
Temat: list otwarty bp Roberta Matysiaka Narodowy Kościół Katolicki

Jego Ekscelencjo,

wierzący w Chrystusa poprzez jedność Kościoła dostrzegali w pierwszej wspólnocie eklezjalnej wzór
i model dla Kościoła wszystkich czasów. 

Stajemy dzisiaj przed zadaniem sprostania tym trudnym czasom, w których wiara i jedność nabierają
szczególnego znaczenia poprzez potrzebę dawania świadectwa naszej wiary. Być może ten list będzie
pierwszą  inicjatywą  zapraszającą  do  wspólnych  działań  na  rzecz  odnowienia  niepodzielonego
Kościoła  poprzez  pracę  nad  zawiązaniem  wspólnoty  interkomunijnej  między  niezależnymi
Kościołami w nurcie starokatolickim w Polsce.

Jesteśmy Kościołami niezależnymi, w których wyznajemy wiarę pierwotnego Kościoła, opartą na
Piśmie Świętym. Najważniejsze jest dla nas zachowanie naszej wiary i bycie wiernymi Bogu.

Jesteśmy  przekonani,  że  to  niepodważalna  szansa,  aby  połączyć  siły  i  odbudować  Wspólnotę
Kościoła, aby była żywym pomnikiem Bożego Dzieła, jednocześnie tworzyła wspólnotę dla ludzi
poszukujących swej drogi do Boga.

W zgromadzeniu kierowanym przez Apostołów odnajdujemy to wszystko, co nasz Pan zostawił nam
w swoim testamencie, przekazując nam nadzieję jedności Kościoła. 

Dzisiaj  dostrzegamy  potrzebę  powrotu  do  początku  historii  Kościoła.  Dostrzegając  zasadność
budowania  wspólnoty,  która  nosiłaby  wszelkie  znamiona  jedności  Kościoła  Jezusa.  w  Dziejach
Apostolskich obraz pierwotnego młodego Kościoła jest punktem odniesienia w naszym codziennym
rachunku sumienia, które wzywa nas do bezwzględnego wykonania wezwania do wypełnienia woli
Jezusa.

Siła Kościoła wypływała z głębokiego zjednoczenia z Jego Założycielem, które wyrażać się powinno
przez wspólnotową celebrację modlitwy, której szczytem jest Eucharystia.

Stajemy dzisiaj  przed  wyzwaniem,  które  jest  skierowane do nas,  byśmy podjęli  trud  budowania
jedności, mimo pozornych różnic, zachowując niezależność wspólnie odpowiadali na wezwania jakie
stawia przed nami obecny czas. Poprzez wspólną modlitwę, możemy dać przykład, że słowa naszego
Pana są dla nas ważne i podejmiemy trud by je wypełnić. Wykazując dziś odwagę roztropności i
pokorę wobec słów Jezusa by realnie  i  konsekwentnie  dążyć do jedności  dostrzegając  istniejącą
pomiędzy naszymi Kościołami wspólnotę wiary i jedności poprzez głoszoną Ewangelię i wspólną
troskę duszpasterską o nasze zbawienie.



Wszystko  zależne  jest  od  łaski  Bożej.  Nie  wystarczy  sama  aktywność  apostolska,  lecz  musimy
dążenie do jedności wiary wesprzeć świadectwem jedności modlitwy pamiętając, że modlitwa będzie
wysłuchana „tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego Imię” (por. Mt 18,20).

Głównym celem inicjatywy jedności jest budowanie jedności poprzez wspólnotę modlitwy, bliższych
relacji pomiędzy naszymi Kościołami, w ramach których będziemy mogli wymieniać się poglądami
dotyczącymi zagadnień wiary,  wspólnie uzgadniać stanowiska i  działania w kwestiach społecznie
ważnych, w celu lepszej reprezentacji interesów naszych Kościołów na forum ogólnopolskim. Nie
oznacza utraty swojej niezależności i tożsamości, ale poprzez dawane świadectwo, pełne braterskiego
szacunku spojrzenie na innych, którzy naśladują Jezusa Chrystusa.

Czasami  różnimy  się  w  kwestiach  ważnych,  one  niech  będą  okazją  do  poważnej  refleksji  nad
prawdą, wyjaśnienia zwyczajnych nieporozumień i uprzedzeń oraz do usunięcia rozbieżności. Ale
bez wątpienia łączy nas pragnienie by za św. Wincentym z Lerynu „trzymać się tego, co wszędzie, co
zawsze, co przez wszystkich było wyznawane; to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie.
Dlatego  zachowujemy  wiarę  starego  Kościoła  tak,  jak  wyrażona  ona  została  w  ekumenicznych
Symbolach  i  w  powszechnie  uznanych  dogmatycznych  orzeczeniach  Soborów  ekumenicznych
niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia”.

W wyrazami szczerego szacunku,

/ - / + Robert Matysiak
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