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Introduction

Naukowe opracowania publikowane w obecnym zeszycie „Rocznika 
Teologicznego” są owocem międzynarodowego projektu badawczego 
pt. „Ekumenizm – formacja – integracja. «Dekret o Ekumenizmie» 55 
lat od jego ogłoszenia” zrealizowanego w Instytucie Nauk Teologicz-
nych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Patronat nad 
projektem objęły ośrodki naukowo-badawcze mające swoją siedzibę 
w pałacu Odrowążów w Kamieniu Śląskim. Są to: Instytut Ekumenizmu 
i Badań Nauczania Papieskiego oraz Centrum Kultury i Nauki Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 

Szczególną okazją dla zainicjowania projektu była 55. rocznica pro-
mulgacji „Dekretu o Ekumenizmie Unitatis redintegratio” Soboru Waty-
kańskiego II. Dokument ten jest przełomowy w dziejach chrześcijaństwa 
w ogóle, zwłaszcza zaś dla Kościoła rzymskokatolickiego. Nieodwołalnie 
wprowadził go na drogę ekumenizmu. Uświadomił chrześcijanom głę-
boką prawdę o tym, że „o odnowienie jedności troszczyć ma się cały 
Kościół, zarówno wierni jak i ich pasterze, każdy, wedle własnych sił, 
czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w badaniach teolo-
gicznych i historycznych” (DE, nr 5). Dzięki nowej wizji Kościoła, jaką 
proponuje „Dekret o Ekumenizmie”, nastąpił epokowy przełom w sto-
sunkach Kościoła rzymskokatolickiego z innymi Kościołami. Szeroki 
nurt przemian objął również instytucje naukowo-badawczych w obrębie 
Kościoła rzymskokatolickiego. W Dekrecie o Ekumenizmie stwierdzo-
no, że przywrócenie pełnej, widzialnej jedności (unitatis redintegratio) 
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wśród wszystkich chrześcijan, a tym samym spotęgowanie koniecznych 
działań skierowanych ku temu celowi, stanowi jedno z zasadniczych 
zadań Kościoła, gdyż „[...] brak jedności jawnie sprzeciwia się woli 
Chrystusa” (DE, nr 1). Sobór mówi wręcz o „świętej tajemnicy jedności” 
(unitatis [...] sacrum mysterium) (DE, nr 2), która domaga się pełnego 
uskutecznienia w przestrzeni i w czasie. Wprawdzie trudno jeszcze prze-
widzieć, jak będzie konkretyzowała się wizja pełnej widzialnej jedności 
Kościoła, niemniej samo dążenie do jedności wszystkich chrześcijan 
stanowi dziś jeden z istotnych i teologicznie inspirujących wymiarów 
w życiu każdego z chrześcijańskich wyznań. Uświadomienie sobie kon-
sekwencji braku pełnej widzialnej jedności w Chrystusowym Kościele 
lepiej odsłania chrześcijanom nowotestamentową misję zwiastowania 
powszechnego pojednania: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który 
pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Al-
bowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom 
ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania” (2 Kor 5,18-19). Dar 
jedności Kościoła nie jest jedynie statyczną właściwością kościelnych 
struktur. Tkwi w nim moc otwierania Kościoła ku ludzkości i usuwania 
barier, które dzielą ludzi i Kościoły.

„Dekret o Ekumenizmie” współtworzy pierwszy, a zarazem podsta-
wowy etap na drodze przemiany myśli i serc chrześcijan i Kościołów. 
Domaga się skutecznego wyrzeczenia się logiki podporządkowywania 
na rzecz logiki szacunku i braterstwa. Jest jednym z fundamentalnych 
dokumentów, w którym nakreślona została droga Kościoła na przyszłe 
wieki. Nie ma więc po Soborze Watykańskim II dokumentu w obrębie 
Kościoła rzymskokatolickiego, ale taż i innych Kościołów, mówiącego 
o Kościele, który nie odwoływałby się i zasadniczo nie byłby kształto-
wany w oparciu o orzeczenia Dekretu o Ekumenizmie, co wyraźnie 
podkreśla papież Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint w odniesieniu 
do Kościoła rzymskokatolickiego: „Od czasu II Soboru Watykańskiego 
Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszu-
kiwań, wsłuchując się w głos Ducha Pańskiego, który uczy go uważnie 
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odczytywać znaki czasu” (UUS, nr 3). Nawiązując do Dekretu o Eku-
menizmie (zob. DE, nr 4), Jan Paweł II raz jeszcze stwierdza, że „Sobór 
Watykański II wyraża decyzję Kościoła katolickiego, by tenże rozeznając 
znaki czasu pilnie uczestniczył w ekumenicznym dziele” (UUS, nr 8), 
określając go mianem „imperatywu chrześcijańskiego sumienia oświe-
conego wiarą i kierowanego miłością” (UUS, nr 8). Ekumenizm stał 
się więc drogą Kościoła na III tysiąclecie. Ma wymiar kairosu, nowego 
początku ofiarowanego Kościołowi przez Ducha Świętego.

Po 55 latach od ogłoszenia Dekretu o Ekumenizmie warto więc 
było postawić pytanie o stan recepcji tegoż dokumentu i o realizację 
zawartego w nim przesłania w różnych obszarach życia kościelnego 
i społecznego. Nade wszystko należało jednak zapytać o stan ekume-
nicznej świadomości Kościołów oraz o wyzwania formacyjne, jakie się 
z tym wiążą. Chodzi przecież o jedno z podstawowych zadań, które 
Kościoły powinny realizować w dobie powszechnej sekularyzacji i la-
icyzacji społeczeństw, tj. budowanie społecznej wrażliwości ekumenicz-
nej, począwszy od dzieci i młodzieży. Niezbędna stała się więc szeroka 
debata naukowa związana z przedstawioną problematyką. Zaproszenie 
do niej przyjęli czołowi teologowie-ekumeniści i przedstawiciele nauk 
społecznych reprezentujący różne Kościoły i akademickie środowiska 
z kilku krajów Europy pod patronatem Papieskiej Rady ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan z jej przewodniczącym kard. prof. dr. Kurtem Ko-
chem. On też przygotował wiodące opracowanie pt. „Ut unum sint – die 
Enzyklika zur Vertiefung des ökumenischen Einsatzes der katholischen 
Kirche“. Kościół rzymskokatolicki w projekcie reprezentowali również: 
abp prof. dr hab. Alfons Nossol (Uniwersytet Opolski), ks. prof. dr 
hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ks. prof. dr hab. 
Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski), 
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach/Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze), prof. dr hab. Ondrej 



Stefanak (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze), ks. dr Artur 
Matuszek (Uniwersytet Karola w Pradze), ks. mgr-lic. Krystian Muszalik 
(Uniwersytet Opolski). Z ramienia Kościoła prawosławnego w projekcie 
uczestniczyli: abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) (Chrześcijańska Aka-
demia Teologiczna w Warszawie), bp prof. dr Serafin (Amelchenkov) 
(przewodniczący Wydziału Synodalnego ds. Młodzieży Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny), 
prof. dr Sergii Bortnik (Prawosławna Akademia Duchowna w Kijowie). 
Z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego udział wzięli: bp prof. dr hab. 
Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) 
oraz prof. dr hab. Jan Kajfosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach/Uni-
wersytet Ostrawski).

Jako kierownik projektu dziękuję wszystkim jego uczestnikom za 
zaangażowanie, twórcze dyskusje oraz za przygotowane opracowań 
tematycznych, które polecam czytelnikom „Rocznika Teologicznego”. 
Jestem o tym głęboko przekonany, że dogłębne analizy szczegółowych 
problemów zawarte w publikowanych opracowaniach pozwolą na po-
stawienie właściwej diagnozy co do aktualnego stanu kościelnej świa-
domości ekumenicznej i ekumenicznych relacji międzykościelnych 
oraz przyczynią się do wytyczenia zadań formacyjnych w tym zakresie, 
jak również pozwolą na lepsze odczytanie zależności zachodzących 
pomiędzy procesami ekumenicznymi, formacyjnymi i integracyjnymi.
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