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SOBOROWY WYKŁAD
JEGO EMINENCJI KSIĘDZA KARDYNAŁA-PRYMASA
DR-a STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Doroczna uroczystość z okazji dnia św. Tomasza z A kw inu odbyła
się w A kadem ii Teologii K atolickiej w rb. dnia 10 marca. W godzi
nach przedpołudniowych, po Mszy św., w ykład do pracowników nauki
i studentów A kadem ii pt.: „Styl filozofii św. Tomasza z A kw inu”
w ygłosił Dziekan W ydziału Filozoficznego prof. ks. dr Pitor Chojnacki.
W godzinach popołudniowych zaś w ykład na tem at problematyki
2-giej sesji Soboru W atykańskiego II został w ygłoszony przez Jego
Em inencję, Księdza Kardynała Dr-а Stefana W yszyńskiego, A rcybiskupa-M etropolitę Gnieźnieńskiego i W arszawskiego, Prym asa Polski.
JEm. Ks. Prym as przybył do Akadem ii wraz z towarzyszącym mu
Ks. Prałatem dr W ładysławem Padaczem o g. 17-tej. Im ieniem Se
natu i w łasnym oraz w szystkich pracowników nauki w Rektoracie
JEm. Ks. Prym asa pow itał JM. Ks. Rektor prof, dr W. K w iatkowski.
Z kolei nastąpiło przedstaw ienie JEm. Ks. Prym asow i w szystkich
pracow ników nauki. Po krótkiej przerwie JEm. przybył do sali Prawa
Kanonicznego, która w ypełniona była bardzo licznie zgromadzonymi
pracownikam i nauki i studentam i. Inauguracji uroczystego w ykładu
dokonał Ks. Rektor K w iatkow ski. W itając JEm. Ks. Prymasa, Ks. Re
ktor zw rócił uwagę na konieczność ścisłej w ięzi m iędzy kościelnym
życiem naukowym a hierarchią. Ks. Rektor podkreślił, iż historia
jasno dowiodła, że kiedy w ięź ta nie była ścisła w sposób w ystarcza
jący, zawsze odbijało się to na naukowym życiu teologicznym w spo
sób bardzo niekorzystny. Ks. Rektor stw ierdził jednocześnie, iż' w Oso
bie Ks. Prym asa nie tyle w ita dziś Ordynariusza m iejscowego czy
naw et W ielkiego Kanclerza Akadem ii, ale przede w szystkim Ojca
Soboru.
N astępnie JEm. Ks. Prym as przystąpił do w ygłoszenia sw ego w y
kładu, który trw ał około 2 godziny. W ykład stanow ił om ówienie pod
staw ow ych problemów 2-giej sesji Soboru W atykańskiego II ze szcze
gólnym naciskiem na rolę soborową życia teologii i nauki. Przed przy
stąpieniem do w łaściw ego tem atu JEm. w yśw ietlił niektóre sprawy,
które nie zawsze byw ały ujm owane w sposób prawidłowy. JEm. za
akcentował, iż trzeba zdawać sobie sprawę, że Sobór to wydarzenie,
które znajduje się in fieri. N ie można zatem pewnych koncepcji czy
refleksji, które pow stały na tle Soboru ujm ować jako m aterię, która
kiedyś w życiu Kościoła będzie stanow iła coś obowiązującego. De
cyzji Soboru nie można przyspieszać, a w wypow iadaniu się na temat
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Soboru należy zachować daleko idącą ostrożność. Nieraz prasa, a tak
że prasa, która rości prawo do tytułu prasy katolickiej dawała cały
szereg informacji, które nie były zgodne z autentycznym duchem So
boru. W ramach uwag w stępnych JEm. w yjaśnił także rolę soborową
teologów. Soborowi potrzebne jest zaplecze naukowe. Nie mniej te
ologow ie w inni zawsze pamiętać, że ich zadanie jest pomocnicze i nie
powinni tym sam ym wchodzić na teren, który przekracza granice ich
kompetencji. Ponieważ na Soborze zdarzało się nieraz, że na taki
teren teologow ie wchodzić próbowali, Prezydium zmuszone było zwró
cić uwagę, by teologow ie-eksperci działali w ramach ich kompetencji.
W dalszym toku w ykładu JEm. poinform ował o w ielkim zaintere
sow aniu Soborem, w spom inając szczególnie o zjaw isku tym na. tere
nie Polski. Niezliczona jest ilość koncepcji i dezyderatów, jakie
w związku z Soborem napłynęły do Sekretariatu Prym asa Polski.
Pojaw ili się też różni „videntes”, którzy chcieliby pew ne rzeczy w ży
ciu Kościoła poprzez Sobór widzieć dziś tak, jak ew entualnie m ogłyby
w yglądać po bardzo dalekim upływ ie czasu, nie licząc się z rzeczy
w istością chwili obecnej. Przestudiow anie przeróżnych soborowych
koncepcji i dezyderatów, z pośród których, oczyw iście tylko niektóre
mogą zostać w zięte przez Sobór pod uwagę, stanow i wdzięczne pole
pracy dla tych, którzy dla teologii i życia Soboru okazują specjalne
zainteresowanie. W Stolicy A postolskiej liczne zbiory koncepcji i de
zyderatów zostały uporządkowane przez poszczególne Kom isje sobo
rowe, które ze zbiorów tych w swoim czasie zaczęły w ybierać w łasną
tem atykę. Problem atyka soborowa, zawarta w 17 schematach, jest bar
dzo różnorodna.
Omawiając problem atykę 2-giej sesji Soboru JEm. nawiązał do
3 schematów, które stanow iły przedm iot obrad na sesji: do schematu
liturgicznego, eklezjologicznego i ekumenicznego.
Gdy chodzi o schemat liturgiczny, trzeba zdać sobie sprawę, iż
istnieje poważna konieczność uwzględniania warunków lokalnych. Re
forma liturgiczna, która na pewnym terenie może okazać się jako
pardzo pożyteczna, na terenie innym może nic pozytywnego nie
wmosić.
Niezliczone bogactwo w yrażania m yśli posiada język japoński. Ży
cie liturgiczne w języku japońskim na terenie Japonii może się okazać
w ielką pomocą do rozwoju życia kościelnego w ogóle. Z drugiej stro
ny jednak trzeba zdać sobie sprawę, że w Polsce język łaciński w e
Mszy św. tak ściśle powiązany jest trwaniem Polski przy katolicyzm ie,
że Episkopat Polski stoi na stanowisku, by na naszym terenie łacina
w e Mszy św. pozostała.
Bardzo liczne problem y zaw arte są w schem acie eklezjologicznym .
W sw oim czasie bardziej jurydyczne ujęcie Kościoła było rzeczą ko
nieczną ze w zględu na obronę katolicyzm u wobec Reformacji. Dziś
schem at eklezjologiczny niejako przebija się przez otokę jurydyczną,
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by dotrzeć do Serca Kościoła, do jego ducha, do jego najgłębszej
Istoty. Skoro K ościół jest Mistycznym Organizmem Chrystusa, Matka
Chrystusa zajm uje w Nim szczególną pozycję. Dlatego też na Soborze
stwierdzono, iż w ścisłej łączności z problemem eklezjologicznym stoi
problem m ariologiczny. N astępnie przy om awianiu problemu eklezjo
logicznego JEm. poruszył zagadnienie podstaw teologii laikatu. Cho
dzi o to, by w w łaściw y sposób ustalić m iejsce katolików, nie posia
dających przynależności do stanu duchownego czy zakonnego. By
znaleźć odpowiednią nazwę, na podstaw ie której katolików nieduchownych określonoby w sposób adekwatny, to sprawa niełatwa.
Trudno nazywać ich św ieckim i. Przecież są „ludm Bożym ”. W pod
sum owaniu schem atu eklezjologicznego JEm. stwierdził, iż dla cało
kształtu obrad Soboru schem at ten stanow i kamień węgielny.
Podkreślając znaczenie w spółpracy kościelnego życia naukowego
z Soborem, JEm. zaznaczył, że szczególnie schemat eklezjologiczny
dla w szystkich kościelnych pracowników nauki jak również dla tych,
którzy z naukowym życiem kościelnym zaczynają się zapoznawać,
stanow i bardzo rozległe i nader wdzięczne pole pracy. Każdy kieru
nek studiów teologicznych, a także i prawniczych, czy nawet filozo
ficznych, może poprzez sw ą pracę badawczą i twórczą do schematu
eklezjologicznego w nieść nowe, cenne wartości. Schemat stanow i nie
wyczerpane źródło naukowych badań i prac. Zarówno dogmatycy, jak
i apologeci, m oraliści czy naw et ascetycy i m istycy — w szyscy mają
okazję ku temu, by pracować nad zgłębianiem i rozwojem schematu
eklezjologicznego, a tym samym nad umacnianiem, istoty Kościoła.
Chodzi o to, by zjawisko, jakim jest Kościół, naśw ietlić m ożliwie jak
najbardziej wszechstronnie. Krytycznie zatem należy się ustosunko
w ać w obec takich tendencji, które zjaw isko Kościoła pragną określić
w sposób wyczerpujący, uwzględniając jeden tylko jego aspekt. Teza,
lansow ana przez Episkopat francuski, że nieom al całe życie Kościoła
w inno polegać na' zrealizow aniu przezeń idei ubóstwa, stanow i m a
terię, która podlega konieczności dyskusyjnej.
W ostatniej części wykładu JEm. naszkicow ał kluczowe idee w na
wiązaniu do ostatniego schem atu na 2-giej sesji, do schem atu eku
menicznego. JEm. stwierdził, iż narazie problem różnych wspólnot
chrześcijańskich ma pewnego rodzaju koloryt romantyczny: nie jest
to probem jeszcze jasno w ykrystalizow any i nie ma jeszcze sw ej ści
śle ustalonej linii działania. N ie mniej nie należy nie doceniać jego
znaczenia. Jak w ielką w agę przywiązuje do niego Papież Paw eł VI
św iadczy o tym szczególnie jego pielgrzym ka do Jerozolimy, która
w głównej mierze m iała charakter ekumeniczny. W związku z ruchem
ekum enicznym trzeba przede w szystkim zdać sobie sprawę, że jest to
ruch, do którego istoty należy jego struktura religijna.
Wspominając Ojców Soboru z poza Polski, JEm. ze szczególnym
uznaniem wyraził się o Jego Eminencji Księdzu Kardynale Fringsie,
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A rcybiskupie Kolonii, którego przem ówienia na auli budzą w ielkie
zainteresow anie ze w zględu na logikę ich budowy i siłę argumentacji.
JEm. zaznaczył, że w ogóle w ystąpienie Episkopatu niem ieckiego sta
nowią dla Soboru pozycję bardzo cenną.
W ogólnych refleksjach nad całością problem atyki soborowej JEm.
podkreślił, że Sobór stanow i pole bardzo rozległej i intensywnej pracy.
W dzięczność szczera i głęboka za w ykład, o tak bogatej treści i nie
zw ykle przejrzystej kompozycji, wyrażona została przez w szystkich
uczestników gorącymi i serdecznymi oklaskami. Ks. Rektor złożył
JEm. Ks. Prym asow i gorące podziękowanie. Odśpiewaniem pieśni m a
ryjnej uroczystość została zakończona.
JEm. Ks. Prymas odwiedził jeszcze konwikt księży studentów oraz
pozostał w konw ikcie wraz z Ks. Rektorem, księżmi pracownikami
nauki i księżmi studentam i na kolacji.
N iezm iernie cenny w ykład JEm. Ks. Prym asa stanow ił dla audy
torium podstaw ę do gruntownego poznania problem atyki soborowej
oraz dał najbardziej kom petentne dyrektyw y dla soborowej pracy
naukowej.
Ks. Kazim ierz Hoffmann

