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Wstęp
Papie¿ Jan Pawe³ II, rozwijaj¹c doktrynê Soboru Watykañskiego II (1962
1965) o innych religiach, wypowiada³ siê w licznych dokumentach na temat
trialogu miêdzyreligijnego, który oznacza dialog Kocio³a katolickiego z islamem
i judaizmem. Od pocz¹tku pontyfikatu (19782005) wprowadza³ soborowe nauczanie w ¿ycie Kocio³a, dotyczy³o to równie¿ rozumienia dzia³alnoci politycznej1. Polityka w papieskim rozumieniu to wszelka ludzka dzia³alnoæ, która
zmierza do wspólnego dobra, która jest osadzona w mi³oci i solidarnoci
spo³ecznej2.
Jan Pawe³ II, kontynuuj¹c w zmieniaj¹cych siê warunkach filozofiê pokoju
swoich poprzedników, wniós³ do niej nowe elementy doktrynalne3 . Program
Adres/Adresse/Anschrift: dr Sylwia Górzna, Instytut Historii i Politologii, Akademia Pomorska w S³upsku, ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 S³upsk, sylwiagorzna@wp.pl.
1 S. Górzna, Polityka w nauczaniu Jana Paw³a II, Collectanea Theologica 2 (2013), s. 147,
przyp. 2.
2 Ibidem, s. 148, przyp. 18.
3 J. Borgosz, Drogi i bezdro¿a filozofii pokoju (od Homera do Jana Paw³a II), Warszawa 1989,
s. 290.
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papieski opiera³ na poszanowaniu praw ludzkich, jak równie¿ na poszanowaniu
wartoci etycznych: prawdy, wolnoci, sprawiedliwoci i mi³oci4 .
W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane dokumenty papieskie: Listy apostolskie Redemptionis anno oraz Tertio millennio adveniente, w których
podejmowane jest zagadnienie trialogu miêdzyreligijnego oraz odniesiono siê do
aspektów politycznych. Co warte podkrelenia, wskazane dokumenty przyczyniaj¹ siê do pokojowego wspó³istnienia wielu religii, które powinny podj¹æ s³u¿bê na rzecz pokoju miêdzy narodami. Omówiono tak¿e koncepcjê polityki konsensu  porozumienia osi¹ganego przede wszystkim na drodze trialogu oraz
koncepcjê polityki bez stosowania przemocy (polityka non-violence), które dla
wyznawców ró¿nych religii proponowa³ papie¿ Jan Pawe³ II.
W nauczaniu spo³ecznym Kocio³a katolickiego zwraca siê uwagê na znaczenie konsensu opartego na trialogu, którego podstaw¹ jest godnoæ osoby
ludzkiej oraz jej prawa interpretowane w duchu wolnoci (prawa cz³owieka).
Wymóg realizacji dobra wspólnego uzasadnia d¹¿enie wszystkich podmiotów
do uzgodnienia kompromisu i konsensu w rodz¹cym napiêcia i konflikty spo³eczeñstwie pluralistycznym. W ¿yciu politycznym konsens jest uwarunkowany
osi¹gniêciem zgodnych przekonañ w spornych kwestiach b¹d przyjêciem
wspólnych celów przez osoby lub grupy spo³eczne5.

1. List apostolski Redemptionis anno (20 IV 1984)
List apostolski Jana Paw³a II Redemptionis anno6 zosta³ og³oszony 20 IV
1984 r. na zakoñczenie Roku Odkupienia. Papie¿ przyzna³ w nim, ¿e pragn¹³
odbyæ pielgrzymkê do Ziemi wiêtej i Jerozolimy, ale chocia¿ nie móg³ siê tam
znaleæ w sensie fizycznym, to czu³ siê duchowym pielgrzymem i prosi³ Króla
Pokoju o dar odkupienia i pokój7. Wyrazi³ w nim swoje zatroskanie o przysz³e
losy Jerozolimy (wiêtego Miasta w oryginale)8. Nawi¹za³ do papie¿a Paw³a VI
(pontyfikat w latach 19631978), który w dniach 46 I 1964 r. odby³ pielgrzymkê do Ziemi wiêtej i Jerozolimy9.
4
5

R. Rajecki, Stolica Apostolska wobec rozbrojenia, Warszawa 1989, s. 41.
I. Mroczkowski, Konsens, w: B. Migut (red.), Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002,
kol. 679680.
6 Treæ tego dokumentu W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (oprac.), ¯ydzi i judaizm w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651989), Warszawa 1990, s. 135139.
7 Redemptionis anno, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 5, Warszawa
2005, s. 225.
8 Znaczenie Jerozolimy dla chrzecijan. Memorandum zwierzchników wspólnot chrzecijañskich
z Ziemi wiêtej, t³um. G. Ignatowski, Wiê 450 (1996), nr 4, s. 143.
9 S. Górzna, Dialog z islamem w nauczaniu papie¿a Paw³a VI, Forum Teologiczne XIV (2013), s. 159.
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Jan Pawe³ II wykaza³ w Licie10, ¿e Jerozolima stanowi trójstykow¹ ojczyznê dla wyznawców trzech religii monoteistycznych, których g³êbokie przywi¹zanie siêga pocz¹tków Islamu oraz t³umaczy siê ponadtysi¹cletni¹ niemal
nieprzerwan¹ ich tam obecnoci¹11. Konsultor Rady ds. Dialogu Religijnego
Konferencji Episkopatu Polski, cz³onek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrzecijañskimi tej Rady, Eugeniusz Sakowicz, przypomina, ¿e tutaj spe³ni³o siê
historyczne biblijne objawienie Boga, dosz³o do nawi¹zania dialogu pomiêdzy
Bogiem a ludmi, dlatego dialog chrzecijañstwa, judaizmu i islamu zawsze
bêdzie mieæ w tle Jerozolimê12.
Jan Pawe³ II wykaza³ w tym dokumencie, czym dla wyznawców trzech
religii monoteistycznych jest Jerozolima i stwierdzi³, ¿e goci ona ¿ywe wspólnoty wierz¹cych. Ich obecnoæ jest ród³em nadziei dla tych, którzy we wszystkich zak¹tkach wiata spogl¹daj¹ na wiête Miasto jako na w³asne duchowe
dziedzictwo, znak pokoju oraz harmonii13.
Jerozolima to ojczyzna serc wszystkich duchowych potomków Abrahama14, którzy powinni w tym miejscu podejmowaæ refleksjê nad znaczeniem
wiary tego patriarchy w celu kszta³towania w³asnych postaw religijnych i wiêzi
wspólnotowych15. Abraham zobowi¹zuje wyznawców trzech religii monoteistycznych do wspó³pracy na rzecz pokoju, jest patronem pokoju16. Wyznawcy
tych religii s¹ braæmi i siostrami w wierze Abrahama. W dziele braterstwa cz³owiek traktuje jak braci wszystkich cz³onków rodziny ludzkiej, ¿yczy im pokoju,
wspó³dzia³a z nimi, aby unikn¹æ groby wojny17.
Papie¿ da³ wyraz osobistemu prze¿yciu: Mylê z utêsknieniem o dniu,
w którym wszyscy bêdziemy naprawdê uczniami Boga (J 6, 45), aby s³uchaæ
Jego orêdzia pojednania i pokoju. Mylê o dniu, w którym ¿ydzi, chrzecijanie
i muzu³manie bêd¹ mogli pozdrowiæ siê w Jerozolimie s³owami pokoju,
z jakimi Jezus zwróci³ siê do swoich uczniów po zmartwychwstaniu: Pokój wam!
10 Zob. T. Michel, M. Fitzgerald (red.), Recognize the Spiritual Bonds which Unite Us. 16 years
of Christian  Muslim Dialogue, Vatican City 1994, s. 56.
11 M. Horoszewicz, rec. Islam w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651996),
E. Sakowicz (oprac.), Przegl¹d Religioznawczy 2 (1997), s. 147.
12 E. Sakowicz, Dialog chrzecijañstwa z islamem w nauczaniu Jana Paw³a II, w: H. Zimoñ
(red.), Dialog miêdzyreligijny, Lublin 2004, s. 261, przyp. 6. Por. idem, Dialog z islamem w ujêciu Jana
Paw³a II, w: J. Perszon (red.), Jan Pawe³ II a religie wiata, Toruñ 2007, s. 105.
13 Redemptionis Anno, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 5, s. 226.
14 Zob. S. Górzna, Dzieci Abrahama. Dialog Kocio³a katolickiego z islamem i judaizmem
w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Paw³a II, S³upsk 2013.
15 E. Sakowicz, Islam, w: idem (red.), Jan Pawe³ II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu,
Radom 2006, s. 248249.
16 Idem, Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007, s. 17.
17 I. Dec, Antropologiczne podstawy nauczania Jana Paw³a II do pokoju, Spo³eczeñstwo XIII
(2003), nr 5, s. 537.
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(J 20, 19)18. Wyznawcom ró¿nych religii proponowa³ politykê non-violence,
bez przemocy, wskazuj¹c w Licie na Jerozolimê, która pozostaje nadal powodem trwaj¹cej od dawna rywalizacji, przemocy i domagania siê wy³¹cznoci19.
Od wielu lat rejon Bliskiego Wschodu jest pe³en napiêæ politycznych
i religijnych. Od pocz¹tku pontyfikatu Jan Pawe³ II koncentrowa³ swoje wysi³ki
dyplomatyczne wokó³ tego konfliktu, statusu Jerozolimy, miejsc wiêtych oraz
wojen w Libanie i Iraku. Stanowisko Stolicy Apostolskiej w kwestii dotycz¹cej
Bliskiego Wschodu mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cych punktach: 1) nale¿y
przestrzegaæ rezolucji ONZ, przede wszystkim rezolucji 242 z 22 XI 1967 r.,
która dotyczy wycofania siê Izraela z terytoriów okupowanych, 2) naród izraelski i palestyñski maj¹ prawo do posiadania w³asnego pañstwa w dok³adnie
wytyczonych granicach, 3) Jerozolima powinna otrzymaæ specjalny status, gwarantowany przez miêdzynarodow¹ wspólnotê, 4) nale¿y rozwi¹zaæ dramatyczn¹
sytuacjê humanitarn¹ palestyñskich uchodców, zgodnie z zasadami miêdzynarodowej sprawiedliwoci oraz solidarnoci20. Stolica Apostolska kieruje siê zasad¹, ¿e obie strony maj¹ usprawiedliwione roszczenia: Izraelczycy i Palestyñczycy21, g³osi postulat wolnoci wyznania w obu pañstwowociach, który jest
po¿yteczny nie tylko dla mniejszoci chrzecijañskiej, ale równie¿ umacnia pokój miêdzy wyznawcami islamu i judaizmu22. W Licie papie¿ zaznaczy³, ¿e
trzeba rzeczywicie znaleæ, przy dobrej woli i dalekowzrocznoci, konkretny
i sprawiedliwy sposób, aby ró¿ne interesy i d¹¿enia zosta³y pogodzone w harmonijnej i trwa³ej formie i by zosta³y objête w³aciw¹ oraz skuteczn¹ ochron¹
specjalnego statusu zagwarantowanego na szczeblu miêdzynarodowym, tak aby
¿adna ze stron nie mog³a siê od niego uchylaæ23.
W latach 80., w okresie trwaj¹cej wojny w Libanie, Jan Pawe³ II solidaryzowa³ siê z jej ofiarami, nawo³uj¹c do dialogu. W Licie Redemptionis anno
czytamy: ¯aden z ludów Bliskiego Wschodu, posiadaj¹cych w³asn¹ spuciznê
wartoci duchowych, nie bêdzie móg³ przezwyciê¿yæ tragicznej sytuacji,
w jakiej siê znajduje  mylê tu o tak ciê¿ko dowiadczonym Libanie  jeli nie
odkryje prawdziwego sensu w³asnej historii, która poprzez wiarê w Jedynego
Boga wzywa do pokojowego wspó³istnienia w zrozumieniu i wzajemnej wspó³18

W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (oprac.), ¯ydzi i judaizm w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651989), s. 137.
19 Ibidem.
20 A. Sodano, Pontyfikat Jana Paw³a II w s³u¿bie pokoju, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/
IK/jp2_25lat_pokoj.html (25.04.2008).
21 L. Ring-Eifel, wiatowa potêga Watykanu. Polityka wspó³czesnych papie¿y, t³um. T. Sotowska,
s. 236237.
22 Ibidem, s. 237.
23 W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (oprac.), ¯ydzi i judaizm w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651989), s. 137138.
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pracy24. Z kolei w Licie do muzu³manów w obronie Libanu (Watykan, 7 IX
1989 r.) papie¿ apelowa³ do wszystkich wyznawców islamu: [ ] postanowi³em
zwróciæ siê do was, wyznawcy islamu, synowie religii, w której tak dobitnie siê
naucza sprawiedliwoci i pokoju. [ ] zjednoczcie wszystkie wasze wysi³ki
z d¹¿eniami tych, którzy domagaj¹ siê dla Libanu prawa do ¿ycia, i to do ¿ycia
w wolnoci, pokoju i godnoci! W grê wchodzi tu obowi¹zek ludzkiej solidarnoci, jaki nak³ada na ka¿dego z was ludzkie sumienie i przynale¿noæ do
wielkiej rodziny wierz¹cych25.
Jan Pawe³ II wielokrotnie powtarza³, ¿e brak stosunków dyplomatycznych
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i pañstwem Izrael nie ma podglebia religijnego. Czytamy w nim: Dla ludu ¿ydowskiego, który ¿yje w pañstwie Izrael i który przechowuje wiadectwa swej historii i wiary, promy o po¿¹dane bezpieczeñstwo
i nale¿ny spokój, który jest niezaprzeczalnym prawem ka¿dego narodu oraz
warunkiem do ¿ycia i postêpu ka¿dego spo³eczeñstwa26.
Z powodu nieutrzymywania oficjalnych stosunków ze stronami konfliktu,
mo¿liwoci dyplomatycznej interwencji Stolicy Apostolskiej by³y bardzo ograniczone27. Jan Pawe³ II nie pos³ugiwa³ siê teologicznymi argumentami przeciwko
pe³nemu uznaniu pañstwa ¿ydowskiego, za chodzi³o tylko o przezwyciê¿enie
politycznych przeszkód28. Pod koniec 1993 r. konsultacje dyplomatyczne przynios³y rezultaty. 30 XII 1993 r. uzgodniono dokument, który jest prawdziwym
prze³omem we wzajemnych stosunkach. W siedzibie MSZ Izraela w Jerozolimie
podpisano tzw. Porozumienie Podstawowe pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a pañstwem Izrael, które by³o owocem prac Sta³ej Komisji Dwustronnej, powo³anej
29 VII 1992 r.29 15 VI 1994 r. nawi¹zano formalne stosunki dyplomatyczne
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Izraelem30. Zosta³o rozwi¹zanych wiele konfliktów,
które przez ca³e stulecia ci¹¿y³y na stosunkach chrzecijañsko-¿ydowskich.
W zakoñczeniu Listu papie¿ zwróci³ uwagê polityków na losy Jerozolimy
i wspólnot w niej ¿yj¹cych, za chrzecijan (duchownych i wieckich) prosi³
o modlitwê w intencji sprawiedliwego rozwi¹zania problemu Jerozolimy i Ziemi
wiêtej31.
24
25

Ibidem, s. 138139.
Jan Pawe³ II, Apel Papie¿a w obronie Libanu do wszystkich muzu³manów, OsRomPol 116
(1989), nr 9, s. 3.
26 W. Chrostowski, Jan Pawe³ II o ¯ydach i judaizmie 19901995, Znak 490 (1996), nr 3, s. 57.
27 B. Fastyn, Jan Pawe³ II wobec konfliktu izraelsko-palestyñskiego, Warszawa 2004, s. 90.
28 S. Krajewski, Ten papie¿ jest b³ogos³awieñstwem, Wiê 480 (1998), nr 10, s. 54.
29 W. Chrostowski, Jan Pawe³ II o ¯ydach i judaizmie 19901995, s. 5758. Zob. E.I. Cassidy,
Rediscovering Vatican II. Ecumenism and Interreligious Dialogue: Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate,
New York 2005, s. 198.
30 K. Sowa, Droga do Jerozolimy. Papieska pielgrzymka do Ziemi wiêtej, Wprost 409 (2000),
nr 13, s. 99.
31 Redemptionis Anno, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 5, s. 226.
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List Redemptionis anno jest wa¿nym dokumentem dyplomatycznym, stanowi ostateczne rozstanie Stolicy Apostolskiej z koncepcj¹ umiêdzynarodowienia Jerozolimy, a w to miejsce pojawia siê postulat miêdzynarodowo zagwarantowanego statusu specjalnego. Dziêki temu statusowi mo¿liwe bêdzie
zachowanie unikalnego i uwiêconego charakteru miasta, przede wszystkim
egzystencji wspólnot religijnych, ich stanu i przysz³oci32. Ponadto list ten
otworzy³ drogê do unormowania stosunków dyplomatycznych z Izraelem, choæ
postulat statusu specjalnego nie zosta³ przez to pañstwo zaakceptowany33. Jan
Pawe³ II wykaza³ w tym dokumencie, ¿e trialog miêdzyreligijny oparty na wzajemnym zrozumieniu, mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju wspó³pracy na rzecz
pokoju na Bliskim Wschodzie.

2. List apostolski Tertio millenio adveniente (10 XI 1994)
Koncepcja okresu przygotowañ do Wielkiego Jubileuszu zosta³a sformu³owana w Licie apostolskim Jana Paw³a II Tertio millenio adveniente  Nadchodz¹ce trzecie tysi¹clecie  z 10 XI 1994 r.34 Papie¿ podkrela³ znaczenie trialogu
miêdzyreligijnego i z tej racji zaproponowa³ wspólne spotkania trzech religii
monoteistycznych, wywodz¹cych siê od Abrahama: w Betlejem, Jerozolimie i na
górze Synaj35. Istotn¹ rolê w realizacji pielgrzymki Jana Paw³a II do Ziemi
wiêtej i Jerozolimy (2026 III 2000 r.) odegra³ postêpuj¹cy proces pokojowy
na Bliskim Wschodzie, powstanie terytorium Autonomii Palestyñskiej (1994),
oficjalne uznanie przez Stolicê Apostolsk¹ pañstwa Izrael oraz nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i pañstwem Izrael w 1994 r.36
Pielgrzymka ta sta³a siê okazj¹ do trialogu miêdzyreligijnego na rzecz pokoju
i stabilizacji na Bliskim Wschodzie.
W piêciu rozdzia³ach tego dokumentu Jan Pawe³ II rozwa¿a³ o dwóch
tysi¹cleciach chrzecijañstwa w kontekcie zbli¿aj¹cego siê nowego millenium,
a ka¿dy z nich rozpoczyna siê i koñczy rozwa¿aniami o Chrystusie37. Przedsta32
33
34
35
36

J. Moskwa, Prorok i polityk, Warszawa 2003, s. 206, przyp. 62.
Ibidem, s. 207.
Treæ tego dokumentu zob. OsRomPol 168 (1994), nr 12, s. 422.
B. Beier i in., Kronika chrzecijañstwa, t³um. E. Gola i in., Warszawa 1998, s. 450.
S. Górzna, Kontekst polityczny dialogu Jana Paw³a II z judaizmem i islamem na wiecie,
w: T. Tökölyova, A. Modrzejewski (red.), Current issues of society and politics, Tbilisi 2012, s. 165,
przyp. 8182.
37 Tertio millennio adveniente, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 6,
Warszawa 2005, s. 159.
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wi³ program obchodów roku jubileuszowego nie tylko w Rzymie, ale równie¿
w Ziemi wiêtej i lokalnych Kocio³ach38.
Zagadnienie relacji miêdzy religiami monoteistycznymi i problematykê trialogu miêdzyreligijnego papie¿ podj¹³ w numerach: 6, 19, 38, 46, 52 oraz 53 listu
apostolskiego39. W numerze 6. papie¿ stwierdzi³, ¿e Jezus narodzi³ siê z Ludu
wybranego jako spe³nienie obietnicy danej Abrahamowi i wci¹¿ na nowo przypominanej przez proroków. [ ] Ksiêgi Starego Przymierza s¹ natomiast sta³ymi
wiadkami troskliwej Boskiej pedagogii40.
W numerze 19. papie¿ przypomina³, ¿e Sobór Watykañski II otworzy³ siê
na chrzecijan innych wyznañ, na cz³onków innych religii, na wszystkich ludzi
naszych czasów. Podczas ¿adnego innego Soboru nie mówi³o siê tak wyranie
o jednoci chrzecijan, o dialogu z religiami niechrzecijañskimi, o szczególnym
znaczeniu Starego Przymierza oraz Izraela, o godnoci sumienia, o zasadzie
wolnoci religijnej [ ]41. Na uwagê zas³uguj¹ soborowe dokumenty, zw³aszcza
Deklaracja o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra aetate42.
Numer 22. tego dokumentu dotyczy dzia³alnoci papie¿y na rzecz pokoju
i sprawiedliwoci  Leona XIII (pontyfikat w latach 18781903), Piusa X
(19031914), Benedykta XV (19141922), Piusa XI (19221939), Piusa XII
(19391958), Jana XXIII (19581963) oraz Paw³a VI43 .
W numerze 38. papie¿ Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e Istnieje zatem pal¹ca
potrzeba, aby z okazji Wielkiego Jubileuszu ukazaæ jasno i g³êboko prawdê
o Chrystusie jako o jedynym Poredniku miêdzy Bogiem a ludmi i jedynym
Odkupicielu wiata, odró¿niaj¹c Go wyranie od za³o¿ycieli innych wielkich religii,
choæ i one zawieraj¹ elementy prawdy, na co Koció³ patrzy ze szczerym szacunkiem, widz¹c w nich odblask tej prawdy, która owieca wszystkich ludzi44.
Numer 46. przypomina o rozeznaniu znaków nadziei, którymi w ¿yciu
Kocio³a s¹ m.in.: intensywna dzia³alnoæ na rzecz jednoci chrzecijan, znaczenie przypisywane dialogowi z religiami i ze wspó³czesn¹ kultur¹45, za
w dziedzinie ¿ycia spo³ecznego, np. d¹¿enie do przywrócenia pokoju i sprawiedliwoci, gdziekolwiek zosta³y narzucone, wola pojednania i solidarnego
wspó³¿ycia miêdzy ró¿nymi narodami46.
38
39
40
41
42

A. Nowak, Karol Wojty³a  Jan Pawe³ II. Kronika ¿ycia i pontyfikatu, Kraków 2003, s. 256257.
E. Sakowicz, Islam, w: idem (red.), Jan Pawe³ II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, s. 250.
Tertio millenio adveniente, nr 6.
Ibidem, nr 19.
Zob. S. Górzna, Polityczny oddwiêk Deklaracji o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra aetate, rodkowoeuropejskie Studia Polityczne (2015), nr 1, s. 191203.
43 Tertio millenio adveniente, nr 22.
44 Ibidem, nr 38.
45 Ibidem, nr 46.
46 Ibidem.
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W numerze 51. czytamy, ¿e chrzecijanie powinni staæ siê rzecznikami
wszystkich ubogich wiata, proponuj¹c, aby Jubileusz da³, miêdzy innymi, sposobnoæ do przemylenia sprawy redukcji, jeli nie ca³kowitej likwidacji zad³u¿enia miêdzynarodowego, które ci¹¿¹ na losach wielu narodów47. Papie¿ wykaza³
znaczenie opcji preferencyjnej na rzecz ubogich i odepchniêtych, która wi¹¿e siê
nie tylko z koniecznoci¹ niesienia pomocy charytatywnej, ale równie¿ dokonywania zmian strukturalnych w spo³eczeñstwie, aby wadliwe struktury spo³eczne
nie rodzi³y grzechu spo³ecznego48. Kluczowym aspektem przygotowañ i obchodów Jubileuszu by³a dzia³alnoæ na rzecz sprawiedliwoci i pokoju na wiecie
takim jak nasz, naznaczonym przez liczne konflikty i niedopuszczalne nierównoci spo³eczne i ekonomiczne49.
W kolejnym numerze papie¿ uwa¿a, ¿e Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieæ cywilizacj¹ mi³oci, opart¹ na uniwersalnych wartociach pokoju, solidarnoci, sprawiedliwoci i wolnoci, które znajduj¹ pe³ne urzeczywistnienie
w Chrystusie50.
W numerze 53. Jan Pawe³ II skierowa³ uwagê na sferê wiadomoci religijnej, w której rodzi siê dialog miêdzyreligijny, a w nim szczególne miejsce
przys³uguje ¿ydom i muzu³manom, nale¿y jednak zachowywaæ czujnoæ wobec ryzyka synkretyzmu51 oraz ³atwego i zwodniczego irenizmu52. Papie¿ wyrazi³ nadziejê, ¿e w sferze wiadomoci religijnej wigilia roku dwutysiêcznego
stanie siê znakomit¹ sposobnoci¹ [ ] do dialogu miêdzyreligijnego zgodnie
z jednoznacznymi wskazaniami, zawartymi w Deklaracji Soboru Watykañskiego II
Nostra aetate o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich53.
Dokument jest wielkim wyzwaniem dla Kocio³a katolickiego, to w nim
wszyscy katolicy powinni znaleæ zachêtê do przeprowadzenia rachunku sumienia, obejmuj¹cego grzechy przemocy, nienawici i nietolerancji wobec wiernych
innych tradycji religijnych i podj¹æ pokutê54. W numerze 35. papie¿ przypomnia³, ¿e [ ] zjawiskiem, nad którym synowie Kocio³a musz¹ siê pochyliæ
47
48

Ibidem, nr 51.
J. Wal, Znaczenie dzia³alnoci charytatywnej w wiecie wspó³czesnym wed³ug Jana Paw³a II,
Ateneum Kap³añskie 145 (2005), z. 1, s. 17.
49 Tertio millenio adveniente, nr 51.
50 Ibidem, nr 52.
51 Synkretyzm, w: J. Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. 26, Warszawa 2005, kol. 321;
synkretyzm (gr. synkretismos  po³¹czenie)  oznacza ³¹czenie w jedn¹, zwykle niespójn¹ ca³oæ ró¿nych,
czasami nawet wzajemnie sprzecznych pogl¹dów religijnych, np. afrochrzecijañskie religie.
52 E. Sakowicz, Dialog Kocio³a z islamem wed³ug dokumentów soborowych i posoborowych
(19631999), Warszawa 2000, s. 252, przyp. 190 dodaje, ¿e irenizm oznacza d¹¿noæ do uzgadniania
teorii, tez i pojêæ z ró¿nych systemów mylowych za cenê wzajemnych ustêpstw.
53 Tertio millenio adveniente, nr 53.
54 E. Sakowicz, Dialog chrzecijañstwa z islamem w nauczaniu Jana Paw³a II, w: H. Zimoñ (red.),
Dialog miêdzyreligijny, s. 264.
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z sercem pe³nym skruchy, jest przyzwolenie  okazywane zw³aszcza w niektórych stuleciach  na stosowanie w obronie prawdy metod nacechowanych
nietolerancj¹, a nawet przemoc¹55.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e przebaczenie jest jednym z przejawów mi³osierdzia,
a istotnymi elementami dialogu miêdzyreligijnego s¹ w³anie przebaczenie i wybaczenie. Jan Pawe³ II wykazywa³, ¿e: Przebaczenie w swej najprawdziwszej
i najwzniolejszej postaci jest wolnym aktem mi³oci. Jednak¿e dlatego, i¿ jest
aktem mi³oci, ma swe w³asne wewnêtrzne wymagania: najwa¿niejszym z nich
jest poszanowanie prawdy56 .
Zdaniem Jana Paw³a II winê za liczne przypadki porzucania wspólnoty
kocielnej ponosi czêciowo sam Koció³ katolicki. Zwraca³ uwagê na zbyt
s³abe wcielanie w ¿ycie Kocio³a nauczania Soboru Watykañskiego II. Ten temat
zaliczy³ do najwa¿niejszych dla wspó³czesnego Kocio³a57.
W numerze 36. papie¿ odniós³ siê do stylu relacji miêdzy Kocio³em
a wiatem. Konstatowa³, ¿e: Zalecenia Soboru, zawarte w Konstytucji Gaudium et spes i innych dokumentach, dotycz¹ce dialogu otwartego, opartego na
wzajemnym szacunku i ¿yczliwoci, któremu wszak¿e ma towarzyszyæ staranne
rozeznanie i odwa¿ne wiadectwo o prawdzie, pozostaj¹ w mocy i wzywaj¹ nas
do dalszych wysi³ków58. Koncepcja papie¿a idealnie wspó³gra³a z soborowym
spojrzeniem na wyznawców ró¿nych religii, na potrzebê prowadzenia dialogu
miêdzyreligijnego, poszanowania prawa do wolnoci religijnej.
W numerze 32. papie¿ nawi¹za³ do Synodu Biskupów z 1983 r., który by³
wydarzeniem znamiennym w dziejach Kocio³a posoborowego. Podj¹³ on zawsze aktualn¹ sprawê nawrócenia (metanoia), które jest wstêpnym warunkiem
pojednania z Bogiem zarówno pojedynczych osób, jak i wspólnot59.
Maciej Ziêba, za³o¿yciel i dyrektor Instytutu Tertio Millennio w Krakowie,
uwa¿a, ¿e List ten jest najbardziej kompaktowym dokumentem w historii Kocio³a60. To bez w¹tpienia jeden z najwa¿niejszych dokumentów papie¿a-Polaka61. List jest zaproszeniem skierowanym do wyznawców trzech religii monoteistycznych, aby wst¹pili na drogê szacunku, dialogu i pojednania.

55
56

Tertio millenio adveniente, nr 35.
S. Górzna, Polityczny wymiar cywilizacji mi³oci Jana Paw³a II, Studia Socialia Cracoviensia 3
(2011), nr 2 (5), s. 98, przyp. 183.
57 M. Ziêba, Epoka Jana Paw³a II. Zrozumieæ niezwyk³y pontyfikat, Poznañ 2006, s. 1819.
58 Tertio millenio adveniente, nr 36.
59 Ibidem, nr 32.
60 Koció³ bije siê w piersi, Kronika pontyfikatu w 27 zeszytach, Nasz Papie¿ nr 17, s. 3.
61 Tertio millennio adveniente, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 6, s. 159.
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Podsumowanie
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e omawiane dokumenty papieskie maj¹
polityczne aspekty. W Licie Redemptionis anno Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e
brak stosunków dyplomatycznych nie ma religijnego podglebia, ale polityczne.
Papie¿ opowiada³ siê w nim za skuteczn¹ ochron¹ specjalnego statusu dla Jerozolimy, zagwarantowanego na szczeblu miêdzynarodowym, aby ¿adna ze stron
nie mog³a siê od niego uchyliæ. Wyrazi³ nadziejê, ¿e dojdzie do upragnionego
pokoju na Bliskim Wschodzie.
Przes³anie Listów apostolskich omówionych w niniejszym artykule jest
nastêpuj¹ce: wyznawcom islamu i judaizmu nale¿y siê szacunek; zwracaj¹ uwagê
na koniecznoæ prowadzenia trialogu miêdzyreligijnego; na politykê konsensu
 porozumienia osi¹ganego zw³aszcza na drodze dialogu; wspó³pracê na rzecz
sprawiedliwoci i pokoju; solidarnoæ; opcjê preferencyjn¹ na rzecz ubogich;
poszanowanie praw cz³owieka, zw³aszcza prawa do wolnoci religijnej; dzia³anie
na rzecz wspólnego dobra; przeciwstawianie siê wszelkim formom przemocy
(polityka non-violence). Ponadto, w listach papie¿ mocno podkreli³ braterstwo
miêdzy dziedzicami Abrahama, bowiem wszyscy jestemy braæmi; wskaza³ na
obowi¹zek rachunku sumienia Kocio³a; uwypukli³ znaczenie przebaczenia, które jest jednym z przejawów mi³osierdzia.
Niniejsze dokumenty przyczyniaj¹ siê do pokojowego wspó³istnienia religii,
co stanowi o ich politycznym wymiarze. S¹ wiadectwem potwierdzaj¹cym
szczególn¹ troskê Kocio³a katolickiego o nawi¹zanie przyjaznych relacji z wyznawcami islamu i judaizmu.
W oparciu o analizê tych dokumentów mo¿na powiedzieæ, ¿e papie¿ wytycza³ drogi, które s³u¿¹ pokojowi: przebaczenia i pojednania; wolnoci, prawdy,
sprawiedliwoci i mi³oci; dialogu i solidarnoci; poszanowania praw cz³owieka.
W kwestii przerwania agresji na Bliskim Wschodzie wystêpowa³ jako orêdownik
pokoju, apeluj¹c o wyrzeczenie siê przemocy w stosunkach miêdzynarodowych
i miêdzyreligijnych.
Podsumowaniem powy¿szych rozwa¿añ niech bêd¹ s³owa papie¿a Benedykta XVI, który w wywiadzie udzielonym Telewizji Polskiej 16 X 2005 r.
stwierdzi³: Dla wiata niechrzecijañskiego, dla wyznawców innych religii (Jan
Pawe³ II) sta³ siê [ ] rzecznikiem wielkich, ogólnoludzkich wartoci. Pamiêtaj¹c
o tym, trzeba zaznaczyæ, ¿e papie¿ stworzy³ klimat dla dialogu miêdzy wielkimi
religiami i poczucie wspólnej odpowiedzialnoci za wiat. Uprzytomni³, i¿ nie da
siê po³¹czyæ przemocy i religii i ¿e wszyscy musimy przez wspó³odpowiedzialnoæ za ludzkoæ wytyczaæ drogê pokoju62.
62 Z. Kubacki, Jan Pawe³ II  papie¿ pokoju i dialogu miêdzyreligijnego, Studia Bobolanum.
Kwartalnik naukowy Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie 3 (2006), s. 44.
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ASPEKTY POLITYCZNE LISTÓW APOSTOLSKICH PAPIEŻA
JANA PAWŁA II: „REDEMPTIONIS ANNO”
I „TERTIO MILLENIO ADVENIENTE”
(STRESZCZENIE)

W niniejszym artykule zaprezentowano aspekty polityczne dokumentów Jana Paw³a II, tj.
Listów apostolskich Redemptionis anno oraz Tertio millenio adveniente, do których nale¿¹ m.in.:
postulat miêdzynarodowo zagwarantowanego statusu Jerozolimy; nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem; polityka konsensu, która oznacza porozumienie osi¹gane na drodze dialogu oraz
polityka non-violence  bez stosowania przemocy; wspó³praca na rzecz pokoju i jego cztery filary
 prawda, wolnoæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ; solidarnoæ; braterstwo; przebaczenie jako jeden z przejawów mi³osierdzia; poszanowanie praw cz³owieka, zw³aszcza prawa do wolnoci religijnej; opcja
preferencyjna na rzecz ubogich. Niniejsze dokumenty przyczyniaj¹ siê do pokojowego wspó³istnienia
religii, co stanowi o ich politycznym wymiarze. Wyznawcy ró¿nych religii s¹ powo³ani, aby byæ
narzêdziami pokoju i mi³oci. Natomiast, by zapewniæ wiatu pokój, nieodzowny jest prawdziwy dialog
miêdzyreligijny, w tym trialog miêdzyreligijny, oparty na teologicznym i politycznym fundamencie. Bez
w¹tpienia papie¿ Jan Pawe³ II przyczyni³ siê do utrwalenia dialogu miêdzy wyznawcami ró¿nych
religii, w tym dialogu katolicko-muzu³mañsko-¿ydowskiego w celu budowania pokoju miêdzy religiami
i narodami.

POLITICAL ASPECTS OF APOSTOLIC LETTERS OF POPE JOHN PAUL II:
“REDEMPTIONIS ANNO” AND “TERTIO MILLENIO ADVENIENTE”
(SUMMARY)

This article presents the political aspects of John Paul IIs documents, i.e. Apostolic Letters
Redemptionis anno and Tertio Millennio adveniente, which include among others, the demand of
internationally guaranteed status of Jerusalem, establishment of diplomatic relations with Israel, policy
of consensus, which means an agreement reached through dialogue and a policy of non-violence
 without the use of violence, cooperation for peace and its four pillars: truth, freedom, justice, and
love, solidarity, brotherhood, forgiveness as one of the manifestations of mercy, respect for human
rights, particularly the right to religious freedom, and preferential option for the poor. These documents
contribute to the peaceful coexistence of religions, which constitutes their political dimension. The
followers of different religions are called to be instruments of peace and love. In order to ensure
world peace the true interfaith dialogue is indispensable, including interfaith trialogue based on theological and political foundation. Beyond any doubt, Pope John Paul II contributed to the consolidation of
dialogue between the followers of different religions, including the Catholic-Muslim-Jewish dialogue in
order to build peace between religions and nations.
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POLITISCHE ASPEKTE DER APOSTOLISCHEN SCHREIBEN
VON PAPST JOHANNES PAUL II: „REDEMPTIONIS ANNO“
UND „TERTIO MILLENIO ADVENIENTE“
(ZUSAMMENFASSUNG)

In diesem Artikel werden die politischen Aspekte von Schriftstücken von Johannes Paul II
präsentiert, d.h. der Apostolische Schreiben Redemptionis anno und Tertio millenio adveniente. Zu
diesen gehören unter anderem: das Postulat zum international garantierten Status für Jerusalem; die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel; die Konsenspolitik, die bedeutet, dass Übereinkommen im Dialog zu erzielen sind und die Nonviolence-Politik  gewaltlose Politik; die Kooperation für
den Frieden und seine vier Säulen  Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe; die Solidarität; die
Brüderschaft; die Vergebung als eines der Zeichen der Barmherzigkeit; die Achtung der Menschenrechte, insbesondere der Religionsfreiheit und die Bevorzugung der Armen. Diese Dokumente tragen
zur friedlichen Koexistenz zwischen den Religionen bei, was von ihrem politischen Ausmaß zeugt. Die
Anhänger unterschiedlicher Religionen sind berufen, ein Werkzeug des Friedens und der Liebe zu
werden. Damit der Frieden auf der Welt gesichert ist, ist der Dialog zwischen den Religionen
notwendig, darunter der Trialog, der sich auf das theologische und politische Fundament stützt.
Zweifellos hat Papst Johannes Paul II. zur Festigung des Dialoges zwischen den Anhängern unterschiedlicher Religionen beigetragen, darunter zur Festigung des Dialoges zwischen Katholiken, Muslimen und Juden, damit der Frieden zwischen den Religionen und Völkern gegründet wird.

