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Życzliwi bądźmy – centralne nabożeństwo w
Drogomyślu
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21 stycznia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Drogomyślu odbędzie się wyjątkowe
centralne nabożeństwo ekumeniczne katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Diecezji
Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wszystko z racji Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan oraz 20. rocznicy podpisania wspólnej ekumenicznej deklaracji.

fot.diecezja.bielsko.pl

Mija 20 lat od podpisania wspólnej deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu przez Kościoły zrzeszone w Polskiej
Radzie Ekumenicznej i Kościół Rzymskokatolicki. Zgodnie z ustaleniami wspólnej deklaracji na nabożeństwa należy
zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do
udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.
Od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
który również będzie uczczeniem tamtych wydarzeń. W ramach tego wyjątkowego tygodnia, który w tym roku
odbywa się pod hasłem „Życzliwi bądźmy”, wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach,
modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.
Centralne nabożeństwo w diecezji bielsko-żywieckiej i luterańskiej diecezji cieszyńskiej odbędzie się 21 stycznia o
godz. 17:00 w kościele ewangelickim w Drogomyślu. Kazanie podczas liturgii wygłosi bp Piotr Greger. 19 stycznia o
godz. 16.00 w luterańskim Kościele Jezusowym w Cieszynie celebrowane będzie nabożeństwo ekumeniczne.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez

pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św.
Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Krajowe obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w
Polsce podkreśli nabożeństwo , które odbędzie się w Warszawie w Kościele Św. Trójcy. W przygotowywaniu i
obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE, która formalnie
zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół EwangelickoAugsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół
Starokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.
Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. Z
kolei bezpośrednio po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić
będzie 20. Dzień Islamu. Hasło tegorocznego brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego
braterstwa”.
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