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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Rozprawa doktorska zatytułowana „Ekumenizm duchowy, praktyczny i doktrynalny 

w relacjach anglikańsko-rzymskokatolickich w Nigerii” omawia konkretne i praktyczne 

sposoby, w jakie Kościół Katolicki w Nigerii aktywnie i bezpośrednio angażuje swojego 

ekumenicznego partnera (Kościół Nigerii, Wspólnota Anglikańska) w duchu wzajemnego 

zaufania i szacunku, modlitwy i miłości, współpracy i dialogu. Relacje ekumeniczne 

anglikańsko-katolickie w Nigerii stanowią odpowiedź na globalne działania ekumeniczne, 

które mają na celu wspólne poszukiwanie widzialnej jedności Kościoła. Stąd, poprzez 

ekumenizm duchowy, praktyczny i doktrynalny, anglikanie i katolicy otrzymują łaskę, aby 

miłując się wzajemnie, unikali słów i działań, które w rzeczywistości i sprawiedliwości nie 

odzwierciedlają prawdziwych relacji tych chrześcijańskich Kościołów. 

Rozdział pierwszy tej rozprawy śledzi historyczne tło chrześcijaństwa w Nigerii w 

odniesieniu do jego misyjnego postępu, wzrostu i wyzwań. Przedstawia fakty, które 

dowodzą, że chrześcijański i religijny stan rywalizacji i antagonizmów pierwszego wieku 

chrześcijaństwa w Nigerii (1885-1985) powoduje konieczność nawiązania relacji 

ekumenicznych w tym kraju. 

W rozdziale drugim omówiono rzymskokatolickie zasady ekumenizmu, a także 

„cztery zasady anglikańskiego zaangażowania w ekumenizm”. Z analizy anglikańskiego i 

rzymskokatolickiego nauczania na temat ekumenizmu, wyprowadzono zasady ekumenizmu 

duchowego, praktycznego i doktrynalnego. 

Rozdział trzeci tego studium dotyczy praktycznego zastosowania zasad 

ekumenicznych w relacjach anglikańsko-katolickich w Nigerii. Przedstawia działalność 

Nigeryjskiej Komisji Anglikańsko-Katolickiej (NARCC) i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 

Nigerii (CAN), które zapewniają platformę do afektywnego i skutecznego spotkania 

ekumenicznego. To spotkanie jest zakorzenione w wzajemnym uznawaniu chrztu 

celebrowanego w imię Jezusa Chrystusa. Charakteryzuje się wspólnym świadectwem, 

dialogiem teologicznym, wspólną modlitwą i nie sakramentalną celebracją liturgiczną oraz 

wspólnym studium biblijnym, przeprowadzanym przez oba Kościoły w stopniu 

odpowiadającym ich obecnej sytuacji ekumenicznej. NARCC, jako wspólna komisja, 

również bada i odpowiada na różne dokumenty ARCIC, takie jak: Wspólna Deklaracja na 

Temat Doktryny Eucharystycznej (1971), Życie w Chrystusie: moralność, komunia i Kościół 

(1994) oraz Zbawienie i Kościół (1986). 

Z faktów zbadanych i udostępnionych w tej pracy jest pewne, że Kościół Nigerii 

(Wspólnota Anglikańska) i Kościół Rzymskokatolicki w Nigerii nie osiągnęły porozumienia 

w niektórych kwestiach doktrynalnych. Dlatego członkowie obu Kościołów borykają się z 

trudnościami wynikającymi ze możliwości współdzielenia Eucharystii oraz związanymi z 

problemem małżeństw mieszanych. W wyniku istniejących rozbieżności w doktrynie 

eucharystycznej między dwoma Kościołami, a także z powodu braku ważności święceń 

anglikańskich, Kościół katolicki w Nigerii obecnie nie pozwala na współdzielenie 

Eucharystii z anglikanami. Z drugiej strony anglikańska tradycja upoważnia swoich 

członków do współpracy z nie anglikańskimi wspólnotami poprzez wzajemne uczestnictwo 

w liturgii sakramentalnej. Ze względu na różnice między nauczaniem katolickim a 

anglikańskim na temat sakramentalności i nierozerwalności małżeństwa, zaleca się, aby we 

wszystkich przypadkach zarówno katoliccy, jak i anglikańscy partnerzy zaangażowani w 

małżeństwa mieszane byli odpowiednio poinstruowani w zakresie sakramentalnego, 

religijnego i społecznego wymiaru chrześcijańskiego małżeństwa. 

Niezależnie od tego, w ciągu ostatnich piętnastu lat (począwszy od 2000 roku)w  

relacjach ekumenicznych anglikańsko-katolickie w Nigerii stopniowo powraca wzajemna 
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miłość, zaufanie i szacunek. Zwraca się także uwagę na to, aby we wszystkich wysiłkach 

ekumenicznych utrzymywać związek między jednością a misją. 

 

Summary of doctoral dissertation 

 

This doctoral dissertation titled, “Spiritual, Practical and Doctrinal Ecumenism in the 

Anglican-Roman Catholic Relations in Nigeria”, discusses concrete and practical ways by 

which the Catholic Church in Nigeria actively and directly engages her ecumenical partner 

(Church of Nigeria, Anglican Communion) in the spirit of mutual trust and respect, prayer 

and charity, collaboration and dialogue. Anglican-Roman Catholic ecumenical relations in 

Nigeria serve as response to the global ecumenical activities that aim at common search for 

visible unity of the Church. Hence, by means of spiritual, practical and doctrinal ecumenism, 

Anglicans and Catholics obtain the grace to love one another, and to avoid expressions and 

actions which in truth and fairness do not represent the condition of other Christian Churches. 

Chapter one of this dissertation traces the historical background of Christianity in 

Nigeria with regard to its missionary progress, growth and challenges. It presents facts to 

prove that it is the Christian-religious condition of rivalry and antagonism of the first century 

of Christianity in Nigeria (1885-1985) that necessitates the emergence of ecumenical 

relations in the country.  

Its chapter two elaborates the Roman Catholic principles of ecumenism, as well as the 

“four principles of Anglican engagement on ecumenism”. It is by the analysis of these 

Anglican and Roman Catholic ecumenical teachings that principles of spiritual, practical and 

doctrinal ecumenism are deduced. 

Chapter three of this study treats practical application of ecumenical principles in the 

Anglican-Roman Catholic relation in Nigeria. It studies the activities of the Nigeria 

Anglican-Roman Catholic Commission (NARCC) and Christian association of Nigeria 

(CAN) which provide platform for affective and efficient ecumenical encounter. This 

encounter is rooted in mutual recognition of baptism celebrated in the name of Jesus Christ. It 

is characterized by common witness, theological dialogue, common prayer and non-

sacramental liturgical celebration, and common Bible study, carried out by both Churches to 

the degree appropriate to their present ecumenical situation. NARCC, as joint commission, 

also studies and respond to various Statements of ARCIC such as: Agreed Statements on 

Eucharistic doctrine (1971), Life in Christ: moral, communion and the Church (1994), and 

Salvation and the Church (1986).  

From the facts studied and made available in this thesis, it is certain that the Church of 

Nigeria, Anglican Communion and the Roman Catholic Church in Nigeria have not reached 

agreement on some doctrinal matters. Therefore, members of the two Churches face 

difficulties that arise from Eucharistic sharing and mixed marriages: As a result of the 

existing divergences on Eucharistic doctrine between the two Churches, and for the reason of 

lack of validity of Anglican Orders, the Catholic Church in Nigeria does not, at present, 

permit Eucharistic sharing with Anglicans. On the other hand, Anglican tradition permits its 

members to collaboration with those of non-Anglican communities through mutual 

participation in sacramental sharing. Because of variation between Catholic teaching and 

Anglican position on the sacramentality and indissolubility of marriage, it is recommended 

that in all cases both Catholic and Anglican partners involved in mixed-marriages should be 

properly instructed on the sacramental, religious and social dimensions of Christian marriage. 

These notwithstanding, over the last fifteen years (starting from 2000) Anglican-

Roman Catholic ecumenical relation in Nigeria gradually restores mutual love, trust, respect 

and charity. It is recommended that in all their ecumenical endeavours, the link between unity 

and mission has to be maintained. 
 

 


