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Zgodnie ze wskazaniem ojca wiêtego Paw³a VI, wyra¿onym w sformu³owaniu: szczególna uwaga Kocio³a skupia siê na odkrywaniu faktów, wydarzeñ, zjawisk naszych czasów1. W ca³ym okresie posoborowym nastawienie
na wydobywanie z historii bogatego sensu i znaczeñ teologicznych charakteryzuje rozwój myli teologicznej, rozumianej jako samowiadomoæ Kocio³a.
Posoborowa wizja jego natury ods³ania szereg odniesieñ pastoralnych, cile
zwi¹zanych z teologi¹ znaków czasu zainicjowan¹ jeszcze przed Soborem Watykañskim II, ale podczas jego trwania dynamicznie ukierunkowan¹ na aspekty
historyczne, spo³eczne i kulturowe. Zasadniczym ród³em tej nowej inspiracji
dla teologii znaków czasu sta³a siê konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen
gentium, a przede wszystkim przyjêta pod koniec dowiadczenia soborowego
Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et
spes (GS)2. Cech¹ charakterystyczn¹ tych dokumentów sta³a siê troska o wypracowanie swoistej synergii miêdzy zmiennymi elementami wspólnoty ludzkiej
Adres/Adresse/Anschrift: dr Oksana Volynets, Katedra Politologii i Stosunków Miêdzynarodowych, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, ul. Metropolity Andrzeja 5, 79-013 Lwów; ks. dr Lyubomyr
Rzhyskyy, Parafia Najwiêtszej Eucharystii we Lwowie, ul. Muzealna 3, 79-007 Lwów, rzhyskyy@ukr.net.
1 Por. Pawe³ VI, Przemówienie na audiencji generalnej w dniu 16 kwietnia 1969 r., Chrzecijanin
w wiecie 1 (1969), s. 913.
2 Zob. GS4, 11, 44.
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a sta³¹ doktryn¹ Kocio³a. Na przeciêciu siê tych dwóch rzeczywistoci powstaje m.in. postulat przemiany wspó³czesnego wiata w jego sferze politycznej,
spo³ecznej, ekonomicznej, technicznej, naukowej i kulturowej. Realizacja tego
postulatu wymaga za gruntownej analizy zjawisk zachodz¹cych we wspomnianych obszarach ludzkiej aktywnoci. Wymaga nadto roztropnej i przewiduj¹cej
wizji teologicznej, mog¹cej odegraæ rolê inspiruj¹c¹ i krytyczn¹. Zwykle realizacja tych zadañ prowadzi do uwarunkowanych rodowiskowo koncepcji duszpasterskich wspomagaj¹cych ¿ycie religijne i spo³eczne.
Cz³onkowie wspólnoty Kocio³a w poszczególnych rodowiskach kulturowych czy narodowych s¹ powo³ani do tego, by sami podejmowaæ wymienione
wy¿ej zadania, nie czekaj¹c na szczegó³owe, konkretne dyrektywy Stolicy Apostolskiej, og³aszane moc¹ autorytetu ex cathedra. Kieruj¹c siê ogólnymi za³o¿eniami zawartymi w katolickiej nauce spo³ecznej, Kocio³y lokalne mog¹ konkretyzowaæ w³asne zadania jako odpowied na wyzwania stawiane ze strony tych
procesów, które od Jana XXIII zwyk³o siê okrelaæ pojêciem znaków czasu3.
Jego sugestie zawarte m.in. w encyklikach Mater et magistra i Pacem in terris
sta³y siê impulsem do rozwoju teologii znaków czasu za Zachodzie, a tak¿e
w Kociele krajów Europy rodkowej i Wschodniej, odgrodzonych kulturowo
i politycznie ¿elazn¹ kurtyn¹ od wolnego wiata. Z tego powodu m.in. Ukraiñski Koció³ Grecko-Katolicki (UKGK) przez d³ugi czas po zakoñczeniu Soboru
Watykañskiego II nie by³ w stanie zaasymilowaæ nauki i dowiadczeñ teologicznych zwi¹zanych z pastoralnym wykorzystaniem znaków czasu. Dopiero
w wyniku upadku re¿imu komunistycznego UKGK móg³ wyjæ z podziemia
i stopniowo odbudowywaæ swoj¹ teologiczn¹ to¿samoæ, móg³ nawi¹zaæ twórczy dialog ze spo³eczeñstwem i odbudowaæ struktury swej eklezjalnej i spo³ecznej aktywnoci. To, co dotychczas by³o udzia³em jedynie wybranych cz³onków
tego Kocio³a, pracuj¹cych na emigracji, obecnie stawa³o siê wspólnym dziedzictwem duchownych, wieckich i osób konsekrowanych bezporednio zaanga¿owanych w pedagogiê spo³eczn¹, w ¿ycie polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Ten pionierski okres nie by³ pozbawiony trudnoci, gdy¿ brakowa³o
wzorców, modeli a czêsto i zrozumienia dla autorytetu Kocio³a w sprawach
publicznych. Skomplikowana gra si³ spo³eczno-religijnych i socjalno-kulturowych (np. wp³yw mediów masowych, pojawienie siê zjawiska emigracji ekonomicznej, naciski ze strony wci¹¿ ¿ywych struktur postkomunistycznych) wszystko
to sprawi³o, ¿e okres przejciowy sta³ siê w istocie zal¹¿kiem nowych zjawisk tak
pozytywnych, jak i negatywnych. Zjawiska te do dzi wnosz¹ w obszar refleksji
3

Zob. Èîàí XXIII, Áóëëà Humanae salutis, 21.12.1961, Ðóññêèé ïåðåâîä, Âàòèêàíñêàÿ
òèïîãðàôèÿ 1961.
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pastoralnej wiele wyzwañ dla nowego odczytania ich znaczeñ w wietle Ewangelii i duszpasterskiej roztropnoci. Oto zatem dlaczego ukazanie specyfiki znaków czasu na Ukrainie stanowi dla UKGK pierwszorzêdne zdanie na pocz¹tku
XXI w. Zak³ada ono kompetencje teologiczne i bogate dowiadczenie pastoralne, wpisane w specyfikê kulturow¹ i mentalnoæ Ukraiñców ukszta³towan¹
w kontekcie kultury ponowoczesnej i postkomunistycznej. Przedmiotem zasadniczym analizy ukraiñskich znaków czasu coraz wyraniej staje siê szeroka gama
funkcji Kocio³a w spo³eczeñstwie, które w ró¿nych obszarach dowiadcza
skutków przechodzenia od totalitaryzmu do demokracji. Zjawiska spo³eczne
zyskuj¹ nawietlenie historyczne, a nastêpnie przenoszone s¹ w zakres wiadomoci religijnej i eklezjalnej, prowadz¹c do wniosków w zakresie katechizacji,
¿ycia liturgicznego, aktywnoci spo³ecznej i ekumenicznej, w warunkach spo³eczeñstwa pluralistycznego. Zdobyte na tej drodze dowiadczenie bêdzie owocowaæ w przysz³oci pomoc¹ w wypracowaniu gruntownej, pastoralnej koncepcji
pos³ugi UKGK.
Dodatkow¹ racj¹ wskazuj¹c¹ na aktualnoæ podjêtego tematu jest potrzeba
wypracowania modelu ³¹czenia odrodzenia narodowo-duchowego z ide¹ kszta³towania w³asnej pañstwowoci przez minione stulecia poddanej ró¿nym modelom pedagogii spo³ecznej. Na potrzebê takiej konsolidacji na pocz¹tku XXI w.
zwróci³ uwagê Jan Pawe³ II, mówi¹c: w czasie tego wa¿nego, prze³omowego
przejcia Cerkiew, uwiadamiaj¹c sobie swoje pos³annictwo bêdzie nadal wzywaæ wiernych do czynnej wspó³pracy z pañstwem w osi¹ganiu dobra wspólnego, a wszystko to w ramach wychodzenia naprzeciw wyzwañ wspó³czesnoci4. Jednym z czynników zespolenia duchowego podzielonego narodu
ukraiñskiego mo¿e staæ siê bosko-ludzka (inkarnacyjna) zasada g³oszona przez
Kocio³y chrzecijañskie tradycji kijowskiej, szczególnie za UKGK5. W tym
kontekcie widaæ, jak wa¿ne staje siê odnalezienie historycznej roli i miejsca
w ca³okszta³cie chrzecijañskiej misji w dzisiejszej Ukrainie, gdzie ¿ywio³ religijny prowadzi do konfrontacji z innymi religiami, a zw³aszcza z pseudoreligiami
wspó³czesnoci i sektami. Jednym z motywów podjêcia inicjatyw pastoralnych
w tym kierunku wydaje siê byæ przezwyciê¿anie miêdzykonfesyjnego napiêcia
oraz budowanie narodowej i eklezjalnej to¿samoci Ukraiñców6.
Proces odczytania i interpretacji znaków czasu na Ukrainie pozostaje
w bezporednim zwi¹zku z kontekstem teologii pastoralnej  jej celów, metod
4

Zob. Przemówienie Jana Paw³a II podczas jego pielgrzymki na Ukrainie w dniach 2327
czerwca 2001 r., w: Â³òàþ òåáå Óêðà¿íî. Ïàñòèðñüêèé â³çèò Ñâÿò³øîãî Îòöÿ ²âàíà Ïàâëà ²² â Óêðà¿íó
2327 ÷åðâíÿ 2001 ð. Ïðîìîâè ³ ïðîïîâ³ä³, Ëüâ³â 2001, ñ. 100101.
5 Î.Î. Âîëèíåöü, Ì.Ï. Ãåòüìàí÷óê, Ë.Ï. Ðæèñüêèé, Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà
³ äåðæàâà: òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà âçàºìîä³¿, Ëüâ³â 2007, c. 163.
6 Ibidem, s. 141.
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i podejmowanych inicjatyw. Stymuluje on wyranie dzia³alnoæ duszpastersk¹
we wspó³czesnym pluralistycznym spo³eczeñstwie ukraiñskim. Konsekwentnie
te¿ donios³e jest ukazanie zjawisk maj¹cych charakter znaków czasu, okrelenie
ich dynamiki i ukierunkowania dzia³alnoci duszpasterskiej UKGK pod k¹tem
ich wp³ywu na wiadomoæ i ¿ycie wiernych.
Proces odczytania znaków czasu powinien wychodziæ od biblijno-teologicznego rozumienia pojêcia znaki czasu poprzez np. analizê kategorii kairos
z tekstu Pisma wiêtego, g³ównie w. Paw³a7. Z kolei konieczna jest analizia
wspó³czesnej nauki Kocio³a katolickiego na ten temat, poczynaj¹c od Jana
XXIII, przez dokumenty Vaticanum II, wa¿niejsze wskazania Paw³a VI, a szczególnie Jana Paw³a II, który zas³uguje wrêcz na miano koryfeusza w rozpoznawaniu znamion znaków czasu we wspó³czesnym wiecie8. Wskazania Magisterium
s¹ nastêpnie rozwiniête w pogl¹dach przedstawicieli ró¿nych szkó³ teologicznych. Trzeba zwróciæ przy tym uwagê na aktualnoæ modeli interpretacyjnych
zale¿nych od znanych z historii teologii polemik tomistów z molinistami9. Efektem osi¹gniêtym na tym etapie stanie siê wyodrêbnienie znamion znaków czasu
oraz podanie zasad ich interpretacji.
W spo³eczno-religijnych i spo³eczno-kulturowych, a tak¿e spo³eczno-politycznych uwarunkowaniach ¿ycia na Ukrainie od uzyskania niepodleg³oci poprzez kolejne etapy transformacji zmierzaj¹cej do budowania w³asnej to¿samoci
i pañstwowoci swoje miejsce dla pastoralnej dzia³alnoci zyskuje tak¿e UKGK
z kontekstowo rozumianymi sposobami prowadzenia nowej ewangelizacji, jak¹
podejmuje Koció³ powszechny. Poród tych uwarunkowañ wymieniono m.in.
narodowo-duchowe odrodzenie na Ukrainie, transformacjê wiatopogl¹dow¹,
procesy demokratyczne i inne. Na przed³u¿eniu ponadtysi¹cletniej tradycji,
w warunkach g³êbokiego zakorzenienia przes³ania Ewangelii w narodzie ukraiñskim, miejsce UKGK okrelane jest poprzez specyfikê ukraiñskich znaków czasu.
Najwa¿niejsze ogniwa tej specyfiki to obchody jubileuszu 2000 lat chrzecijañstwa, 1000-lecia chrztu Rusi-Ukrainy, 400-lecie Unii Brzeskiej, 60-lecie przeladowania UKGK, rocznica powrotu zwierzchnika UKGK do stolicy kijowskiej oraz
stopniowe wchodzenie Ukrainy do wspólnoty wiatowej demokracji10.
Odpowiednio do tych znaków czasu UKGK wskazuje kierunki swej dzia³alnoci pastoralnej, sporód których do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ wspó³7
8
9

Zob. S. Bielecki, Teologia znaków czasu, Kielce 2006, s. 75131.
Ibidem, s. 153182.
Zob. M.D. Chénu, Les signes des temps.  Reflexion theologique, w: LÉglise dans le monde de
ce temps, t. II. Serie Unam Sanctam, Éditions du Cerf, Paris 1967, s. 208224; P. Valadier, Signes des
temps, signes de Dieu?, Etudes août  septembre, 1971, s. 266275.
10 Ñîáîð ÓÃÊÖ Íîâà ªâàíãåë³çàö³ÿ, Íàðèñ äëÿ ðîçäóì³â ïî ï³äãîòîâö³ äî Ñîáîðó, Ëüâ³â
1996, c. 14.
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czesn¹ formê kaznodziejstwa i katechezy. Obie formy maj¹ prowadziæ do odkrywania oblicza Chrystusa, zachowania tysi¹cletniej tradycji zainicjowanej przez
ksiêcia W³odzimierza, d¹¿enia do jednoci wszystkich Kocio³ów tradycji kijowskiej, udzia³u w konstruktywnych inicjatywach ekumenicznych, do kszta³towania
wiadomoci wiernych zdolnych do podejmowania funkcji i zadañ eklezjalnych
w obliczu wyzwañ ze strony demokratycznego i pluralistycznego spo³eczeñstwa.
Znakiem mo¿liwoci i potencja³u UKGK w reagowaniu na znacz¹ce procesy spo³eczne sta³a siê wra¿liwoæ, odwaga i dynamizm zaanga¿owania UKGK
w przemiany zainicjowane Pomarañczow¹ Rewolucj¹ prze³omu 2004 i 2005 r.,
Rewolucj¹ Godnoci (2013 r.) oraz wojn¹ rosyjsko-ukraiñsk¹ w Donbasie.
Podczas tych wydarzeñ Ukraiñcy spojrzeli na siebie jako na jeden naród. Nie
bacz¹c na oceny polityczne zachodz¹cych przemian, naród wykaza³ wiernoæ
g³ównym zasadom demokratycznym: doceni³ znaczenie ludzkiej godnoci, równoæ wobec prawa, wolnoæ s³owa, sprawiedliwoæ w wymiarze spo³ecznym
i wartoæ wolnoci wyznania. Ponadto w okresie wspomnianych przemian
Ukraiñcy opowiedzieli siê za takimi wartociami, które w praktyce ¿ycia Europejczyków s¹ dzi traktowane dalszoplanowo, jak np. religijny wymiar ¿ycia
spo³ecznego. wiadectwo dane przez ró¿ne Kocio³y chrzecijañskie Ukrainy
sta³o siê pozytywnym sygna³em dla laicyzuj¹cej siê Europy.
Rewolucyjny proces odradzania siê narodu mo¿na traktowaæ jako znak
czasu dla spadkobierców eklezjalnej tradycji kijowskiej. Wymownym, od Boga
danym, znakiem jest wed³ug niego duchowy zapa³ ujawniaj¹cy siê na placach
rewolucyjnych manifestacji, który obok innych elementów by³ naznaczony
ewangelicznym potencja³em dzia³ania. Ów przejaw dynamizmu Ewangelii we
wspó³czesnym wiecie to zarazem plon pracy Kocio³a i drogowskaz na przysz³oæ do realizacji pos³annictwa. Przybiera ono formê utwierdzania struktur
zewnêtrznych, a tak¿e wychowania wiernych w duchu mi³oci spo³ecznej.
Nale¿a³oby równie¿ zwróciæ uwagê na zasadnicze elementy to¿samoci
eklezjalnej UKGK, które stanowi¹ punkt odniesienia dla odpowiedzi udzielanych
na znaki czasu. Warto przy tym podkreliæ wiadomoæ wiernych, ¿e UKGK to
nie rodzaj wyznania, ale w teologicznym rozumieniu Koció³, który dla wierz¹cych jest rodowiskiem zbawienia, powo³any do misji zbawczej w ³onie Kocio³a powszechnego i wspólnoty innych narodów. Eklezjalna to¿samoæ UKGK
wyra¿a siê w sposobie jego istnienia moc¹ sui iuris dobieranych form pos³ugi,
aktualizuj¹cej historiozbawcze dzia³anie Chrystusa i rodz¹cego w ten sposób
dojrza³oæ postaw i wiadomoæ misji11. Niezwykle wa¿n¹ okolicznoci¹ jest,
11

Zob. Ë. Ðæèñüêèé, Î. Âîëèíåöü, Çíàêè ÷àñó ³ Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà:
Ìîíîãðàô³ÿ, Ëüâ³â 2009, ñ. 153188.
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by ugruntowanie tej to¿samoci dokonywa³o siê w ramach wiadomoci konfesyjnej i struktur eklezjalnych, co niesie w sobie silny potencja³ ekumeniczny
i szansê przysz³ociowego rozwoju struktur spo³ecznych. Ponadto czyni mo¿liwym dialog miêdzy Kocio³ami i toruje drogê chrzecijañskiego pojednania.
Inny obszar tej to¿samoci UKGK wi¹¿e siê ze stosunkiem do s³u¿enia blinim.
Postawa s³u¿by a nie panowania jawi siê jako rezultat wielu lat nieformalnego
istnienia i dzia³ania.
Poczucie eklezjalnej to¿samoci tkwi przede wszystkim w wiadomoci
wierz¹cych. Od nich wiêc zale¿y, jakie formy instytucjonalne bêdzie przybieraæ
pos³uga pastoralna. Winna ona spe³niaæ wymóg ¿ywych, dynamicznych struktur, w³aciwych dla chrzecijañskich inicjatyw, jakie pojawia³y siê w ³onie Kocio³a od pierwszych wieków jego istnienia.
Zgodnie z myl¹ znanego pastoralisty austriackiego, Frederika Klostermanna, g³ówn¹ zasad¹ scalaj¹c¹ dzia³alnoæ duszpastersk¹ ma byæ idea wspólnoty.
Dlatego Koció³ rozumiany jako wspólnota winien wcielaæ siê we wspólnotê
spo³eczn¹; ca³a wspólnota Kocio³a winna byæ podmiotem jego dzia³alnoci;
dzia³alnoæ Kocio³a winna wiadomie odbywaæ siê w konkretnych uwarunkowaniach czasu i miejsca, daj¹c mo¿liwoæ uczestnictwa we wspólnocie ogólnokocielnej; poszczególne za wspólnoty eklezjalne winny siê kierowaæ prawem
interkomunikacji12. Jeli przeniesie siê te zasady na grunt Ukrainy, wówczas
mo¿na dostrzec, ¿e w³aciwa odpowied UKGK na znaki czasu o aspektach
wspólnotowych dyktuje potrzebê odnowienia wspólnoty eklezjalnej. To stanowi
bowiem odpowied na takie negatywne zjawiska ukraiñskiego ¿ycia religijnego,
jak: selektywnoæ, subiektywizm, sytuacjonizm, relatywizm moralny, niekiedy
skrajny indywidualizm jako pochodne systemu totalitarnego, któremu Ukraina
poddana by³a przez ostatnie 80 lat.
W ¿yciu wspólnoty kocielnej niezbêdne jest tak¿e okrelenie miejsca i roli
ludzi wieckich. Inny zakres wyznacza uwiadomienie sobie odrêbnoci zadañ
w Kocio³ach tradycji wschodniego chrzecijañstwa. Dotyczy to np. ruchów
i stowarzyszeñ, które winny strzec siê popadania w mechanizmy biurokratyczne,
w ideologizacjê, a tym bardziej w odnawianie znamion mentalnoci totalitarnej.
Przezwyciê¿eniu takich tendencji s³u¿y m.in. g³êboka wewnêtrzna odnowa zarówno duchowieñstwa, jak i wieckich. Ich formacja jest nierozerwalnie zwi¹zana z odnow¹ ¿ycia parafialnego, odgrywaj¹cego po Soborze Watykañskim II
istotn¹ rolê w aktualizacji i kontekstualizacji Kocio³a. Uczestnictwo UKGK
w procesach demokratyzacji i odrodzenia ducha narodowego rodzi tak¿e po12

R. Kamiñski, Historyczny rozwój teologii pastoralnej, w: R. Kamiñski (red.), Teologia pastoralna, t. 1, Lublin 2000, s. 9093.
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trzebê wypracowania nowych modeli parafii na terenie Ukrainy, przy jednoczesnym o¿ywianiu form tradycyjnych. W kontekcie dowiadczeñ Kocio³a na
Zachodzie Europy wielkiego znaczenia nabieraj¹ ma³e wspólnoty parafialne,
o du¿ej autonomii13. Sytuacja Ukrainy wyklucza obie te mo¿liwoci, by nie
doprowadziæ do destrukcji. Mimo to nadal jest aktualne zadanie odnowienia
i reorganizacji struktur UKGK jako Kocio³a Patriarchalnego.
Wa¿n¹ rolê w dawaniu odpowiedzi UKGK na znaki czasu odgrywa liturgia,
która  jak wiadomo  stanowi ród³o ¿ycia parafialnego. W wyniku przeprowadzonych badañ socjologicznych we Lwowie wiadomo, ¿e praktyki religijne,
zw³aszcza udzia³ w Eucharystii s¹ g³ównym czynnikiem poszerzania wiedzy
religijnej, budowania przekonañ osobowych14. Poznanie Boga, dowiadczanie
mi³oci we wspólnocie, pomoc wzajemna, moralnoæ chrzecijañska prowadz¹
do dojrza³oci osoby, a s¹ prost¹ konsekwencj¹ dobrze ustawianego w parafii
¿ycia liturgicznego.
Z punktu widzenia historycznego, powa¿nym czynnikiem odnowy ¿ycia
religijnego i spo³ecznego sta³a siê pielgrzymka Jana Paw³a II na Ukrainê 2327
czerwca 2001 r. Wówczas to Ukraina jako pañstwo ukaza³a wiatu swój potencja³ organizacyjny, etap osi¹gniêtej transformacji demokratycznej; dziêki tej wizycie wiatu uwiadomiono europejskie korzenie to¿samoci narodu g³ównie
poprzez bogat¹, chrzecijañsk¹ kulturê i liczne przejawy scalania tradycji Wschodu i Zachodu. Z kolei Jan Pawe³ II wyznaczy³ katolikom miejsce w spo³eczeñstwie
Ukrainy, wprowadzaj¹c ich w obszar wspó³pracy ze wszystkimi ludmi dobrej
woli. Wspó³praca ta winna pozwalaæ na realizacjê zadañ duszpasterskich tak w
warunkach obecnych, jak przede wszystkim w przysz³oci. Najwa¿niejsze z tych
zadañ to: duszpasterstwo rodziny jako instytucji dowiadczaj¹cej szczególnego
kryzysu; duszpasterstwo m³odzie¿y, która pierwsza dowiadcza negatywnych
skutków kryzysu rodziny i potrzebuje formacji moralnej; duszpasterstwo kultury, opartej na chrzecijañskich wartociach, zdolne przeciwstawiæ siê tendencjom destruktywnym i antypersonalistycznym we wspó³czesnych kulturach;
duszpasterstwo polityki kieruj¹cej siê zasadami moralnoci i etyki w stosunkach
miêdzynarodowych i w polityce wewnêtrznej15. Osobne zadania przed duszpa13

Zob. G. Macchiani, Ewangelizacja w parafii. Metoda komórek, Kraków 1997; L.M. Pignatiello, Duszpasterstwo parafii roku 2000, t³um. A. ¯¹d³o, Kielce 1999; A. ¯¹d³o, Parafia w trzecim
tysi¹cleciu, Kielce 1999; idem, Wspó³czesne propozycji odnowy parafii, w: R. Kamiñski (red.), Teologia
pastoralna, t. 2, Lublin 2002, s. 94108.
14 Idem, Çíàêè ÷àñó ³ Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà: Ìîíîãðàô³ÿ, ñ. 212214.
15 Por. ²âàí Ïàâëî ²², Ïðîìîâà íà çóñòð³÷³ ç Êàòîëèöüêèì ªïèñêîïàòîì Óêðà¿íè, Êè¿â,
Àïîñòîëüñüêà Íóíö³àòóðà, 24 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó, w: Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî. Ïàñòèðñüêèé â³çèò
Ñâÿò³øîãî Îòöÿ ²âàíà Ïàâëà ²² â Óêðà¿íó 2327 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó, Ïðîìîâè ³ ïðîïîâ³ä³, Ëüâ³â 2001,
ñ. 3337.
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sterstwem w kontekcie przemian spo³ecznych zwi¹zane s¹ z wychowaniem do
dialogu i do w³aciwego wykorzystania czynnika odrodzenia narodowego i religijnego przymierza.

Wnioski
1. Procesy spo³eczne odpowiadaj¹ce definicji znaków czasu maj¹ miejsce
na Ukrainie i daj¹ siê rozpoznaæ zgodnie z teologicznymi przes³ankami wypracowanymi w Kociele g³ównie od pontyfikatu Jana XXIII. Jednym ze rodowisk
teologicznego rozpoznania tych znaków jest UKGK. W oficjalnych wyst¹pieniach oraz w praktyce duszpasterskiej Koció³ ten widzi znaki czasu jako elementy Bo¿ego dzia³ania w historii, przestrzeñ wspó³pracy Bosko-ludzkiej jako
zgodnego z ekonomi¹ zbawcz¹ wykorzystania wolnoci Boga i wolnoci cz³owieka. Pozwala to na nowo wykorzystaæ model molinistycznego rozumienia obu
wolnoci, kszta³tuj¹cych wydarzenia pod dzia³aniem Ducha wiêtego. Dyktuje
to potrzebê odczytywania znaków czasu w atmosferze modlitwy, odniesieñ
biblijnych i w ramach doktryny o samoobjawianiu siê Boga w historii. W pewnym sensie znaki czasu to wyzwanie oparte na relacji od Osoby Boga do osoby
cz³owieka, od mi³osiernego Boga do cz³owieka uwik³anego w procesy codziennoci. Zasadnicz¹ postaw¹ chrzecijanina w takiej sytuacji ma byæ s³uchanie,
spostrzeganie, czuwanie i odpowiadanie.
2. Poród procesów zachodz¹cych na Ukrainie, maj¹cych znamiona znaków czasu, niektóre maj¹ charakter uniwersalny a inne s¹ zwi¹zane ze specyficzn¹ sytuacj¹ ukszta³towan¹ w ostatnim dziesiêcioleciu. G³ówn¹ cech¹ charakterystyczn¹ tego okresu s¹ procesy tworzenia ukraiñskiej pañstwowoci w ramach
odchodzenia od mentalnoci totalitarnej ku demokratycznej. UKGK odczytuje
ten proces jako specyficzny znak czasu dla Ukrainy.
Badanie znaków czasu odkrywa religijny sens odrodzenia narodowo-duchowego Ukraiñców, zachodz¹c¹ w ich wiadomoci transformacjê wiatopogl¹dow¹ i zajmowanie postaw sprzyjaj¹cych dialogowi Kocio³a ze spo³eczeñstwem.
Dialog ten, oparty na uniwersalnych wartociach wiatopogl¹dowych chrzecijañstwa wnosi okrelone priorytety wartoci, buduje narodow¹ i eklezjaln¹ wiadomoæ, dziêki czemu model wypracowany przez UKGK zyskuje znacz¹cy wp³yw
na ¿ycie codzienne Ukrainy. Rzeczywista, skuteczna i rozwojowa wspó³praca
Kocio³a i pañstwa sta³a siê faktem i wci¹¿ pozostaje wa¿nym zadaniem na przysz³oæ. Wytwarza bowiem szansê zachowania i ugruntowania podmiotowoci
partnerów tego dialogu i wspó³pracy, wspiera mentalnoæ demokratyczn¹, staje
siê powa¿nym elementem odrodzenia narodowo-duchowego spo³eczeñstwa.
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Rzeczywista transformacja wiatopogl¹dowa w obszarze wartoci to czytelny znak czasu ostatniego dziesiêciolecia. Tworzy ona zr¹b nowego systemu
moralno-etycznego, opartego na wartociach przeciwstawiaj¹cych siê przejawom i skutkom wspó³czesnego kryzysu antropologicznego i moralnemu relatywizmowi. Wychowanie personalistyczne na zasadach moralnych chrzecijañstwa i tworzenie nowej jakoci bytu Kocio³a i pañstwa pomo¿e obu strukturom
urzeczywistniaæ ich misjê w historii.
Procesy demokratyczne ods³oni³y przed Kocio³em nowe mo¿liwoci prowadzenia dialogu i wspó³pracy z cywilizacj¹ zachodni¹. To pozytywny znak
czasu, jakkolwiek niesie w sobie ryzyko zaprzepaszczenia wartoci w³aciwych
efektom transformacji wiatopogl¹dowej na Ukrainie, o ile dojdzie do negatywnie rozumianej europeizacji modeli ¿ycia. Praca w warunkach demokratycznego,
pluralistycznego spo³eczeñstwa wymaga roztropnego, czujnego i twórczego podejcia. Zachodni, czêsto europejski (w odró¿nieniu od amerykañskiego), sekularyzm mo¿e zaj¹æ miejsce wojuj¹cego, ateistycznego komunizmu. Nie mo¿na
zw³aszcza przestaæ byæ czujnym w obszarze idei i walki o tzw. prawa cz³owieka.
3. Sobór UKGK ukaza³ autentyczne, kocielne podejcie do problematyki
znaków czasu. Odczytywanie historii w duchu nauczania teologicznego i historycznego wskazuje na znaki wielkich jubileuszy: 2000 lat chrzecijañstwa,
1000-lecia chrztu Rusi-Ukrainy, 400-lecia Unii Brzeskiej, 60-lecia delegalizacji
UKGK i powrotu zwierzchnika tego Kocio³a do stolicy Kijowa, co zapocz¹tkowa³o legalizacjê uzasadnionych historycznie roszczeñ do znaczonego autorytetem historycznym udzia³u w ¿yciu spo³ecznym Ukrainy. Znaki te pozwalaj¹
odczytywaæ dzia³anie Bo¿ej Opatrznoci w historii i teraniejszoci. Okrelaj¹
te¿ mo¿liwe dalsze inicjatywy i zdarzenia okrelaj¹ce misjê Kocio³a na Ukrainie.
Najwa¿niejsze z nich to: stworzenie w³asnego modelu pos³ugi katechetycznej,
dostosowanej do warunków wielowyznaniowoci i zachowania istotnych elementów kultury narodowej; powrót do typowo ukraiñskich wzorców duchowoci,
oczyszczenie ich z narzuconych elementów  tak ³aciñskich, jak i prawos³awnych.
Oznacza to w praktyce próbê budowania syntezy mistyki bizantyjskiej z racjonalistycznymi szko³ami duchowoci zachodniej, w czym du¿e znaczenie mia³a Akademia Kijewsko-Mohylañska; prace w obszarze budowania jednoci chrzecijañstwa przy specyfice rozwi¹zañ ukraiñskich. Istotnym elementem tych dzia³añ
winna byæ pog³êbiona teologia ekumeniczna; poszukiwanie pog³êbionej wizji
wiadectwa chrzecijañskiego ¿ycia i mierci  mêczeñstwa jako realnego znaku
czasu. Pozwala to na kszta³towanie ¿yciowej autentycznoci opartej na prawdzie, na dobru i na ofierze z w³asnego ¿ycia. Najbardziej wyrazistym znakiem
takiej postawy sta³y siê przyk³ady mêczeñskiego wiadectwa wpisanego
w mieræ Chrystusa; uwiadomienie potrzeby aktywnej obecnoci w Kociele
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i w spo³eczeñstwie pluralistycznym. G³ównym przejawem takie obecnoci ma
byæ s³u¿ba, uwzglêdniaj¹ca racje osobowe, solidarnoæ, pomocniczoæ  zdolna pokonaæ przeciwnoci w rozumieniu soteriologii Zachodu i Wschodu; aktywna reakcja Kocio³a na wspó³czesne procesy spo³eczne zale¿ne od zjawiska
emigracji  wp³ywanie na wiernych w celu unikniêcia negatywnych skutków tych
procesów.
4. Skuteczn¹ odpowiedzi¹ na pozytywne i negatywne znaki czasu winna
byæ dzia³alnoæ duszpasterska dostosowana do istotnych elementów kszta³tuj¹cych ich historiozbawcze znaczenie. Bez odnalezienia eklezjalnej to¿samoci
i zwi¹zanych z ni¹ elementów organizacyjnych i prawnych dzia³alnoæ taka
wydaje siê niemal niemo¿liwa. Dlatego proces poszukiwania i ugruntowania autoidentyfikacji mo¿e staæ siê zacz¹tkiem skutecznego duszpasterstwa w warunkach wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Na etapie budowania narodowego, niepodleg³ego pañstwa globalny program autoidenfikacji przewiduje utrzymanie
znamion w³asnej eklezjalnoci. To sprawa równie wa¿na, jak zachowanie znamion to¿samoci narodowej.
Poznanie i zachowanie dziedzictwa liturgicznego i spucizny teologicznej
s¹ dzi nagl¹cym wymogiem. Kwestie te zawarto w dokumentach UKGK.
Wspó³czeni autorzy zajmuj¹cy siê tymi sprawami widz¹ potrzebê zachowania
wszystkich tradycji Wschodniego Kocio³a, a tak¿e koniecznoæ aktywizowania
ruchu ekumenicznego. Osobliw¹ cech¹ eklezjalnej tradycji kijowskiej jest stworzenie przestrzeni dla spotkania Kocio³a ³aciñskiego z prawos³awnym Wschodem. Trzeba przy tym wystrzegaæ siê eklezjalnego i teologicznego separatyzmu
w stosunku do Zachodu. Samo zetkniêcie siê z takim dziedzictwem nie niszczy
wszak¿e to¿samoci, a wrêcz przeciwnie  rozbudowuje j¹ i uzasadnia. Chrzecijañstwo ukraiñskie jest ze swej natury otwarte, twórcze i dynamiczne.
Najwa¿niejszym przejawem to¿samoci eklezjalnej jest liturgia. Owocem
udzia³u w Eucharystii, sprawowaniu innych sakramentów i wspólnot modlitewnych staje siê ¿ycie chrzecijañskie. Treæ liturgii bizantyjskiej to g³êboka i integralna forma kontaktu z tajemnic¹, w ramach której odbywa siê kerygmat, diakonia, martyria i koinonia. Pe³ne odkrycie tego bogactwa liturgii na Ukrainie
mo¿e mieæ wartoæ swoistego znaku czasu, wspomagaj¹cego budowanie to¿samoci eklezjalnej.
Odrêbny grupa znaków czasu wi¹¿e siê z obszarem prawno-kanonicznym,
którego szczególnym miejscem jest przyznanie UKGK statusu patriarchatu.
Dyktuj¹ je zarówno wzglêdy pastoralne, historyczne, jak i organizacyjne. UKGK
jest najwiêkszym Kocio³em wschodnim na wiecie i drugim co do wielkoci na
Ukrainie  skupia ponad 5 mln wiernych, któremu s³u¿y oko³o 3 tys. duchownych. Spo³ecznoæ ta charakteryzuje siê dynamicznym wzrostem  ronie liczba
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powo³añ, rozwija siê dynamicznie katechizacja, dobiega koñca budowanie struktur organizacyjnych, regulowane s¹ materialne zabezpieczenia, wzrasta ilociowo
i jakociowo rodowisko wychowawców. Trzeba podkreliæ, ¿e oczekiwana
decyzja Stolicy Apostolskiej w tym kierunku mo¿e okazaæ siê dodatkowym
bodcem przyci¹gaj¹cym do Kocio³a osoby dot¹d stoj¹ce poza nim. Nie chodzi tu tylko o wymowê aktu prawno-kanonicznego. W istocie ma on wymowê
eklezjologiczn¹  uwiadamia mianowicie rangê i zakres odpowiedzialnoci za tê
cz¹stkê Kocio³a powszechnego, która okazuje siê jej wa¿nym tworzywem.
5. Eklezjalna to¿samoæ jest cile zwi¹zana z poziomem wiedzy religijnej
i doskona³oci¹ postaw moralnych wiernych. Mo¿e ona byæ osi¹gniêta w wyniku
duszpasterstwa prowadzonego w sposób systematyczny i planowy. St¹d te¿ odnowiona pastoralna dzia³alnoæ UKGK w odniesieniu do znaków czasu wymaga:
 globalnego wewnêtrznego odnowienia Kocio³a, a nie tylko jednego
z jego podmiotów (np. podmiotu dzia³alnoci pastoralnej); odnowienia, a nawet
zreformowania formacji teologicznej i wychowania seminaryjnego, likwidacji podzia³u miêdzy seminaryjnym a akademickim wykszta³ceniem, nale¿ytego przygotowania wyk³adowców i duchownych formatorów w seminariach;
 aktywizacji ruchu wiernych wieckich i pokonanie w tym zakresie ró¿nych uprzedzeñ, zadawnionych stereotypów i barier psychologicznych;
 odrodzenia istniej¹cych niegdy i pomoc powstaj¹cym zgromadzeniom
wiernych. Trosk¹ nale¿y otoczyæ grupy ma³e, s³abe, ale o du¿ej wartoci motywacyjnej;
 odnowienia tradycyjnych form duszpasterstwa, zw³aszcza liturgicznego;
 stworzenia odpowiednich warunków do powstania ma³o znanych dot¹d
na Ukrainie form duszpasterstwa specjalistycznego, co mo¿e wymagaæ wzmocnienia struktur centralnych UKGK;
 urzeczywistniana misji UKGK przez ewangelizacjê ukraiñskiej kultury,
np. w drodze scalania tysi¹cletniej inkulturacji z organiczn¹ chrystianizacj¹ zjawisk kultury wspó³czesnej;
 koordynowania i wspó³pracy diecezji UKGK w kraju i na emigracji, co
ma byæ odpowiedzi¹ Kocio³a na emigracjê, traktowan¹ jako swoisty znak czasu, wyrastaj¹cy z emigracji ekonomicznej, ale bêd¹cy dodatkowym argumentem
w obszarze przyznania UKGK statusu patriarchatu.
6. Uwzglêdniaj¹c charakter wyzwañ wspó³czesnoci, hierarchia UKGK
rozpoczê³a prace nad programem duszpasterstwa i kreli kierunki przysz³ej swej
dzia³alnoci. Istotne elementy tej wizji to: kap³an, parafia, komunikacja spo³eczna, ekonomat, ustrój kocielny, patriarchat, ewangelizacja.
Przedstawione wnioski i ogólna strategia UKGK daj¹ przes³anki do przekonania, i¿ ich podstaw¹ jest wiadomoæ zachodz¹cych przemian, które s¹

190

Ks. Lyubomyr Rzhyskyy, Oksana Volynets
Teologia

rozumiane jako znaki czasu dawane przez Boga. Uwiadomienie sobie sensu
zdarzeñ w kontekcie Opatrznoci Bo¿ej pozwala wp³ywaæ na poczucie wa¿noci osobistego zaanga¿owania w Koció³, budowanie to¿samoci chrzecijañskiej,
pozwala przezwyciê¿aæ dychotomiê ¿ycia liturgicznego i wieckiego, a w przysz³oci przys³u¿y siê do ukszta³towania koinonii dzieci Bo¿ych.
WYZWANIA ZNAKÓW CZASU DLA KOŚCIOŁA GRECKO-KATOLICKIEGO
NA UKRAINIE
(STRESZCZENIE)

W artykule podjêto rozwa¿ania dotycz¹ce znaków czasu na Ukrainie i odczytania sposobu
ich rozpoznawania w ³onie Ukraiñskiego Kocio³a Grecko-Katolickiego (UKGK). Pochodn¹ tego
tematu jest zagadnienie dynamiki, wyszczególnienie zasadniczych tendencji i zasad funkcjonowania
pastoralnej misji Kocio³a w kontekcie ¿ycia Ukrainy. Autorzy skupili siê na przedstawieniu i analizie
nastêpuj¹cych zagadnieñ: rozpoznawanie i interpretacja znaków czasu; wyjawienie uniwersalnych dla
wspólnoty wiatowej znaków czasu w procesach narodowo-duchowego odrodzenia, transformacji
wiatopogl¹dowej i stworzenia spo³eczeñstwa pluralistycznego na Ukrainie, a tak¿e osobliwoci ukraiñskich znaków czasu; aktualnego stanu dzia³alnoci UKGK i przedstawienie, w jaki sposób odpowiada on na znaki czasu. Wydaje siê, ¿e odpowied UKGK na znaki czasu polega na realizacji dynamicznego i integralnego procesu  od teologicznego uwiadomienia znaków Opartnoci Bo¿ej w historii
drog¹ poszukiwania to¿samoci eklezjalnej i nowych form duszpasterstwa do ukszta³towania na Ukrainie koinonii dzieci Bo¿ych.

CHALLENGES FOR THE SIGNS OF TIME
FOR THE GREEK CATHOLIK CHURCH IN UKRAINE
(SUMMARY)

On the basis of the theological pastoral analysis peculiarities of the time signs in Ukraine and
their influence on the dynamics of the pastoral activity of the Ukrainian Greek-Catholic Church has
been researched in the article. The article contains the criteria of signs of time distinguishing and
interpretation; the universal signs of time in the process of national spiritual revival and transformation
of ideological priorities and the development of pluralistic society in Ukraine; this research points out
the peculiarities of the Ukrainian signs of time and analyzes the actual state of Ukrainian Greek-Catholic Church activity and its understanding and response to the signs of time. The authors
concept of the Ukrainian Greek-Catholic Church response to the signs of time underlies the realization
of dynamic and integral process  from the depth of theological understanding of the signs of God
Providence in history through the search of his own ecclesiastical identity to the pastoral care, able to
create a renewed Christian community.
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HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZEICHEN DER ZEIT
FÜR DIE GRIECHISCH-KATHOLISCHE KIRCHE IN DER UKRAINE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf der Grundlage der theologischen Epistel werden in dem Artikel die Besonderheiten der
Zeichen der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine und deren Einfluss auf die Dynamik der
Priestertum Aktivität der UGKK analysiert. Der Artikel enthält die Zeichen, die die Zeit charakterisieren
und erklären und die universellen Zeichen der Zeit im Prozess der nationalen geistigen Erneuerung und
Verwandlung von ideologischen Prioritäten und der Entwicklung der pluralistischen Gesellschaft in der
Ukraine. Diese Arbeit erforscht die Besonderheiten der ukrainischen Zeichen der Zeit und analysiert
die heutige Tätigkeit der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche sowie ihr Verständnis und ihre
Reaktion. Im Grunde der Autorenkonzeption der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche liegt die
Realisierung des dynamischen und integralen Prozesses aus der Tiefe des theologischen Verständnisses
der göttlichen Symbole in der Geschichte durch die Suche nach der eigenen kirchlichen Identität des
eingeborenen Priestertums. Dadurch wird es ermöglicht, die erneuerte christliche Gemeinschaft zu
schaffen.

