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Wrażenia
Jeœli chodzi o moje osobiste impresje, by³y one oczywiœcie kosmiczne. By³o to
dla mnie przede wszystkim wa¿nym doœwiadczeniem duchowym. Wiele siê nauczy³em o moich siostrach i braciach prawos³awnych i szczególnie docenia³em wspólne
chwile modlitwy. Bardzo istotne by³y dla mnie obie Boskie Liturgie, w których
uczestniczy³em.
Zwiedzanie wczesnochrzeœcijañskich zabytków, które pokazywa³y nam nasze
korzenie, powodowa³y, ¿e czuliœmy siê jedn¹ wspólnot¹.
Mocnym prze¿yciem by³a dla mnie oczywiœcie audiencja u Jego Œwi¹tobliwoœci Bart³omieja - spotkanie to na ¿ycie ca³e pozostanie w moim sercu.
Sama natomiast konferencja by³a oczywiœcie bardzo ciekawa. Wydaje mi siê
jednak, ¿e "prezentacje" i "okr¹g³e sto³y", czêsto bardzo d³ugie, by³y trudne do
œledzenia dla wszystkich. Najciekawszymi momentami by³y te poœwiêcone pytaniom z sali stawianym przez m³odych ludzi. To w tych chwilach mo¿na by³o dostrzec Koœció³ naprawdê ¿yj¹cy, ze swoimi
dylematami, problemami, czêsto bardzo
trudnymi pytaniami. Krótkie odpowiedzi
na owe pytania oraz s³aby dialog pomiêdzy komitetem prowadz¹cym konferencjê
a m³odymi dawa³y poczucie nie zaspokojonego g³odu. Jest to opinia, któr¹ czêsto
s³ysza³em wœród uczestników spotkania.
Wielu nie greckich uczestników by³o
trochê zawiedzionych daj¹c¹ siê wyczuæ,
"grekocentryczn¹" atmosfer¹ konferencji.
Myœlê jednak, ¿e nawet je¿eli by³y
pewne minusy, to fakt, ¿e taka konferencja
w ogóle mia³a miejsce i to w Istambule (co
jeszcze parê lat wczeœniej by³oby niemo¿liwe - od niedawna tylko mo¿na bowiem
Audiencja – fot. Bartosz Mleczko
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zauwa¿yæ pewne otwarcie rz¹du tureckiego), trudne tematy, jakie zosta³y na niej
poruszone, m³odzie¿ z ró¿nych krajów i œrodowisk, któr¹ zgromadzi³a, czyni¹ z
niej bezprecedensowe wydarzenie o istotnej wadze dla historii Koœcio³a prawos³awnego.
Zreszt¹ tak jak nam powiedzia³ przewodnicz¹cy konferencji podczas wspólnego obiadu z delegacj¹ katolick¹, celem organizatorów wcale nie by³o g³êbokie
pochylanie siê nad wszystkimi zagadnieniami poruszanymi na konferencji. Bardziej
istotny by³ sam fakt spotkania siê m³odzie¿y prawos³awnej oraz zachêcenie jej do
dyskusji, tak¿e w kuluarach, do tego, aby siê wzajemnie poznawali, umo¿liwienie
kontaktów pomiêdzy nimi i zasianie w nich œwiadomoœci, ¿e s¹ równie¿ odpowiedzialni za swój Koœció³.
Szkoda, ¿e rola katolickiej delegacji zosta³a zredukowana do roli obserwatora.
Podczas wspólnego obiadu przewodnicz¹cy konferencji, Jego Ekscelencja Gennadios de Sassima, obieca³ nam, i¿ bêdziemy mogli oficjalnie, z trybuny, zwróciæ siê
do uczestników konferencji, aby im przekazaæ nasze przes³anie wdziêcznoœci i mi³oœci; ¿e w dokumencie koñcowym bêdziemy mogli zamieœciæ tekst o podobnej
treœci; oraz ¿e bêdziemy mogli spotkaæ siê z Jego Œwi¹tobliwoœci¹ Patriarch¹ Bart³omiejem na prywatnej audiencji. Ogromny wysi³ek organizacyjny, brak czasu i
powody techniczne by³y zapewne powodem, ¿e czuliœmy siê trochê zapomniani.
Ale jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em uda³o nam siê najwa¿niejsze - spotkaæ siê z Jego
Œwi¹tobliwoœci¹.
Warto jednak przytoczyæ tutaj bardzo ³adny 14 paragraf dokumentu koñcowego, zredagowanego przez organizatorów konferencji:
"...My (tj. uczestnicy konferencji) chcemy zapewniæ, ¿e bêdziemy pracowaæ,
w duchu braterstwa i poœwiêcenia, dla podniesienia wartoœci duchowych, dla szacunku do ¿ycia, dla
umocnienia instytucji
rodziny, dla przywrócenia dobrych relacji z
braæmi innych Koœcio³ów i wyznañ chrzeœcijañskich, dla powrotu
do wspólnego domu
rozdzielonych braci,
jak i dla wzmocnienia
komunii wiary i mi³oœci
pomiêdzy
nami
wszystkimi. Modlimy
siê do Boga pokoju,
aby zjednoczy³ przedstawicieli wspólnot koPrzy stole Patriarchy – fot. Bartosz Mleczko
œcielnych, by po-

3

rekacja

lipiec 2001
wstrzymaæ konflikty i promowaæ ducha braterstwa i pojednania..."
Chcia³bym równie¿ podzieliæ siê wielkim podziwem dla olbrzymiego trudu
organizacyjnego ca³ej konferencji. Wszyscy byli pod wra¿eniem wielkiego profesjonalizmu.

Skaut na konferencji
Jecha³em do Istambu³u z nastawieniem, ¿e bêdzie to bardzo dobra okazja, aby
reklamowaæ ideê FSE. Wzi¹³em sporo dokumentacji, folderów, dobrze siê przygotowa³em..., ale szybko siê zorientowa³em ¿e jedynym s³usznym dzia³aniem by³o to,
o którym wspomina³ wy¿ej przytoczony list Stolicy Piotrowej. Myœlê, ¿e najlepsz¹
reklam¹ i tak by³ sam mundur, który przyci¹ga³ wielu ludzi i rozwi¹zywa³ jêzyki.
Konferencja otworzy³a mi równie¿ oczy na bardzo istotn¹ rzecz - powo³anie
ekumeniczne FSE. To powo³anie, bêd¹ce rzecz¹ oczywist¹, zapisan¹ w naszym
Dokumentach podstawowych, ale czêsto zapominan¹ przez nas, poch³oniêtych
codziennymi sprawami naszej harcerskiej pracy, to rzecz zbyt odleg³a, ¿eby o niej
myœleæ. Ale tak naprawdê to owo powo³anie jest DROG¥, JAK¥ CHCE KROCZYÆ FSE, a nie jakimœ drugorzêdnym zajêciem, pewnym niuansem naszej pracy.
Fakt, ¿e Stolica Piotrowa poprosi³a FSE, aby by³a obecna na tej konferencji,
najlepiej o tym œwiadczy. Podobnie jak i fakt, i¿ inni katolicy na niej obecni reprezentowali katolickie ruchy "par excellence" ekumeniczne.
Na koniec chcia³bym szczerze podziêkowaæ wszystkim tym, dziêki którym
mia³em zaszczyt i honor reprezentowania na tej konferencji m³odzie¿y katolickiej
na pierwszym miejscu, a Federacji Skautingu Katolickiego na drugim, oraz wszystkim, którzy byli ze mn¹ w modlitwie.
To doœwiadczenie by³o dla mnie olbrzymi¹ ³ask¹.

Delegacja katolicka – fot. Bartosz Mleczko
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