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ARCYBISKUP DR RAMSEY PRAGNIE UNIKAĆ PRZESZKÓD
NA DRODZE DO JEDNOŚCI
Dr Ramsey, arcybiskup Cantebury i prymas Kościoła anglikańskiego,
wypowiedział swój sprzeciw w kwestii możliwości udzielenia święceń kap
łańskich kobietom w Kościele, którego jest prymasem.
W ostatnich miesiącach temat ten był dyskutowany przez komisję
teologów anglikańskich; w specjalnym studium przedstawiła ta komisja
swe bardzo rozbieżne w tej sprawie opinie. Stanowisko dra Ramseya poło
żyło kres sporowi: ״Nie przyjmujemy tych święceń kapłańskich, ponieważ
nie stwierdzamy podobnych skłonności w Kościele katolickim. W żadnym
wypadku nie chcę dorzucać nowej przeszkody na drodze ku jedności
chrześcijańskiej”.
Szlachetne to stanowisko arcybiskupa Canterbury rzuca nowe światło
na problem dyskutowany w ostatnich latach. W wielu wyznaniach pro
testanckich już zaczęto wprowadzać ordynację kobiet na stanowiska
pastorów udzielając im tym samym władzy ״celebrowania” Eucharystii.
W kwietniu br. prymas Kościoła anglikańskiego złożył wizyty kilku
biskupom francuskim. Najpierw był gościem honorowym opactwa de Bec.
21 kwietnia wziął udział w specjalnych uroczystościach tego opactwa
obchodzonych corocznie ku czci św. Anzelma. Następnie udał się
do Rouen na spotkanie z kard. Martin. Na koniec, 22 kwietnia, wygłosił
w Instytucie Katolickim w Paryżu wykład na temat Przemienienia w Piśmie
św. i Tradycji; wykładu tego słuchał m. in. arcybiskup Paryża, kard.
Veuillot. Arcybiskup Ramsey jest autorem książki o tematyce biblijnej,
״Chwała Boża i Przemienienie Jezusa Chrystusa”.

PATRIARCHA CYRYL (BUŁGARIA) — O DIALOGU Z RZYMEM

״Podkreślam — oświadczył Patriarcha Cyryl” — ״konieczność bezpo
średniego dialogu prawosławia z Kościołem katolickim. Może się to jednak
stać tylko pod warunkem dokładnego przygotowania takiego dialogu
przez prosynod prawosławny. Od wieków Kościół Prawosławny nie zwołał
żadnego synodu. Obecnie w dialog z Kościołem Rzymu włączyć powinno się
całe prawosławie, przedtem jednak jest rzeczą konieczną, abyśmy, prawo
sławni, przedyskutowali wśród nas pewne punkty istotne”.
״Rysem charakterystycznym dla tego dialogu” — stwierdził dalej
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Patriarcha Bułgarii — ״powinna być zgoda całego prawosławia na
pewne punkty dyskusji; to nie wyklucza, iż pożądane są także kontakty
indywidualne celem lepszego wzajemnego poznania się, przezwyciężenia
wiekowych trudności i pogłębienia wzajemnej przyjaźni, byle by te zbli
żenia nie wynaturzyły się we właściwą i ścisłą współpracę, gdyż — od
tego momentu — nie mogłyby zyskać aprobaty ani z naszej strony, ani
ze strony katolików”.
WSPÓŁPRACA KATOLICKO-PRAWOSŁAWNA (SZWECJA).
W Szwecji powstała komisja mieszana złożona z teologów i świeckich
Kościoła Katolickiego i Prawosławnego. Celem tej komisji jest koordynacja
różnych inicjatyw tych dwu Kościołów na polu akcji społecznej.
W skład komisji wchodzą m. in. ks. Herman Seiler, prezes komitetu
ekumenicznego diecezji Sztokholm oraz kapelan irlandzkich emigrantów
prawosławnych zamieszkujących Szwecję, Marcin Juhkam.
Spodziewane jest także nawiązanie współpracy ze Szwedzką Radą
Kościołów, grupującą w swym łonie niemal wszystkie wspólnoty pro
testanckie Szwecji.

MAŁŻEŃSTWA MIESZANE Z PRAWOSŁAWNYMI (RZYM).

״Osservatore Romano” opublikował dnia 23 lutego br. dekret Kongre
gacji dla Kościoła Wschodniego (której przewodniczącym jest sam papież)
uznający pełną ważność małżeństw mieszanych zawieranych między stroną
katolicką i prawosławną i to zawieranych tylko w obecności kapłana
prawosławnego. Wymieniony dekret rozszerza na katolików rytu zachodnio-łacińskiego te ułatwienia, jakie przyznane zostały już wiernym kato
likom rytów wschodnich w wyniku decyzji podjętych przez Sobór Waty
kański II, dnia 21 listopada 1964.
Dekret ten, o niewymiernej doniosłości ekumenicznej, posiada skutki
rektroaktywne.
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Ks. Stanisław Burzawa, Paryż
SPOTKANIE W CHARTRES NA TEMAT: STARE KOŚCIOŁY
W SŁUŻBIE LITURGII POSOBOROWEJ

We wrześniu br. w Chartres miało miejsce kilkudniowe spotkanie
przedstawicieli Centre National de Pastorale Liturgique i dyrektorów
Diecezjalnych Komisji Liturgicznych i Sztuki Sakralnej z konserwato
rami, twórcami i sprzedawcami przedmiotów przeznaczonych do kultu
z terenu Francji. W wygłoszonych konferencjach poruszono następujące
zagadnienia: Liturgia w naszych kościołach, Problem umeblowania ko
ścioła, Funkcjonalność wnętrza, Sztuka współczesna i liturgia itd. Uczest-

