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O Ś W I A D C Z E N I E 
Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu  

Kościoła Katolickiego w Polsce 

i Zwierzchności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce 

z okazji 15-lecia międzywyznaniowego dialogu 

 

 

Z okazji 15-lecia międzywyznaniowego dialogu katolicko-adwentystycznego, 

prowadzonego w ramach Zespołu Rozmów Bilateralnych, w składzie ze strony 

adwentystycznej – ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko, ks. mgr Andrzej Siciński i 

ks. dr hab. Bernard Koziróg, a ze strony katolickiej – ks. prof. dr hab. Lucjan 

Balter, ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski i ks. dr Marcin Wojtowicz, odbyło 

się w dniu 14 grudnia 1999 w sali prymasowskiej przy ul. Miodowej 19 w 

Warszawie, uroczyste Jubileuszowe Spotkanie Rady Konferencji Episkopatu do 

Spraw Ekumenizmu Kościoła Katolickiego i Zwierzchności Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego.  

 

Na Jubileuszowym Spotkaniu, w którym wzięli udział, oprócz ww. członków 

Zespołu, ze strony katolickiej: ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol – 

przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, ks. bp 

dr. sen. Władysław Miziołek – wiceprzewodniczący Rady, ks. bp prof. dr hab. 

Jan Bernard Szlaga – członek Rady, ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła – sekretarz 

Rady, ks. dr Wojciech Hanc – członek Rady i ks. dr Krzysztof Różański – 

członek Rady, a ze strony adwentystycznej ks. mgr Władysław  Polok – 

przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i ks. lic. Jan Krysta – 

przewodniczący Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 

przyjęto następujące oświadczenie: 
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1. Międzywyznaniowy dialog chrześcijański, zapoczątkowany w roku 1984, 

prowadzony był na zasadzie partnerstwa, troski o całkowitą tożsamość obu 

Stron oraz ich autonomię i niezależność, w duchu wzajemnego szacunku i 

chrześcijańskiej miłości oraz poszanowania ideałów tolerancji i wolności 

religijnej. 

 

2. Piętnaście lat chrześcijańskiego dialogu między przedstawicielami naszych 

Kościołów oceniamy bardzo pozytywnie jako możliwość poznania nie tylko 

różnic, które dzielą nasze Kościoły, ale także wielu podobieństw, 

pozwalających – bez naruszenia wyznawanych kanonów wiary – na 

utrzymywanie przyjaznych i dobrosąsiedzkich kontaktów, rozmów, spotkań i 

wizyt oraz wzajemnych współdziałań w sferach międzykościelnych, 

moralności i dobroczynności, wychowania i nauki oraz upowszechniania 

Pisma Świętego, a także wspólnej modlitwy. 

 

3. Strona adwentystyczna z uznaniem wyraża się o biblijnym otwarciu Kościoła 

Katolickiego, zaś strona katolicka podkreśla z uznaniem chrystocentryzm 

kultywowany w Kościele Adwentystycznym. 

 

4. Z ubolewaniem jednak stwierdzamy przypadki odmawiania przez różne kręgi 

religijne i świeckie Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego statusu 

eklezjalnego i określania go mianem  „sekty”. Stanowisko takie jest nie do 

przyjęcia i uważamy, że wielce szkodzi naszym wzajemnym stosunkom i 

prowadzonemu owocnie od wielu lat międzywyznaniowemu dialogowi. 

 

5. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie może być traktowany ani jako 

„nowy ruch religijny”, gdyż istnieje już na Ziemiach Polskich od przeszło 

110 lat, ani jako „sekta”, gdyż po  p i e r w s z e – posiada określoną 

doktrynę, organizację i obrzędy kultowe, po  d r u g i e – pielęgnuje w swej 
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nauce i służbie główne zasady wiary chrześcijańskiej na czele z wiarą w 

Trójcę Przenajświętszą, a po t r z e c i e – nie mają do niego zastosowania 

żadne znamiona, charakterystyczne dla sekt, opisane w dokumencie 

watykańskim „O nowych ruchach religijnych i sektach” z roku 1986. Kościół 

Adwentystyczny, należący do Kościoła Chrystusowego, posiada w Polsce 

ustawową formę regulacji swego statusu prawnego, wnosi pozytywne 

wartości religijno-moralne w życie naszego społeczeństwa i z szacunkiem 

odnosi się do Kościoła Katolickiego, jak również innych Kościołów 

chrześcijańskich oraz wspólnot religijnych i społecznych w duchu Ewangelii,  

praw człowieka oraz zasad wolności religii i przekonań. 

 

6. Pomimo nie zawsze w przeszłości najlepszych katolicko-adwentystycznych 

relacji oraz istniejących – obok wielu podobieństw – także różnic 

doktrynalnych, ustrojowych i kultycznych, jesteśmy przekonani, że 

prowadzenie dialogu chrześcijańskiego między naszymi Kościołami jest ze 

wszech miar wskazane i pożyteczne, ponieważ przyczynia się – jak świadczy 

doświadczenie – nie tylko do polepszenia i rozwoju międzywyznaniowych 

stosunków kościelnych, ale także upowszechniania Ewangelii, dobra i pokoju 

społecznego oraz chwały Bożej. 

 

7. Mając na uwadze wszystkie pozytywne osiągnięcia minionych piętnastu lat 

naszego rzymskokatolicko-adwentystycznego dialogu międzywyznaniowego, 

pragniemy podziękować Zwierzchnościom obu Kościołów za przejawy 

życzliwości oraz prosić o dalsze wspieranie tych chrześcijańskich rozmów 

dialogicznych w imię miłości i prawdy. Wyrażamy również szczególną 

wdzięczność Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za przywilej braterskich 

rozmów i wspólnej chrześcijańskiej modlitwy o dar jedności w Chrystusie. 
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Współprzewodniczący  Jubileuszowego Spotkania 

ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol  ks. mgr Władysław Polok 
Przewodniczący Rady Episkopatu     Przewodniczący Kościoła Adwentystów 
do Spraw Ekumenizmu     Dnia Siódmego w RP 
 

 
 

 
 
Uczestnicy 

      Ze strony katolickiej       Ze strony adwentystycznej 
ks. bp dr sen. Władysław Miziołek  ks. lic. Jan Krysta 
Wiceprzewodniczący Rady Episkopatu    Przewodniczący Diecezji Południowej 
do Spraw Ekumenizmu     Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie 
 

 
 
ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga   ks. mgr Andrzej Siciński 
Członek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu   Sekretarz Kościoła Adwentystycznego 

 Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych 
 
 

 
ks. prof. dr hab. Lucjan Balter   ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko 
Współprzewodniczący Zespołu Rozmów   Współprzewodniczący Zespołu Rozmów 
Bilateralnych       Bilateralnych 
 
 
 
ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski  ks. dr hab. Bernard Koziróg 
Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych   Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych 
        
 
 

ks. dr Marcin Wojtowicz     
Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych    
 
 
 
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła 
Sekretarz Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu 
 
 
 
ks. dr Wojciech Hanc 
Członek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu 
 
 
 
ks. dr Krzysztof Różański 
Członek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu 


