
W nabo˝eƒstwie udzia∏ wzi´li duchowni koÊcio∏ów rzymskokato-
liciego, prawos∏awnego i protestanckiego. Fot. Wanda Wasicka

Przedstawiciele trzech wyznaƒ w kaplicy ekumenicznej przed jej
poÊwi´ceniem. Fot. Wanda Wasicka

PoÊwiecenie kaplicy ekumenicznej przez bpa Wies∏awa Meringa.
Fot. Janusz Wasicki

Âwiat potrzebuje znaku jednoÊci
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NABO˚E¡STWO EKUMENICZNE W CIECHOCINKUNABO˚E¡STWO EKUMENICZNE W CIECHOCINKU

- Jestem bardzo szcz´Êliwy, ˝e mogliÊmy modliç
si´ wspólnie z naszymi braçmi, chrzeÊcijanami innych
wyznaƒ - tak podsumowa∏ ks. bp dr Wies∏aw Mering
- Ordynariusz Diecezji W∏oc∏awskiej uroczystoÊci eku-
meniczne, które odby∏y si´ 22. 01. br. w ciechociƒ-
skim koÊciele Âw. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a. Po poÊ-
wi´ceniu kaplicy pw. Êw. Grzegorza Wielkiego w Sa-
natorium Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji Ksiàdz Biskup doda∏: - Sam fakt bycia od-
miennych wyznaƒ z sobà ju˝ ma znaczenie. Ludzie
poprzez obecnoÊç pokazujà sobie, jak sà dla siebie
wa˝ni. Ci, którzy si´ kochajà, chcà byç razem. I od-
wrotnie, je˝eli nie sà razem, nigdy nie nauczà si´
przebaczenia i mi∏oÊci.

W nabo˝eƒstwie, któremu przewodniczy∏ bp Wies-
∏aw Mering, udzia∏ wzi´li duchowni i wierni koÊcio-
∏ów rzymskokatolickiego, prawos∏awnego i protestan-
ckiego, a tak˝e przedstawiciele w∏adz paƒstwowych,
wojewódzkich, powiatowych i lokalnych. Swojà obec-
noÊç zaznaczyli równie˝ alumni z Wy˝szego Semina-
rium Duchownego we W∏oc∏awku. WÊród goÊci byli
tak˝e ciechociƒscy radni z Jerzym Sobierajskim
Przewodniczàcym Rady Miejskiej, dyrektorzy obiektów
sanatoryjnych, w tym bran˝y MSWiA. By∏a równie˝
reprezentowana Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepe∏no-
sprawnych PRO OMNIBUS. Leszek Dzier˝ewicz - bur-
mistrz Ciechocinka w dniach modlitwy o jednoÊç
chrzeÊcijan uczestniczy nieprzerwanie od 10 lat, na

W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o JednoÊç ChrzeÊcijan od 18 do 25. 01. br. w Ciechocin-
ku zosta∏o odprawione nabo˝eƒstwo ekumeniczne oraz poÊwi´cona kaplica ekumeniczna. Has∏em
tegorocznych modlitw by∏ cytat z listu Êw. Paw∏a do Koryntian: „Chrystus jedynym fundamentem
KoÊcio∏a”.

co zwróci∏ uwag´ ks. pra∏at Grzegorz Karolak - pro-
boszcz ciechociƒskiej parafii - gospodarz uroczystoÊci.

Ks. kan. p∏k. Miko∏aj Hajduczenia - prawos∏awny
dziekan pomorskiego okr´gu wojskowego, proboszcz
parafii prawos∏awnej w Ciechocinku w homilii pod-



PoÊwiecenie kaplicy ekumenicznej przez bpa Wies∏awa Meringa.
Fot. Janusz Wasicki
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kreÊli∏: - JesteÊmy rodzeƒstwem w Jezusie Chrystusie,
który nazwa∏ nas swoimi braçmi. Ks. Jerzy Molin -
proboszcz toruƒskiej parafii ewangelicko - augsburs-
kiej, wiceprzewodniczàcy Polskiej Rady Ekumenicz-
nej Oddzia∏u Pomorsko - Kujawskiego z siedzibà w
Bydgoszczy zaznaczy∏, i˝ jednoÊç mo˝emy znaleêç tyl-
ko w wiernoÊci Chrystusowi i Jego ewangelii. Ks. prof.
p∏k. Marian Bendza - kanclerz kurii prawos∏awnego
ordynariatu polowego, delegat bpa Mirona w swoim
wystàpieniu przypomnia∏ wspania∏e postaci z ostat-
nich dziesi´cioleci chrzeÊcijaƒstwa, Jana Paw∏a II, Paw-
∏a VI oraz patriarchów Bart∏omieja i Atenagorasa. Ks.
pra∏at Grzegorz Karolak, podkreÊlajàc liczny udzia∏
wiernych w nabo˝eƒstwie, zarówno parafian, jak i ku-
racjuszy, powiedzia∏, i˝ wspólnà modlitwà potwier-
dzamy s∏usznoÊç has∏a tegorocznego Tygodnia Modlit-
wy o JednoÊç ChrzeÊcijan. Pod koniec nabo˝eƒstwa
ks. bp Wies∏aw Mering poÊwi´ci∏ cztery odnowione
obrazy: Przemienienia Paƒskiego, Jezusa Mi∏osiernego,
Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej i Matki Bo˝ej Ostrobrams-
kiej.

Druga cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ w ciechociƒ-
skim sanatorium MSWiA, gdzie przedstawiciele trzech
wyznaƒ poÊwi´cili kaplic´ ekumenicznà. Kaplica zosta-
∏a zaprojektowana przez ks. prof. Piotra Sierzcha∏´
- konserwatora zabytków diecezji w∏oc∏awskiej. Ikon´
Êw. Grzegorza Wielkiego wykona∏ Piotr Adamczyk z
Ciechocinka. Tytu∏ kaplicy zosta∏ ustalony interkon-
fesyjnie. - To, co powiedziano podczas nabo˝eƒstwa,
mia∏o swój praktyczny wymiar w otwarciu i poÊwi´-
ceniu kaplicy - zaznaczy∏ Dyrektor Generalny Urz´du
Wojewódzkiego Antoni Baszyƒski. - Kaplica ekume-
niczna jest najlepszym potwierdzeniem, i˝ treÊcià
wype∏niamy s∏owa tegorocznego tygodnia modlitw
- doda∏ ks. Grzegorz Karolak. Ks. Miko∏aj Hajduczenia
uzupe∏ni∏: - Kaplica jest zwieƒczeniem s∏ów Chrystusa,
aby wszyscy byli jedno. Jest wyrazem jednoÊci chrzeÊ-
cijaƒstwa. Leszek Dzier˝ewicz: - Otwarcie kaplicy
ekumenicznej jest dowodem na to, ˝e jesteÊmy ju˝

bardzo blisko pokonania tej bariery, która przez setki
lat dzieli∏a chrzeÊcijan. Dyrektor sanatorium Zbig-
niew Krajewski nazwa∏ kaplic´ cegie∏kà w budowa-
niu ekumenizmu. Jak przyzna∏, do jej powstania przy-
czynili si´ kuracjusze ró˝nych wyznaƒ, z ró˝nych stron
Êwiata.
       Dope∏nieniem uroczystoÊci by∏o otwarcie i poÊwi´-
cenie nowoczesnego basenu solankowego po remon-
cie. Koszt remontu wyniós∏ ponad 1 milion z∏otych.
Obj´toÊç basenu 50 metrów szeÊciennych, g∏´bokoÊç
od 140 do 170 centymetrów. JednoczeÊnie b´dzie
mog∏o w nim çwiczyç 10 osób. - Pomimo trudnej sy-
tuacji, jaka jest w s∏u˝bie zdrowia, jednak coÊ si´
udaje osiàgnàç. Przyk∏adem tego jest to sanatorium,
które jeszcze pó∏tora roku temu by∏o w bardzo trud-
nej sytuacji. Otwieramy coÊ, co jest i dla cia∏a, i dla
ducha. Napawa optymizmem, ˝e jednak maleƒkimi
kroczkami, przy  ogromnym wysi∏ku wszystkich lu-
dzi dobrej woli mo˝na coÊ zrobiç - podsumowa∏a z
satysfakcjà to, co wydarzy∏o si´ 22 stycznia br. w cie-
chociƒskim sanatorium Aleksandra Sapie˝yƒska
dyrektor departamentu zdrowia w MSWiA.

Uczestnicy uroczystoÊci wyrazili s∏owa uznania dla
organizatorów. Szczególnie wszystkich urzek∏a oprawa
muzyczna, zarówno w koÊciele, kaplicy, jak i na zakoƒ-
czenie spotkania. W pieÊniach chóru parafialnego, jak
zauwa˝y∏ ks. bp Wies∏aw Mering, „brzmia∏y wschody
i zachody”. Pi´kna by∏a pieÊƒ cerkiewna, która towa-
rzyszy∏a uroczystemu poÊwi´ceniu kaplicy ekumeni-
cznej. Us∏yszeliÊmy jà w wykonaniu dzieci ks. Miko∏aja
Hajduczeni. Mówiàc o muzyce, Ksiàdz Biskup pod-
kreÊli∏, i˝ muzyka jest êród∏em pojednania i ma eku-
meniczne znaczenie. Potwierdzi∏ tak˝e, i˝ muzyka
religijna piel´gnowana jest zarówno przez KoÊció∏
wschodni, jak i zachodni.

Pi´knym zwieƒczeniem ciechociƒskich uroczystoÊ-
ci ekumenicznych w Tygodniu Powszechnej Modlitwy
o JednoÊç ChrzeÊcijan by∏o stypendium ekumeniczne.
Otrzyma∏a je Paulina ZaleÊ, laureatka Grand Prix
ubieg∏orocznej edycji Ciechociƒskich Impresji Artys-
tycznych. Uzdolnionej wokalistce stypendium ufun-
dowa∏ ks. pra∏at Grzegorz Karolak. Paulina ZaleÊ pod-
czas uroczystej kolacji zaÊpiewa∏a kilka pieÊni i piose-
nek, dedykujàc je dostojnym goÊciom. Nie kryjàc ra-
doÊci z przyznanego jej stypendium, m∏oda artystka
powiedzia∏a: - Pochodz´ z ¸odzi, ale to Ciechocinek
jest moim miastem. Tutaj zawsze si´ dziejà niesamo-
wite rzeczy. Ilekroç tu jestem, spotykajà mnie bardzo
przyjemne sytuacje. Na pytanie o marzenia Paulina
ZaleÊ odpowiedzia∏a: - Chcia∏abym po maturze dostaç
si´ na Wydzia∏ Jazzowy.

- Ciechocinek uzyska∏ miano miasta pojednania.
Zas∏uguje tak˝e na miano miasta ekumenizmu - za-
uwa˝y∏ ks. Miko∏aj Hajduczenia. Ks. dr Dariusz Ka-
niewski: - Dzisiaj inaczej rozumiemy jednoÊç. Mo˝e-
my byç jedno, wzajemnie si´ ró˝niàc, majàc w∏asne
struktury. Wiemy ju˝, ˝e jednoÊç nie polega na ujedno-
liceniu.

- To wielki zaszczyt i wielka radoÊç dla mnie, ˝e
w Ciechocinku dziejà si´ rzeczy tak pi´kne, niosàce
tak g∏´bokie przes∏anie – podsumowa∏ to niezwyk∏e
wydarzenie Leszek Dzier˝ewicz.

                                                Wanda Wasicka


