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Rada ds. Dialogu Ekumenicznego 
i Międzyreligijnego Archidiecezji 
Krakowskiej, umocowana przy 
Arcybiskupie Metropolicie 
Krakowskim, działa na rzecz  
jedności między chrześcijanami 
oraz zbliżenia między 
wyznawcami różnych religii. 

Rada wspiera, inicjuje i realizuje 
wydarzenia ekumeniczne 
i międzyreligijne.

czas na
Dialog: KRKKRAKOWSKI ODDZIAŁ

POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ
Krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej 
współorganizuje cykliczne wydarzenia, odbywające się 
na terenie miasta Krakowa i Małopolski, m.in. Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Krakowskie 
Ekumeniczne Dni Biblijne. W czasie spotkań oddziału 
podejmowane są zagadnienia współpracy 
ekumenicznej oraz wspólnego zaangażowania 
Kościołów zrzeszonych w PRE w budowanie jedności, 
promowanie dialogu i zaufania. Krakowski Oddział 
współpracuje z Radą Dialogu Archidiecezji Krakowskiej.

Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej:
ź Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
ź Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
ź Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
ź Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
ź Kościół Polskokatolicki w RP
ź Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
ź Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Oddział Kraków



DIALOG EKUMENICZNY
Zaangażowanie ekumeniczne stanowi odpowiedź na 
modlitwę Pana Jezusa, który prosi, aby wszyscy 
stanowili jedno (J 17,21). Wiarygodność orędzia 
chrześcijańskiego byłaby o wiele większa, gdyby 
chrześcijanie przezwyciężyli swoje podziały i Kościół 
urzeczywistniał właściwą sobie pełną powszechność 
w tych dzieciach, które przez chrzest należą 
wprawdzie do niego, ale odłączyły się od pełnej z nim 
wspólnoty (communio). Powinniśmy zawsze pamiętać, 
że jesteśmy pielgrzymami i że pielgrzymujemy razem. 
W tym celu należy powierzyć serce towarzyszowi 
drogi bez nieufności, bez uprzedzeń i spoglądać tylko 
na to, czego szukamy: pokoju na obliczu jedynego 
Boga. 

RELACJE Z JUDAIZMEM
Bardzo szczególne spojrzenie kierujemy na naród 
żydowski, którego Przymierze z Bogiem nie zostało 
nigdy odwołane, ponieważ dary łaski i wezwanie Boże 
są nieodwołalne (Rz 11,29). Kościół, który dzieli 
z judaizmem ważną część Pism Świętych, uważa naród 
Przymierza i jego wiarę za święty korzeń własnej 
tożsamości chrześcijańskiej (por. Rz 11,16-18). Jako 
chrześcijanie nie możemy uważać judaizmu za obcą 
religię ani nie możemy zaliczać Żydów do tych, którzy 
są wezwani do porzucenia bożków, aby nawrócić się 
do prawdziwego Boga (por. 1 Tes 1,9). Razem z nimi 
wierzymy w jednego Boga działającego w historii 
i przyjmujemy z nimi wspólne Słowo objawione.
Bóg nadal działa w narodzie Starego Przymierza 
i sprawia, że istnieją skarby mądrości wypływające 
z jego spotkania ze Słowem Bożym. Dlatego również 
Kościół się ubogaca, gdy przyjmuje wartości judaizmu. 
Chociaż niektóre przekonania chrześcijańskie są nie do 
przyjęcia przez judaizm, a Kościół nie może wyrzec się 
głoszenia Jezusa jako Pana i Mesjasza, istnieje bogata 
komplementarność, pozwalająca nam czytać razem 
teksty Biblii hebrajskiej i pomagać sobie nawzajem 
w studiowaniu bogactwa Słowa, jak również podzielać 
wiele przekonań etycznych i wspólną troskę 
o sprawiedliwość i rozwój ludów.

DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY
W naszych czasach nabiera ważnego znaczenia relacja 
z wierzącymi islamu, dzisiaj szczególnie obecnymi 
w wielu krajach o tradycji chrześcijańskiej, gdzie mogą 
oni swobodnie praktykować swój kult i żyć 
zintegrowani w społeczeństwie. Nie można nigdy 
zapominać, że oni bowiem wyznając, iż zachowują 
wiarę Abrahama, czczą wraz z nami jedynego 
i miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzi w dniu 
ostatecznym.

Franciszek, Evangelii Gaudium 
(fragm. 244, 247, 249, 252)

MODLITWA TAIZÉ
 Modlitwa kanonami Taizé 
 w intencji jedności chrześcijan 
 o godz. 20:00 w każdy
 czwartek w roku akademickim.
 DA WAJ, ul. Kopernika 26

PAŹDZIERNIK
11–25 Krakowskie Ekumeniczne
 Dni Biblijne
24–25 Maraton Biblijny

STYCZEŃ
17 Dzień Judaizmu 
 w Kościele  katolickim
18–25  Tydzień Modlitw 
 o Jedność Chrześcijan
26 Dzień Islamu 
 w Kościele katolickim

MARZEC
1. pt. Światowy Dzień Modlitwy
ok. 5 Nagroda im. Księdza 
 Stanisława Musiała
 Przyznawana od 2008 roku za zasługi dla 
 budowania relacji polsko- i chrześcijańsko-
 żydowskich. Wyróżnienie można otrzymać 
 za twórczość oraz za działalność społeczną. 
 W Kapitule zasiadają m.in.: Rektor Uniwersytetu  
 Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa 
 i Przewodniczący Gminy Wyznaniowej 
 Żydowskiej w Krakowie. Wręczenie Nagrody 
 organizowane jest w pierwszych dniach marca, 
 w związku z rocznicą śmierci patrona. 
 Nagroda została ustanowiona przez 
 Klub Chrześcijan i Żydów Przymierze.

ok. 13 Marsz Pamięci w rocznicę  
 likwidacji krakowskiego getta
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