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logicznej, szczególn uwag zwracajc na teologi stworzenia oraz znaczenie eschatologicznego ukierunkowania wiary chrzecija skiej dla uksztatowania waciwego
rozumienia wiata stworzonego, a zwaszcza relacji czowieka do innych stworze
Boych.
Ostatnim wystpieniem w czasie konferencji – nieplanowanym, lecz przyjtym
przez uczestników z wielkim zainteresowaniem – byo sowo o. prof. dra hab.
Stanisawa Celestyna N a p i ó r k o w s k i e g o OFMConv. Ojciec Profesor przybliy
obecno zagadnie ochrony stworzenia w pracach Instytutu Ekumenicznego KUL.
Zwróci take uwag na inicjatywy podejmowane przez franciszkanów na rzecz
zwikszonego udziau problematyki ekologicznej w duszpasterstwie Kocioa katolickiego w Polsce.
Konferencj naukow podsumowa ks. dr hab. Przemysaw K a n t y k a, prof.
KUL, Dyrektor Instytutu Ekumenicznego, dzikujc zarówno prelegentom, jak i licznie zgromadzonym uczestnikom za udzia w obradach i zapraszajc do wczenia si
w inne inicjatywy Instytutu podejmowane z okazji Tygodnia Modlitw o Jedno
Chrzecijan.

PIOTR KOPIEC*

42 KONGRES
MIDZYNARODOWEJ WSPÓLNOTY EKUMENICZNEJ
Ávila, 21-29 lipca 2013 roku

W dniach 21-29 lipca 2013 w Ávila odby si 42 Kongres Midzynarodowej
Wspólnoty Ekumenicznej (International Ecumenical Fellowship, IEF), w którym
wzili udzia pracownicy Instytutu Ekumenicznego KUL: ks. dr hab. Przemysaw
K a n t y k a, prof. KUL, Dyrektor IE, oraz dr Piotr K o p i e c, wystpujcy jako przedstawiciele regionu polskiego IEF. Na motto kongresu wybrano sowa z Pierwszego
Listu w. Piotra: „ ywe kamienie wityni Boej”. To Piotrowe porównanie zostao
zaproponowane przez by Prezydent regionu hiszpa skiego, Mari Carmen S a r m i e n t o. Zgodnie ze sowami konferencyjnego podrcznika temat mia wyraa „potrzeb nowego rodka otwarcia si na Chrystusa jako na nasz kamie wgielny,
podstaw naszego ycia osobistego i ycia Kocioa i potrzeb przemiany przez
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Ducha witego w jego obraz, coraz bardziej janiejc, jak pisa w. Pawe (2 Kor
3,18), aby to jego wiato wiecio w nas w jako ywych kamieniach we wspólnocie
chrzecija skiej teraz i w przyszoci”.
Ávila jest miejscem wrcz predestynowanym do goszczenia ekumenicznego wydarzenia. Stosunkowo mae miasto, którego wiksz cze stanowi otoczona malowniczymi, pochodzcymi z pocztku XII wieku murami miejskimi starówka, stworzyo
unikatow sceneri spotka , wykadów i naboe stw, skadajcych si na konferencj. Przestrze miejsca wypeniona jest duchowoci i osobowociami nierozerwalnie
zwizanych z miastem dwóch wielkich doktorów Kocioa: w. Teresy od Jezusa i w.
Jana od Krzya. Ma to równie swe materialne odbicie: miasto pene jest miejsc
upamitniajcych konkretne fakty biograficzne obojga witych, pomników, na czele
ze stojcym na jednym z placów miejskich, Plaza de Santa Teresa, monumentem w.
Teresy i instytucji w róny sposób odnoszcych si do dziedzictwa karmelickich
witych. Ávila intensywnie przygotowuje si do obchodów pi setlecia urodzin w.
Teresy (1515), o czym nie pozwalaj zapomnie wszechobecne plakaty i foldery,
a spacer po miecie jest okazj do zakupu mniej lub bardziej udanych pamitek,
przywodzcych na myl podobne tradycyjne dewocjonalia, jakie kupuje si w Czstochowie czy Lourdes.
Wydarzenia kongresowe odbyway si w Midzynarodowym Centrum Terezja sko-Janowym „Uniwersytet Mistyki” (Centro International Teresiano Sanjuanista –
«Universidad de la Mística», CITeS). Centrum stanowi konferencyjne zaplecze dla
pooonego obok Uniwersytetu Katolickiego w Ávila (Universidad Católica Santa
Teresa de Jesús de Ávila). Zgodnie z opisem architektura kompleksu inspirowana jest
duchowoci terezja sk. Dla organizacji tak duego wydarzenia, jakim jest kongres,
w którym uczestniczy prawie dwiecie osób, budynek stanowi idealne miejsce.
W jego obrbie znajduje si dua kaplica i aula, kilka jadalni oraz kawiarni, pomieszcze przeznaczonych do przeprowadzania obrad i dyskusji, a take pokoi dla goci.
Budynek zbudowany jest na planie duego koa, które wypenione jest mniejszymi
koami, std te w rodku znajduje si kilka patio, oferujcych np. moliwo wypicia
kawy pod goym niebem. Pocztkowe trudnoci w orientacji szybko ustpiy miejsca
komfortowi dostpnoci wszystkich potrzebnych pomieszcze w cigu kilku chwil.
Pierwszego dnia, 21 lipca, miay miejsce obrady Komisji Teologicznej IEF.
Obrady te tradycyjnie poprzedzaj rozpoczcie waciwego Kongresu. Obaj pracownicy Instytutu Ekumenicznego uczestnicz w jej pracach, które tym razem odbyway
si wokó nastpujcych tematów: sytuacja ekumeniczna w Europie, sytuacja afryka skiego oddziau IEF, ekumeniczne inspiracje w polityce, ilustrowane teologicznym wkadem w niedawne obchody siedemdziesitej rocznicy Rzezi Woy skiej oraz
ekumeniczna wspópraca w kontekcie sekularyzacji spoecze stw. Podczas prac
Komisji krótkie wykady wygosili pracownicy Instytutu Ekumenicznego: ks. dr. hab.
Przemysaw Kantyka mówi o historycznej perspektywie podziau chrzecija stwa,
natomiast dr Piotr Kopiec o ekumenicznych inspiracjach w polityce. Wieczorem
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odbyo si naboe stwo, podczas którego powitano przybywajcych na miejsce przez
cay dzie uczestników kongresu. Prezydent Midzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, René L e f r è v e, w krótkim przemówieniu przedstawi motto konferencji,
które stanowio sformuowanie z drugiego rozdziau I Listu w. Piotra „ yjce
kamienie wityni Boej”. Cytat zilustrowany zosta ustpem z dziea w. Teresy
Droga doskonaoci, porównujcym czowieka do paacu ze zota i cennych kamieni,
w którym mieszka Bóg. Wieczorny posiek sta si okazj do wielu spotka i odnawiania znajomoci nawizywanych podczas poprzednich kongresów.
We wtorek 22 lipca nastpio oficjalne otwarcie kongresu. W naboe stwie otwierajcym wzili udzia zaproszeni gocie: rzymskokatolicki biskup Ávila Jesús García
B u r i l l o, anglika ski biskup Porto Fernando da Luz S o a r e s, burmistrz Ávila
Miguel García N i e t o oraz rektor Uniwersytetu María Rosario S a e z. Tradycyjnie
ju naboe stwo otworzya procesja Prezydentów poszczególnych dziesiciu
regionów IEF oraz czonków Prezydium. Nastpnie zebranych przywitali René
L e f r è v e oraz Prezydent regionu hiszpa skiego, Immaculada G o n z á l e z. Gos
zabierali take zaproszeni gocie. Symbolicznym otwarciem kongresu byo zapalenie
przez wszystkich uczestników wiec oraz refleksja nad sowami w. Jana od Krzya:
„Idziemy przez noc, szukajc róda ycia, pragnienie za bdzie jedynym naszym
wiatem”.
Bezporednio po naboe stwie odbya si pierwsza kongresowa konferencja, wygoszona przez Juana Martina V e l a s c o, emerytowanego profesora fenomenologii
religii Uniwersytetu Papieskiego w Salamance (Universidad Pontificia de Salamanca), zatytuowana „Ruch ekumeniczny w wspóczesnym czasie spoeczno-kulturowym i religijnym”. Wykad, peen erudycyjnych odniesie do literatury teologicznej, socjologicznej i filozoficznej, zarysowa znaczenie ruchu ekumenicznego
w kontekcie wspóczesnego zglobalizowanego wiata, zagroenia stanowione przez
ten wiat i szanse, jakie z sob niesie dla ekumenizmu. Przedstawiajc pokrótce
histori ekumenizmu doktrynalnego i instytucjonalnego oraz wskazujc na pewne
znamiona ekumenicznej stagnacji, prof. Velasco zwróci uwag na konieczno odniesienia si do ekumenizmu duchowego, bdcego szans na oywienie nie tylko
dialogu, ale równie odnowy chrzecija stwa i wiata. Przy tym ekumenizm duchowy
ma stan w subie przypominania chrzecija stwu o znaczeniu duchowoci oraz
mistycyzmu. Prelegent odwoa si do wielu postaci z teologicznego panteonu, m.in.
do Karla Rahnera: („Chrzecijanin potrzebuje dzisiaj by mistykiem, aby by
zdolnym, by nadal by chrzecijaninem”) czy Friedricha Heilera („Gdzie znikna
modlitwa, tam znikna religia”). Rewersem ekumenizmu duchowego musi by
ekumenizm zaangaowany spoecznie. Chrzecijanie wszystkich wyzna musz poczy si w walce o sprawiedliwo i obron ludzi biednych. Ekumenizm duchowy
i wspólne zaangaowanie spoeczne musz wic, zdaniem prelegenta, by odpowiedzi ekumenizmu i chrzecija stwa na wyzwania wspóczesnego wiata. Konkluzj t autor wykadu dopenia równie odniesieniem do dialogu midzyreligijnego.
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Po przerwie na obiad uczestnicy kongresu dyskutowali w grupach nad odnoszcymi si do tematu konferencji tekstami, przewidziany by równie czas na spotkanie
w gronie czonków wasnego regionu. Wieczorem odbya si Eucharystia lutera ska,
koncelebrowana przez kilku lutera skich duchownych, podczas której kazanie wygosi anglika ski biskup Porto Fernando da Luz S o a r e s. W homilii podj rozwaania nad tekstem „omiu bogosawie stw” z Ewangelii Mateuszowej. Ostatnim
akcentem tego dnia bya prezentacja i dyskusja nad afryka sk gazi IEF, która
ukonstytuowaa si w 2012 r. w Ugandzie.
Drugi dzie konferencji, roda 23 lipca, rozpocz si od naboe stwa „Odnowienia przymierza”, podczas którego rozwaano teksty biblijne odnoszce si do
tematu przymierza midzy Bogiem a czowiekiem. Nastpnie odby si wykad
Fernando da Luz S o a r e s a, zatytuowany „wiadectwo drogi ekumenicznej”. Autor
przedstawi wpierw histori ekumenizmu w Portugalii, szczególn uwag zwracajc
na Portugalsk Rad Kocioów Chrzecija skich (COPIC), oraz zestawi j z krótkim
zarysem historycznego kontekstu ruchu ekumenicznego w wiecie. Nastpnie odniós
si do pewnego ekumenicznego zahamowania, które mona zaobserwowa po okresie
euforii, jaki mia miejsce po Soborze Watyka skim II. Wskaza, e owa stagnacja
w dialogu doktrynalnym i instytucjonalnym nie powinna zniechca uczestników dialogu, a idea instytucjonalnego zjednoczenia nie moe przesania caego ekumenicznego horyzontu, albowiem „zamyka ona nas na inne potencjalne ujcia i moliwoci
w ekumenicznym zadaniu…w czasie rónorodnoci i pluralizmu brak jednego instytucjonalnego wyrazu chrzecija stwa nie jest czym najgorszym, gdy pozwala
rónorodnoci naszego chrzecija stwa by bardziej kreatywn, zrónicowan i efektywn”. Ekumenizm zaetykietowa wyraeniem „blok zoonych powiza ” (multiple
interconnections unit).
Analiz ruchu ekumenicznego prelegent zestawi z prezentacj zmian zwizanych
z globalizacj. Wskaza na deterytoralizacj charakteryzujc wspóczesno , rozerwanie czasu i przestrzeni i wpyw nowych technologii na spoecze stwo. Odniós si
do postpujcej pauperyzacji oraz spoecznego wykluczenia, dotyczcego zwaszcza
biednych i tych, którzy z powodu braku zdolnoci czy dostpu do wyksztacenia nie
s w stanie sprosta wymaganiom wspóczesnej ekonomii. Wskaza na fenomenologiczny charakter pogbiajcych si rónic spoecznych, ilustrujc swój wywód sowami hiszpa skiego filozofa Daniela Innerarity: „Niezalenie od tego, czy wspóczesny system ekonomiczny zwiksza czy zmniejsza nierównoci, to niewtpliwie
jednak sprawia, e s one coraz trudniejsze do zniesienia”. Wreszcie swój dotychczasowy wywód spi ekumeniczn analiz motta konferencji „ ywe kamienie wityni Boej”. Kamie oywa tylko wtedy, kiedy kto go poruszy. Std te chrzecijanie
s ywymi kamieniami, oywieni szczególn relacj z Chrystusem, jakiej dostpuj
przez chrzest. Owa relacja powouje jednoczenie czowieka, by sta si jej wiadkiem, by by wiadkiem „ycia”, które przez ni nastpuje. Zdaniem prelegenta
dokonuje si to w potrójny sposób: poprzez ukazywanie wiatu waciwej per-
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spektywy okrelanej eschatologicznie tak, by wyzwoli spoecze stwa z przewrotnej
logiki sukcesu; poprzez ducha ubóstwa i pokory tak, by moliwym byo ycie jako
„obcy” w spoecze stwie; przeamywanie stereotypów, które niszcz wspólnot spoeczn; wreszcie – poprzez przyjmowanie etyki relacyjnej, przeamujcej postawy
konfesyjne. Wykad zako czony zosta konkluzj wzywajca do wiadectwa chrzecija skiego wobec wiata w jego wspóczesnej zoonoci.
Po wykadzie odbya si dyskusja w poszczególnych grupach jzykowych nad
treci wykadu i tematem konferencji, a po obiedzie do motta kongresu nawizywano
podczas odbywajcych si równie w rónych grupach jzykowych warsztatów. Wieczorem miaa miejsce Eucharystia anglika ska, koncelebrowana przez trzech duchownych anglika skich pod przewodnictwem biskupa Fernando da Luz Soaresa. Podczas
liturgii homili wygosi Prezydent regionu rumu skiego ks. prof. Ioan C h i r i l µ,
przewodniczcy senatu Uniwersytetu Babe¶-Bolayi w Klu-Napoce. Po kolacji mia
miejsce wykad przedstawiajcy w zwizy sposób histori ruchu ekumenicznego
w Hiszpanii. Zwrócono uwag na istotn rol, jak w ekumenizmie hiszpa skim
odgrywa IEF, dziaajcy w tym kraju od 1970 r. Przedstawiono sylwetki ludzi, którzy
szczególnie zasuyli si dla ekumenizmu, akcentujc zwaszcza znaczenie, jakie
miay dwie osoby: Julián García Hernando i José Sánchez Vaquero. Przypomniano
równie, e jest to ju siódmy kongres IEF w Hiszpanii, a trzeci w Ávila.
Kolejny dzie , czwartek, 25 lipca, by okazj do bliszego zapoznania si z Ávila.
Zwiedzanie miasta rozpoczo si w jego najbardziej teologicznie symbolicznym
miejscu: w klasztorze Encarnación, w którym przeorysz bya w. Teresa i w którym
dowiadczaa swych przey mistycznych. W kociele klasztornym znajduje si równie konfesjona w. Jana od Krzya. Po obejrzeniu najwaniejszych pamitek odbya
si modlitwa ekumeniczna, w której znalazo si wiele duchowych odniesie do tekstów
obu pochodzcych z Ávila Doktorów Kocioa, zwaszcza do Drogi doskonaoci,
napisanej przez w. Teres. Nastpnie w kilku grupach jzykowych uczestnicy kongresu
mieli moliwo gruntownego zwiedzenia starego miasta, spacerujc wzdu murów
miejskich i malowniczymi zaukami pod opiek wykwalifikowanego przewodnika. Po
obiedzie i czasie wolnym odbya si medytacja oparta na modlitwach w. Jana od
Krzya. Wieczorem natomiast uczestnicy kongresu wzili udzia we wspólnej modlitwie o uzdrowienie. Przed waciwym naboe stwem prowadzcy go dokonali teologicznego wprowadzenia oraz nawizali do tematu konferencji zorganizowanej przez
afryka sk ga IEF w styczniu 2013 r. w Ugandzie, który brzmia „Uleczy zranion
histori”. Kwestia ta bdzie podejmowana na kolejnych kongresach IEF. Modlitwa
o uzdrowienie bya okazj do odczucia wspólnoty, jak stanowi IEF.
Pitek 26 lipca by dniem tradycyjnej wycieczki, jaka zawsze organizowana jest
podczas kongresów. Tym razem uczestnicy konferencji odwiedzili dawn stolic
Hiszpanii – Toledo. Miasto jest zaliczane do najcenniejszych zabytków architektury
na wiecie, w caoci wpisane jest na list wiatowego dziedzictwa UNESCO. W podrczniku konferencyjnym Toledo opisano jako „miasto, gdzie zakorzeniy si i yy
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obok siebie trzy wielkie religie: chrzecija stwo, islam i judaizm. Ta koegzystencja,
wraz z interakcjami midzy trzema wielkimi kulturami i religiami staa si determinujcym faktorem gównych elementów kultury i historii Toledo”. Zwiedzanie
miasta rozpoczto od podziwiania imponujcej panoramy miasta rozpocierajcej si
z wysokiego brzegu Tagu. Nastpnie udano si do centrum miasta, gdzie – podobnie
jak poprzedniego dnia w Ávila – pod opiek wykwalifikowanych przewodników
zwiedzano miasto w kilku grupach jzykowych. Spacer rozpoczto od toleda skiej
katedry. Czas w katedrze wypenio podziwianie jej architektonicznego kunsztu oraz
wielkiej liczby cennych zabytków kultury, ale równie ekumeniczna modlitwa, któr
czonkowie IEF mieli przywilej odby przy zwykle niedostpnym dla turystów
otarzu gównym, nazywanym Capilla Mayor. Kolejnym punktem by spacer malowniczymi uliczkami dzielnicy ydowskiej, które doprowadziy do dwóch wspaniaych
zabytków architektury: pochodzcego z XIV wieku kocioa San Tome, w którym
znajduje si obraz Pogrzeb hrabiego Orgaza pdzla El Greco, najsynniejszego malarza zwizanego z miastem, oraz najstarsza zachowana w miecie synagoga El Transito, równie z XIV wieku, speniajca obecnie funkcj muzeum ydów sefardyjskich. Nazwa synagogi („Przemienienie”) jest pozostaoci faktu, e zostaa w XVI
wieku zamieniona na koció. Pozostay czas w dawnej kastylijskiej stolicy wypeni
spacer po miecie oraz wspólny obiad w jednej z licznych restauracji.
Po powrocie z Toledo i odpoczynku po wyjtkowo upalnym dniu uczestnicy
kongresu obejrzeli prezentacj przybliajc istot i zasady funkcjonowania Midzynarodowego Centrum Terezja sko-Janowego „Uniwersytet Mistyki” (CITeS).
Kolejny dzie kongresu rozpocz si od naboe stwa odnowienia przyrzecze
chrzcielnych. Szczególnym aktem celebracji byo pobogosawienie wody chrzcielnej
przez reprezentantów poszczególnych wyzna oraz wzajemne przekazywanie sobie
bogosawie stwa chrzcielnego. Refleksji towarzyszy, poza wieloma tekstami biblijnymi, fragment modlitwy w. Jana od Krzya „ yjcy pomie mioci”.
Nastpnie odbyo si Zgromadzenie Ogólne IEF, w którym uczestniczyli prezydenci
i wiceprezydenci wszystkich regionów, a take tzw. Rada Kierownicza (Council of
Menagement), do której nale Prezydent i Wiceprezydent oraz Sekretarz i Skarbnik
IEF. Podczas obrad poruszano sprawy wewntrzne organizacji, przede wszystkim organizacj kolejnych kongresów i minikongresów, zagadnienia dotyczce gazi afryka skiej IEF, sprawy finansowe oraz kwesti owiadczenia IEF wobec kryzysu rodziny.
Po zako czeniu zebrania uczestnicy kongresu kontynuowali refleksj nad tematem
konferencji w kilku grupach jzykowych. Po posiku natomiast odbyy si spotkania
poszczególnych regionów narodowych. Codzienna wieczorna cz liturgiczna przewidywaa prawosawne nieszpory.
Do tradycji kongresów naley organizowanie przedostatniego dnia tzw. wieczoru
midzynarodowego, podczas którego poszczególne regiony prezentuj róne mae
formy artystyczne: skecze, piosenki, kalambury itp. Wieczór, podobnie jak w poprzednich latach, sko czy si wspólnym piewem.
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W niedziel 28 lipca, dzie rozpocz si od porannych modlitw. Nastpnie
uczestnicy kongresu udali si do katedry w Ávila, gdzie uroczycie koncelebrowano
Msz wit. Kazanie wygosi arcybiskup diecezji Ávila. Po Mszy w kliku grupach
jzykowych odbyo si zwiedzanie katedry, która naley do najwspanialszych zabytków hiszpa skich, bdc pod wieloma wzgldami unikatow. Do jej wyjtkowego
charakteru przyczynia si jej obronny charakter, wypywajcy z faktu, e zostaa wybudowana w okresie cigego zagroenia ze strony muzumanów.
Po poobiednim odpoczynku odby si kolejny stay punkt kadej konferencji,
okrelany jako „zgromadzenie konferencyjne”. Powicone byo przedstawieniu personalnych zmian we wadzach poszczególnych regionów oraz w Radzie Kierowniczej
a take podsumowaniu konferencji. Zoono równie podzikowania wszystkim
osobom zaangaowanym w jej organizacj.
Wieczór wypenio naboe stwo poegnalne (closing service), które równie ma
ju od lat ustalon form. Staymi jego punktami s zapalenie wiec, bogosawie stwo zebranych oraz tzw. rozesanie. Na zako czenie Prezydent regionu hiszpa skiego zapowiedziaa niespodziank: wieczór hiszpa ski, podczas którego profesjonalny zespó folklorystyczny zaprezentowa ta ce i piewy kastylijskie.
W zgodnej opinii wszystkich uczestników kongres zarówno od strony organizacyjnej, jak i treciowej bya wyjtkowo udany. Podkrelano bardzo udany wybór
tekstów teologicznych, odwoujcych si zwaszcza do dziedzictwa w. Teresy oraz
w. Jana od Krzya. Do sukcesu przyczynio si równie miejsce, w którym odbyway
si spotkania.
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„OPÓR WOBEC DYKTATUR I ODWAGA CYWILNA WYPYWAJ CA
Z ODPOWIEDZIALNOCI CHRZECIJASKIEJ DZISIAJ”
Midzynarodowa konferencja
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