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ANTAGoNlZMY MlĘDZY t<ośclotrm KAToLlcKlM A WoLNoMULARSTWEM ZRoDZlŁY SlĘ NlEMAL

RoWNoczEśNlE z PoJAWlENlEM SlĘTEGo oSTATNlEGo. lvŻza KWlETNIA1738 RoKU PAPlEZ

KLEMENS Xll, KlERUJĄC SlĘ MoTYWAMI DoKTRYNALNYMl l DYSCYPLlNARNYMl, BULLĄ lN EMINENTI

AposToLATUs 5pEcULo,.. ZABR9NlŁ pRZyNALEzNoścl Do MASoNERll poD KARĄ EKSKoMUNlKl.

DWIE DEKAoy poźrulrl pepnż BENEDYKT XlV ocŁoslŁ 28 CZERWCA1751RoKU KoNSTYTUCJĘ

APoSToLSKĄ PRoVlDAs ROMANoRUM PoNTlFlcUM..., W KToREJ WYMlENlŁ SZCZEGoŁoWo
P RZYCZYNY ZAKAZU l POTĘP l EN lA WO LN O M U LARSTWA-

|-fto dwa najbardziej znane
I i najczęściej przywoływa-

l ne dokumenty, ale po nich
następowaĘ kolejne głosy Stolicy
Apostolskiej w tej sprawie. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje ponffiat Le-
ona XIII, w trakcie którego Stolica
Apostolska wydała co najmniej żż6
(sic ! ) dokumentów poruszających
problem wolnomularstwa, O. Rosario
Francesco Esposito wskazl,wał:,rNie
przeptowadzono doĘchczas ścisłej
staĘsĘki, ale próbując wskazać obec-
nie najbardziej prawdopodobne licĄ
możemy powiedzieć, że cały corpus

ąnti - m ą s s o ni cum p ow iŃen liczy ć Ńe
mniej aniżeli 400-450 dokumentów".
IJkoronowaniem wszystkich tych
posunięć był promulgowany ptzez
Benedykta X\I ż7 maja 1917 roku
Co dex Iuris Canonici,którego Kanon
2335 mówił, iż,,katolicy, wstępujący
do sekty masońskiej względnie do
jej podobnych stowarzyszeń, wal-
czących z Kościołem i z legalnymi
władzami cywilnymi, popadają Ęrm
samym w ekskomun7kę, zarezerwo,
waną Stolicy Apostolskiej simpliciter

[z samego faktu]': Tak więc relacja
kościoła do wolnomularstwa ukazana
była tu dostatecznie wyraźnie.

W;*Hn*,ro:"rn;:
próby konstrukĘwnego dialogu mię-
dzy wolnomu|ar zami a przedstawicie-
lami Kościoła. Osobą, która się do tego

ptzyczyniłabył jezulta o. Hermann
Gruber, któryod 1925 rokukorespon-

Okładka książki Norberta
Wojtowicza Wolnomularstwo

a Kości oł katoli cki - W rogowie,

przeciw nicy czy konkur enci?

(Krzeszowic e zol4)

dował z niemi eckojęzycznymi wolno-
mularzami. Początkowo byl to prof.
Erich Bischo| a następnie dr Kurt
Reichl. Gruber starał się wspólnie
z nimi pr zeanalizować naukowo świa-
topoglądowe podstawy Kościoła i wol-
nomularstwa w celu wskazania różnic,
ale też znd ezienia punktów sĘcznych,
Podięta w 1925 roku korespondencja
z wolnomular zami znalazła swó j fi nał
-w czen^Icu 1928 roku wwydarzeniu
znanym w literaturze jako Konferencja
w Akwizgranie. Partnerem o. Gru-
bera w Ęch rozmowach byli, obok
wspomnianego już Reichla, p óźńejszy

autot Mi ę dzy n ar o d ow ego L ek syko nu
Woln o mul ar ski ego Eugen Lennhoff
oraz Amerykanin Osian Lang. W trak-

cie rozmów podeszłego wiekiem o.

Flermana Grubera zastąpił współbrat
o. Friedrich Muckermann.
Uczestnicy rozmów zdecydowali

się odstąpić od argumentów odwo-
łu|ących się do polityki i uwarun-
kowań historycznyĄ a jako punkt
vły j ś cla p rĄ ąć zńożeŃe, że dzielące
kościół i wolnomularstwo różnice
w sferze światopoglądowej powinny
być rozpatrywane na płaszczyźnie
sporów intelektualnycĘ a nie ptopa-
gandyi rzucanych na siebie kalumnii.
Ostatecznym efektem tych ustaleń był
dziewięciopuŃtowy dokument, który
mógł stanowić stabilną podstawę dla
dalszego porozumienia. Na uwagę
zasłlgają zwłaszcza punkty 5 i 8 tego
dokumentu. \,V punkcie 5 czytarrty, że

,rSkierowana przeciw << Sztuce kró-
lewskiej>, anatema Ęmczasem nie
zostaje zniesiona, ale Towarzystwo

Jezusowe wypowiadające się ptzez
miarodajne osobistości swojego za,
konu, zwłaszczaprzez o. Flermanna
Grubera jako autorytet historyczny,
przez o. Friedricha Muckermanna
jako aktywistę-publicystę, deklaruje
gotowość trosĘ by wolnomularstwo
w innych kołach katolickich było
uznawane zawładzę moralną, choć
powodowaną innym etosem aniżeli
chrześcijństwo'l Z kolei wpunkcie 8

wolnomularscy rozmówcy zobowią-
zali się wpĘwać poprzez masońskie
autorytety i, organizacje na zaptze-
stanie przez to środowisko wszelkich
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l\-\-stapień w duchu antykatolickim
t, adz antychrześcij ańskim. Rozmowy
aiovizgrańskie nie były oczywiście
ll- żadnym stopniu rozmowami między
,, Ko ściołem" i,,wolnomularstwem",
lecz dialogiem miedzy konkretnymi
osobami i środowiskami, które podjęĘ
iniciafię mającą pomóc wc wzajem-
nym zrozumieniu.

W:lnr}mf*:fix1:
h jezuita o.JosefBerteloot i francuski
wolnomu]arz Albert Lantoine, kórzy
prowadzili w l atach 1934-1950 inten-
sywną wym.ianę korespondencji. Ową
znajomość, owoanjącą z czasem coraz
głęb srym zrozumienierr1 a nawet prze-
radzającą się w prĄaźń, o. Berteloot
pokazał na kartachksiążkj |ezuitą i w ol-
nomularz. Wspomnienia o przyjaźni.
Wwyniku tego procesu co najmniej
od 1947 rokubędzie onjednym zważ-
nych rzeczników pojednania międry
Kościołem a wolnomularstwem. Dru-
gi z uczestników te| wymiany poglą-
dów, członek Grande Loge de France
i Supróme Conseil du Rite Ecossais
Ancient etAcceptć de France, Albert
Lantoine, wzywając do porozumienia,
opublikowalw 1937 roku skierowany
do Piusa XI Llst do Najwyższego Kapła-
ną. List ten został ogło szony w okresie,
gdy szalejące totalitaryzmy (komunizm
na wschodzie i narodowy socjalizm
w Niemczech) stawiĄ Kościół i wol-
nomularstwo wobec wspóInego wroga.
W ksią7ce tej autor obszerni e, a zatalrcm
niezwykle sugestywnie zarysowuje

potrzebę wsp arcia pr zez Kościół p oro -

zumienia z wolnomularstwem w celu
wspólnej obrony przed komunizmem
zagr ożonej kultury i cywfi zacji.
'W okresie powo jenrtym zaczęty poj^-

wiać się głosy,rże masoneria pewnego
określonego rytu nie jest już przeciw-
na Kościołowl awobectego ikatoli-
cy mogą do tej sekty wstępować nie
narażając się na potępienie'l Na takie
dictum Kongregacja Świętego Oficjum
odpowiadała pytającym niezmiennie,
że ,,niezaszło nic takiego, co mogłoby
zmienić decyzję StolicyApostolskiej
w tej kwestii, toteż wskazania Kodeksu
Prawa Kanonicznego zachowują nadal
swoją moc w stosunku do masone-
rii w każdej postaci". W 1950 roku
na łamach rrlOsservatore Romano"
opublikowany został arĘkuł o. Mario
Cordovaniego, w którym argumen-
tował on niemożność porozumienia
rniędzy Kościołem a wolnomular-
stwem, wskazując, że ,rporozumie-
nie między Kościołem i masonerią,
jakby to byĘ dwie władze, nadające
formę prawną sw}rm nowym odnie-
sieniorr1 to sprzeczność samaw sobie.
Ten, kto nie podziela poglądów tej
sekty i posiad a prawdziwie katolicką
świadomość, azna za swój obowiązek
wystąpić z niej i nie pomnażać|iczby
Ęch, którzy wal cząpod, sztandarami
apostaty od wiary'l

soboru francuski prawnik Alec Mellor
za aprobatą diecezji paryskiej opub-
likował pracę Nasi bracia odłqczeni
* w olno mul arze. Książka ta została
odebrana jako wydarzenie przełomo-
we dla wzajemnych relacji, b o po raz
pierwszy tak pozytrwne nastawienie
do wołnomularstwa zostało zaprezen-
towane w publikacji opatrzonej koś-
cielnym imprimatur. Wty- samym
czasie, 18 marca 1961 roku, francuski
j ezuita o. Michel Riqu et za apt ob atą
władz kościelnych uczestni czyłw zor-
ganizowanej w loży Volney w Laval
konferencji, podczas której przed-
stawiał,,katolicki punkt widzenia na
wolnomularstwo". kontaktów takich
było w trrrm okre5ie znacznie więcei
lecz budowanie na silę mostów między
kościołem katolickim a wolnomular-
stwem napoĘkało naznaczący opór
po obu stronach. Wprawdzie dzia-
łający konsekwentnie w Ęm duchu
Mellor został w 7969 roku członkiem
jednego z warsztatów Grande Loge
National Franęaise, ale wielu wol-
nomularzy protestowało przeciwko
użytemu przez Mellora sformułowa-
niu,Fróres Sćparós", podkreślając:
,,nie jesteśmy żadnymi oddzieloryrmi
braćmi - należymy do innej rodziny:
to rodzina samorządnego świata du-
cha i wymagamy, aby mieć prawo do
działania,w naszym zyciuw oparciu
o nowoczesne zasady.., Duch wolno-
mularstwa nie jest duchem poddania
się, ani przestarzałej hierarchii, ani
żadnej innej przestarzałej insĘrtucji.
W wolnomularstwie panuje duch
wolności'i

|1olejny etap wzajemnych relacji
I\między rościołem to okres Vati-
canum II QS1Z- SaS).Już w momen-
cie gdy pojawił się pomysł zwołania
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ZwoŁany przezJana XXIII sobór
powszechny z założenia miał być
kontynuacją Vaticanum I. Ranga tego

wydarzenia spowodowała, że pośród

olbrzymiej liczby problemów, które

mogĘ się przy tej okazji pojawić, nie

zabrakło również wolnomularstwa.
Podczas właściwych prac soboru je-

dynie biskup Sergio MćndezArceo
z meksykański ej diecezji Cuernavaca

postawił wprost lo,łrestię zrewidowania

stosunku kościoła do wolnomular-
stwa. Postulat ten przeszedł praktycz--

nie bez echa, a równocześnie z órtt-
giej strony kilku ojców soborowych
wystąpiło z wnioskiem o potępienie
wolnomularstwa. W prakĘce Vati-
canum II nie był prostą kontynuacią

Soboru WaĘkńskiego I, lecz miał być

z zńożenia s ob o rem duszp asterskim,

co spowodowało, że nie podjęto tam

wiążących decyzjiw sprawie wolno-
mularstwa. Dla dalszych rela cji między

kościołem a wolnomularstwem istot-

ne może być natomiast pojawienie się

w dokumentach soborowych pojęcia

dialogu, W sferze dialogu religi|nego,

w tym dialogu ekumenicznego, dialo-

gu międzyreligijnego i dialogu z nie-

w ier zący mi zaszĘ w ów czas znaczące

zmiar,y. Powołano nowe struktury
maj ące shlży ć r ealrizacji Ę ch zadaA

- w 1960 roku powstał Watykański
Sekretariat Jedności Chrześcijan,
w 1964 roku Sekretariat dla Reli-
gii Niechrześcijańskich i wreszcie
w 19ó5 - Sekretariat dla Niewierzą-
cych. W prze ddzień zakończenia so-

boru,7 grudnia 19ó5 roku, PawełVI
promulgował będącą dopełnieniem

Ęch posunięć Deklarację o wolności
religijnej Dignitatk Humąnae.

Kolejnl.rn istotnym głosem w tym
dialogu była oSoszonajeszcze w okre-

sie soboru wypowiedź eks-jezuiĘ
i wolnomularza Tóhotóma Nagyh.
\,V 19ó3 roku opublikował swoje wspo-

mnieltla J ezui ci i w olno mul ar zc, :ozap eł,

nieniem których byłLkt otwarĘ do |ego

Świqtobliwości Pąwłą W. Dokument
ten czasem bywa przyrównywany do

Listu do Najwyźszego Kapłana A7berta

Lantoineb. List wzywający d o zaprze-

stania sporu starał się wskazywać, że

zńagodzelie waśni jest sprawą sto-

sunkowo prostą aprzede wszystkim

konieczną w dobie zmian sobororvych.

,,Dziś - pisał Tóhotóm Nagy - gdy Koś-

ciółpoddaje rewizji swoje dawne spory

ze swoimi braćmi odłączonlrmi, na-

stał czas, żeby gruntownie ponownie

p r Ąr zec się zagadni enio m zwi ązarrym
z wolnomularstwem. Regulacja Ęch
}svestii iest o wiele łatwiejsza aniżeli

pojednanie się z sektami i przyniosłńy
znacznie większy efekt, w zbadzai ąc
pozypne wrażenia u tych wszyst-

kicĘ którzy wspólnie z Kościołem
chcą działać r7a rzecz wycżekiwanego

pokoiu powszechnego". O ile opubli-

kowany półtoĘ dekadywcześniei list

Lantoinei mimo p ewnych wątpliwo -

ści i podeirzeĄ odbieranybył dość

pozyrywnie, to list Nagy'a nie mógł
liczyć na takie prĄęcie. Pierwszybył
człowiekiem z zew ną'ir z przy cho dzą-

qrm ze swoją ofertą do Kościoła i jego

poczynania mogĘbyć odbierane jako

gest dobrej woli. Tlrmczasem Nagy
to eks-jezuita, w ustach którego koń-

czące list zapewnienie o ,,posfuszeń-
stwie" i,prośba o błogosławieństwo"

brzmiaŁy - zdaniem wielu - niczym
gorzkaironia. Gorzka tym bardziej,
jeśliuwzględnimy zawartość tej części

książĘ która doĘ czyła j eruitów.

rz aledwie wvbJ"it" U.. ron o'O*,
LŃ^gy' ^,ńZ,r" 

było dostrzec ko-

lejne próby dialogu katolicko-wolno-
mularskiego. W tym miejscu wspo-

mnieć trzeba uznawanego za jednego

z,,architektów soboru" arcybiskupa
WiedŃa Franza kard. Kóniga. lJczest-

rliczącwVaticanum II, odcisnął on
niezaptzecza7ne piętno na ostatecz-

nlrm kształcie Deklaracji o stosunku
Kościoła do religii niechrześcijńskich
Nostra aetate. Gdy w 1965 roku po-

wołano do istnienia sekretariat dla
Niewierzących, stanął na jego czele

i kierował i ego pt acarni p r zez p óhoĘ
dekady (trOs-tlso) .Zapytany pod
koniec życia o to, jakie temaĘporusza-
rreprLez SobórWatykński II uważa

za szczególnie istotne dla prrysńości
Kościoła, wśród pięciu najwźniejszych
wskazywał m.in.,,dialog ekumeniczny"

i ,,dialog międzyrekgljny". Był bardzo

mocno zaangżowanyw dialog między-

religiiny, ale również w dialog między

religią a nauką toteżw 1968 roku aT ró-

cił się do austriackiego wolnomularza
zLinzu, dr. Kurta Barescha z prośbą

,,o danie mi autenĘcznychwiadomości
o wolnomularstwie na terenie niemie-

ckoj ęzy cznym, wz ględnie z ob szaru

Austrii'i List ten rozpoczął dlugotrwałe

rozrr..owy, w których ze strony koś-

cielnej uczestniczyli węgierski prałat

Johannes B. de ToĄ austriacki dog-

maryk prałat Engelbert Schwar zbaaer,

austriacki historyk Kościoła Joseph
Wodka i niemiecki teolog Herbert
Vorgrimler. W tym okresie również
niektóre KościoĘ lokalne na fali so-

borowej,,odnowy" zaczęĘ wyrażać
opinię o potrzebie zwery§kowania
podejścia do wolnomularstwa. Dość
wyrźnie widoczne to było na gruncie

skandlmawskim, gdzie p o dczas obra-

dującej w dniach ż|-ż3 pńdzierńka
196ó roku konferencji biskupi Danii,
Szrvecji, Islandii, Norwegii, Finlandii
podjęli decyzję o niewymaganiu od
starających się o włączenie do Kościoła
wolnomularzy r ezy gnacji z cz|ortko -

stwawmasonerii.

Wfiffii:;*;:x;T,*i;
niedaleko Linzu z inicjaĘwy Franza
kard. Kóniga obradowała mieszana
komisia dialogowa. Efektem prov/a-

dzonych wówczas rozmów był zreda-

gow arry przez samych wolnomularzy
dokument Lichten ąuer Erkl tir ung, J ego

zapisy nie zostĄ wówczas upublicz-
nione i po raz pierwszy tekst tej de-

klaracii opublikowali w 1975 roku
Rolf Appel i Herbert Vorgrimler.
Sformułowany w dziewięciu punktach

dokument podkreślając, że,,dla wol-
nomularzy - .<braci odłączonych" od

Kościoła katolickiego niezrozumiĄT n
jest, że przepisy Kościola skaĄąich,
podczas gdy ustawyWielkich Lóż
p ozw aLają każdemu katolikowi na

człoŃostwo w loży wolnomularskiej"
kończył się sformułowaniem:

Żywimy przekonanie, że poruszajqce

kw e sti e w oln o mul ar stw a b ull e p ap i eskie
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lłlLlją znaczenie jeĄniehistoryczne i nie
przystają już do naszych czasów. Po-
dobnie dotyczy to również potępienia
przez prawo kościelne, ponieważ zgodnie
z tym, co zostało uprzednio wskazane,
nie da się pogodzić takiego potępienia
z nauczaniem I(ościola nauczającego,
zgodnie z BoĄm nakazem, miłości do
brąta.

WĘrm czasie osoby zaangażowane
w dialog katolicko-wolnomularski
wyrażaly nadzieję na opublikowa-
niew l97I roku dokumentu Stolicy
Apostolskiej, który,,zmazaĘ * p"-
wien sposób radykalne ibzywdzące
sformułowania antymasońskie użyte
w kanonie 2335, i kilku innych, Ko-
deksu Prawa Kanonicznego', choć
równocześnie obawiano sig że,rkatoli-
cka opinia publiczna mogłaĘ przńąć
ze zgorszeŃem tego rodzaj u decyzję".
Podobnie jak w prąrpadku protokołu
finaliĄącego wcześniejsze o cztery
dekady rozmowy akrvizgrńskie, tak
i tu powstał dokument, którynie miał
mocywiążącej.

***

f hcączachować chronologię, war-
\_rto w Ęrrn miejscu zasygnalizować
głośny list Complures episcopi Prefek-
ta Kongregacji Nauki Wiary Franio
kard. Śepera z 18 lipca 1974 rokll.
Autor podkreślił w nirn, że z awag1
na obowiązywanie doĘchczasowe-
go Kodeksu Prąwą Kąnonicznego nie
ma możliwości na zmianę obowią-
zlljącego prawodawstwa w zakresie
interpretacji kanonu 2335. Równo-
cześnie jednak zasada ta nie oddziałuje
w drugą stronę i dokument nie wska-

Ąe, że ewentualna zmiana Kodeksu
musi automaĘcznie oznaczać zmia-
nę stosunku Kościoła do masonerii.
List wywołał dość duże zamieszanie
z lw a$ na r óżnoro dność interpretacj i.
W 197 5 roku na pytanie o instrukcje
doĘczące tego dokumentu nuncjusz
apostolski wBrazylii abp Carmine
Rocco uzna| że,,możliwym jest udzie-
lenie kredytu zaufania tym, którzy
należeli do masonerii, zaśw dzisiejszej
dsb ie zaczęli sp ontaniczni e zab ie gać
o dopuszczenie do sakramentów".

Moment nadania przez Wielkiego Mistrza Florival Ferreira tytułu
wielkiego Dobroczyńcy dla arcybiskupa san salvador Avelara Brandao
kard. Vilela.

Zkolei arcybiskup Sóo Salvador da
Bahia Avelar Brandóo kard. Vilela
prTńął w tym sarnym czasie zapro-
szenie miejscowej loży Liberdade
i odprawił mszę bożonarodzeniową
dla jej członków. W Stanach Zjedno-
czonych wyraźne gesty w kierunku
porozumienia z wolnomularzami
czy nil także J ohn kard. Krol.

w;ffi:*łimx:ł;
mieszana, w skład której wchodzili
katolicy i masoni niemieccy. Osta-
teczny efekt tego dialogu stanowiła
jednostronna deklaracja Kościoła mó-
wiąca wyrńńe o niemożności pogo-
dzenia światopoglądu masońskiego ze
światopoglądem katolickim . Analizą
obj ęto ryfu Ą trzech pierwszych stop-
ń, gdyżw ichprzypadku Ąaszanych
było znaczŃe mniej zastrzeżeń, ań-
żeli w ptnryladku stopni wyższych.
Ujęte w formie synteĘcznego komu-
nikatu z 12 maja 1980 roku wyniki
prac komisji zostaĘ opublikowane
w specjalnym wydaniu,,L Osseryatore
Romano" z dnia 7 sierpnia 1980 roku.
Przedmiotem anŃzy objęte zostaĘ
trzy pierwsze stopnie przynależności
do masonerii i to wobec nich strona
kościelna zgłosiła szereg zas trzeżenia
natury dogm aĘcznej. O dpowiadaj ąc

na podstawowe pytanie, któreprzy-
świecalo stronie kościelnej w mo-
mencie podj ęcia r ozmów, wyraźnie
stwierdzonq że,,szczegółowa analiza

rytuałów i podstawowych za|ożeń
wolnomularstwa oraz obiektyume
ustalenie, że współcześnie w maso-
nerii nie zaszła jakakolwiek zmiana,
prowadzi do wniosku: równoczesna
prrymleżnośćdo Kościoła i masonerii
jest wykluczona".
Dokument ten niewątpliwie zawa-

żył na dalszym stosunku Kościoła do
wolnomularstwa, który znalazł swój
wyraz w ogłoszonym w 1983 rokUiro-
wpn Kodeksie Prawa Kanonicznego.
w t}rm miejscu warto również pod-
kreślić, iż mimo końcowego wniosĘ
w którym podkreślono niemożność
pogodzenia tych dwóch światopo-
glądów oświadczenie Konferencji
Episkopatu Niemiec było niewątpli-
wie znaczącymkrokiem na drodze
porozumienia. Pomimo wypunkto-
wania szeregu tóżnic i przeciwieństw
doktrynalnych w swej wypowiedzi
biskupi zazna czah,, że,,Kościół katoli-
cki otwiera się dziś do podjęcia wspól-
nych działń z innymi wspólnotami
religijnymi w realizowaniu pomocy
humanitarnej i celów charytaĘwnych.
o ile wolnomularstwo ma na celu na
pierwszym planie takie działania, to
Kościół gotów jest do podjęciawspól- ffi
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nych działań i wsparcia", Widać tu

bardzo wy rńną tóżnicę -w stosunku

do wcześniejszych dokumentów koś-

cielnych, gdyż mimo stwierdzenia
niezgodności doktrynaln ej aatorzy

dokumentu nie odcinają się katego-

rycznle od wolnomul arzy, |ecz starati

si,ę zna|eźćobszary, w których ewen-

tualne porozumienie byłoby możliwe,

Konsekrłencją oświadczenia Konfe-

rencji Biskupów Niemiec była ogło-

szona w następnlrm roku deklaracja

Sacra Congregal|io Kongregacji Nauki

Wiary z 17 lutego 1981 roku. W pod-

pisanym przezEranjo kard. Sepera

dokumencie pod}reślone zostało wy-

raźnie, że ,,doĘchczasowa prakryka

dyscyplinarna prawa kanonicznego nie

została w żaden sposób zmodyfrkowa-

na i obowiązu|e w całej pełni'] takwięc

,rnie zostala zniesiona ekskomunika
ani inne przewidziane kary'l Wydawa-

łoby się, że sfuvierdzenie to powinno
rozwiać wszelkie wątpliwości, ale jllż
wkrótce wraz z wejściem w życież711,

stopada 1983 roku nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego pojawił się ko-

lejny problem. W miejsce dawnego

antywolnomularskiego kanonu 23 3 5

poiawił się tu jedynie kanon 1374

mówiący:,,Kto zapisuje się do stowa-

rzyszenia działającego w jakikolwiek

sposób przeciwko Kościołowi, powi-

nien być ukarany sprawiedliwą karą;

kto zaś popiera tego rodzaju stowagy-

szenie lub nim kieruje, powinien być

ukarany interdykteml Nowy kodeks

nie wspominał już explicite o,sekcie
masońskiej", lecz ńywierni nie mieli
wątpliwości co do stanowiska prawo-

dawcy w sprawie przynależności do

masonerii, w p rzeddzien jego wejścia

w życie,26 listopada 1983 roĘ zo-

stała ogłoszona deklaracja Qlaesi,
tum e st Kongre gac j i D oktryny Wi"ry,
W podpisanym przezJosepha kard,
Ratzingera dokumencie możemy więc

przeczytaćl

N i ezmieni o n ą p ozo staj e n egaty w na

o ceną kościoła o wolnomuląrskich sto-

warzyszeniach, gdyż ich zasady byĘ

zawsze uwążane za niezgodne z nauką

Kościołą i dlatego teżprzystqllienie do

nich p ozo staj e za,kaząne. Wierni, którzy

Ordynariusz brazylijskiej diecezjiJales bp Luiz Demetrio Valentini

(na zdjęciu w koszuli) na uroczystościach w loży wolnomularskiei

należą do stow arzy szeń w olnomular,

skich, znajdują się w stanie ciężkiego

grzechu i nie mogq przystępować do

Komunii Swiętej.

Wobec licznych wątpliwości pod-
kreślono również, że

nie jest uprawnieniem lokalnych au-

torytetów ko ścielne wyp owiadanie się

w sprawie istoty stowarzyszeń wolnomu,

larskich w sposób mogqq podważać to,

co ustalono powyżej i to, co znalazło się

w deklaracji Świętej Kongregacji N auh

Wiary z dnią 17 lutego 7981 roku.

Dokument ten wzbudził liczne emo-

cje ze strony Ęch środowisĘ które
po nowym Kodeksie oczekiwaĘ ja-

kiejś radykalnej zmiany. W rwiązkl
zĘmż3lutego 1985 roku na łamach

,rlJOsservatore Romano" ukazał się

opublikowany anonimowo komentarz

Josefa kard. Ratzingera intelpretujący

zapisy deklaracji Qlaesitum esf. Mo-
żemy tam przeczytać m.in., że

[dl okonuj ąc tej deklaracj i, Kongre-

gacja Nauki Wiary nie zamierzałą

lekcew aĄć wysitków podejtnowanych

przeztych, którzy dysponujqc jej od-

powiednimi upow ążnieniami dqĄli do

r ozp o c zę ci a di alo gu z p r ze d st aw ici elarni

w olnornular stw a. Jednabże nie chcqc Ę
i stni ał a m o żliw o ś ć r o zp f z e str z eni ąnią

w śró d w ierny ch błędnej opinii, że ob ec-

nie członkostwo w masonerii pozostaje

w zgodzie z prąwem, uznaje za swój

ob ow i ązek um ożl iw ić p oznanie praw,

dziwej myśli Kościołą w tym zakresie

i ochrony przed przyjęciem postawy

członkowskiej niezgodnie z wiary ka-

tolickiej.

Nowy Kodeks nie wspom|nał jlż
explicite o ,,sekcie masońskiej" i być
może dlatego czasem pojawiaią się
wypowiedzi, których autorzy usiĘą
tłumaczl to jako przejaw radykalnej

zmiany stosunku Kościoła do wolno-

mularstwa. Zmiana zapisów Ko deksu

w niczym nie wpĘnęła na obowiązu-
jący wcześnie j zakaz przynależności
katolików do lóż wolnomularskich.
W okresie po ,rRiflessioni" hierar-
chowie Kościoła wracali do sprawy

wielokrotnie, podkreślaj ą c bar dzo
dobitnie ten zakaz. 19 kwietnia

prŁź{lA{:y*Ł ź ?,, nJ ża ż y- B- tl L ź w ź e 1 a j
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1985 roku przewodniczący Natio-
nal Conference of Catholic Bishops
(NCCS) Bernard kard. Law rozeslał
do biskupów USA list, w którym
podkreślił, że pruynależność do
wolnomularstwa rrnadal jest złern',
ponieważ rrich podstawowe zasa-
dy są niezgodne z wiarą katolicką".
2ż sĘ cznia 2005 roku w ogłoszon)łrn
na Wielki Post liście pasterskim Pa-
triarcha LizbonyJosć kard. da Cruz
Policarpo przypomniał o zakazie
wstępowania katolików do lóż ma-
sońskich. Wskazując, że ,,Huczową
kwestią, w której katolicy mają prawo
oczekiwać odpowiedzi od biskupa
jest to, czy katolicka wiara i wizja
świata są zgodne z wolnomularstwem
i ich wizją Boga", odpowiedział na tak
postawione pytanie bardzo jedno-
znacznie:,,A odpowiedź brzmi: Nie'l
podobnie w oświadczeniu na temat

wo]nomularstwaz7 marca 2007 roku
przewodniczący Penitencjarii Apo-
stolskiej bp Gianfranco Girotti,
podkreślając istniejące sprzeczności,
potwierdził niezmienność stanowiska
Kościoła w tym zakresie. Zaznaczył
on, że osoba będąca wolnomularzem
,,znajduje się w stanie grzech:o cięż-
kiegq awięc nie może otlzymać sa-
kramentów, a zatem Kościół uważa
status takiej osoby za nieprawidłowy
w odniesieniu do Magisterium Koś-
cioła'l Mówiąc o skomplikowanych
relacjach między Kościołem a wol-
nomularstwem szwaj carski domini-
kanin i Teolog Domu Papieskiego
o. Georges Marie Martin Cottier
podkreślal, że ,,dialog nie oznacza
ani porozumienia rozmówców, ani
też nie prowadzizawszelką cenę do
konsensusu".

Zdaniem niektórych opublikowany
w luĘm br. artykul Drodzy Bracia
Masoni! Przewodniczącego Papieskiej
Rady ds. Kultury Gianfranco kard.
Ravasiego może stanowić kolejny
krok na drodze tego dialogu. Należy
jednak pami ętać, że niezależnie od
wysokiej pozycji, jaką Ravasi aktualnie
zajmuje wKurii Rzynskiej, tekst ten
byłwyrazern tylko i wyłącznie jego
osobistych pogladów.

dr Norbert Wó jtowicz
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