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 Ekumenizm jako znak czasu: papież Franciszek i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I

Pojęcie „znaki czasu” spotykamy w Ewangelii św. Mateusza [16, 3]. Domagano się od Jezusa znaku z nieba. On 
jednak nie wskazał na konkretny znak, ale polecił swoim rozmówcom rozpoznawać znaki czasu. 
Bardzo konkretnie formułuje to Sobór Watykański II [1962-65]: „Kościół ma zawsze obowiązek czytać znaki 
czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii… Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także 
jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości” [Konstytucja duszpasterska o Kościele „Gaudium 
et spes” nr 4]. 
W wydarzeniach historii i w jej przełomach, w procesach dziejowych, w potrzebach osób i narodów, w wielkich 
pragnieniach ludzi odnajdujemy znaki czasu, czyli myśl Boga wobec nas. Niezbędną dla budowania pokoju, 
jedności i braterstwa, w drodze ku spotkaniu ze Stwórcą i Zbawicielem w wieczności.

Rozeznawanie znaków czasu obowiązkiem synodu
Pierwszy synod diecezji elbląskiej odbywa się w drugiej dekadzie XXI wieku. Potrzebujemy opisu rzeczywistości, 
w której żyjemy. Opisu naszej sytuacji i jej uwarunkowań. Chodzi przede wszystkim o sytuację religijną, 
duchową, ale także społeczną i kulturalną naszych parafii, wspólnot, ruchów oraz stowarzyszeń. Potrzebny jest 
taki szkic w punkcie wyjścia. Rodzaj charakterystyki i diagnozy. Równocześnie potrzebujemy także nowej 
refleksji nad depozytem wiary i tradycji, aby uchwycić nasze chrześcijańskie zadania w Kościele i w świecie         
w obecnej chwili. 
Musimy zderzyć ze sobą to, jak być powinno, z tym, jak jest. Wówczas zobaczymy nasze posłannictwo w różnych 
miejscach i środowiskach, w których przebywamy, w stale zmieniającej się rzeczywistości. 

Znaki czasu jako zamiar Boży wobec nas
Dla wskazania znaków czasu nie wystarczą badania statystyczne, socjologiczne, prasoznawcze, politologiczne, 
kulturoznawcze, czy też z zakresu psychologii społecznej. Są one bardzo ważne i mogą być pożyteczne. Mamy 
jednak rozpoznać zamysł Boży wobec nas, wobec naszych wspólnot i Kościoła diecezjalnego. Dlatego niezbędne 
jest jeszcze studium myśli chrześcijańskiej i pokorna modlitwa o zrozumienie, o światło. 
Znaki czasu to coś więcej niż nowe wyzwania, czy ważne sygnały w Kościele i społeczności świeckiej. Chodzi 
bowiem o plan Boga wobec nas, na dziś i jutro, na tu i teraz. 
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