoszę wrażenie, że to, co stało u początków reformacji – rola i miejsce uczynków w zbawieniu – zostało usztywnione na skutek kontrreformacji.
To jest odwracanie kota ogonem, co było najpierw, a co później.
Richard John Neuhaus, swego czasu asystent Martina Luthera Kinga, powiedział kiedyś: Przeszedłem na
katolicyzm, bo zwróciłem uwagę na to, że wszystkie postulaty Lutra zostały spełnione.
Ale zostały spełnione także dlatego, że Luter postawił niektóre z nich na ostrzu noża. Bądźmy szczerzy,
przecież w Kościele katolickim do czasów Lutra nie mówiono z takim naciskiem jak dzisiaj, dajmy na to,
o powszechnym kapłaństwie wszystkich ochrzczonych. Nie nazywano go kapłaństwem królewskim. Uświadomiliśmy to sobie właśnie dzięki reformacji.
Duch Święty prowadzi nas do jedności. Robi to po swojemu. Mam wrażenie, że ostatnio znowu trochę
przyspieszył, bo po soborze watykańskim jakoś wystygliśmy. Kiedy zaczynał się sobór, wydawało się, że
jedność jest blisko i zaraz się wydarzy. A się nie wydarza, bo nie jest wcale taka łatwa i widać wiele trudności. Dogmatycznie wydaje się nam, że jesteśmy niedaleko, ale mentalnie oddaliliśmy się od siebie. I z tej
perspektywy Duch Święty ma do wykonania pracę wielowymiarową.
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Czy naszym katolickim kłopotem w prowadzeniu dialogu ekumenicznego nie są czasem wzajemne uprzedzenia i podziały? Wewnątrz Kościoła możemy przecież znaleźć takich, którzy różnie interpretują depozyt
wiary i na różne rzeczy kładą akcenty. Jedni będą mówić: Musisz być w Kościele katolickim, bo poza nim
nie ma zbawienia. A inni powiedzą o kręgach przyporządkowania do Kościoła i machną ręką na znajdujących się poza ścisłą wspólnotą Kościoła rzymskiego.
Mam nadzieję, że katolicy mówią nie to, co im się wydaje, tylko to, czego Kościół katolicki naucza.
Gdyby tak było, to chyba nie mielibyśmy sporów o różne sprawy w Kościele.
Są momenty, w których Kościół naucza w sposób nieomylny, nieodwołalny i wykluczający dyskusję, ale jest
cała masa tematów, co do których dyskusja jest dopuszczona. Jeśli papież jej nie zamyka, to znaczy, że
może się ona toczyć. Nasz kłopot polega na tym, że my się nie kłócimy o rzeczy fundamentalne. My się
najostrzej spieramy i nawzajem wręcz wyklinamy, przywołując rzeczy czwartego i piątego rzędu. A to są
pułapki.
część 4/4

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
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śr. – Łk 19, 11-28 Przypowieść o dziesięciu minach
czw. – Łk 19, 41-44 Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
pt . – Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni
sob. – Łk 20, 27-40 Uduchowione życie zmartwychwstałych
niedz. – Mt 25, 31–46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
pn. – Łk 21, 1-4 Wdowi grosz
wt. – Łk 21, 5-11 Zapowiedź zburzenia świątyni

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do
prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Jana Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
 W intencji ks. Marcina – o życie wieczne.
 W intencji naszej Wspólnoty o jedność i chęć służby, za osoby uczestniczące i posługujące
w modlitwach uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Festiwal Wiary).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 30 października 2017 r. o godz. 19.30 odbędzie się Msza Święta dla wszystkich członków
Odnowy diecezji rzeszowskiej w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

2. 2 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się kolejny Wieczór Charyzmatyczny. Rozpoczęcie konferencją, którą wygłosi ks. Adam Kubiś, następnie Msza Św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienie.
3. W dniach 15 - 17 grudnia 2017 r. odbędą się Rekolekcje grudniowe, które poprowadzi o.
Józef Witko OFM. Szczegóły i zapisy: www.tabor.rzeszow.pl
4. 2 grudnia 2017 r. o godz. 19.00 - spotkanie grupki diakonii prorockiej.
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