X Ekumeniczne Spotkanie Modlitewne
na Świętym Krzyżu
Dnia 28 marca 2009 roku, na Świętym Krzyżu odbyło się X. EKUMENICZNE
SPOTKANIE MODLITEWNE pod hasłem: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37,17).
Z domu komorowskiego uczestniczyły w tym spotkaniu: siostra Beniamina, siostra
Elżbieta i siostra Kryspina. Już na samym wstępie wyczuwalna była atmosfera wspólnoty.
Ludzie, choć sobie nie znani, radośnie witali przybywających, w kaplicy rozbrzmiewał śpiew
kanonu z Taize`: „Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień
zajaśnieje”.
Uczestników spotkania przywitał o. Karol Lipiński OMI, rektor kościoła.
Nabożeństwo Ekumeniczne poprowadził pastor kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego ksiądz Wojciech Rudkowski, który w kazaniu, nawiązując do Ewangelii o
cudownym rozmnożeniu chleba, zapytał wszystkich przybyłych o cel przybycia, o
zaangażowanie w ruch Ekumeniczny. Co jest ważniejsze, samo rozmnożenie chleba i
najedzenie się do syta czy też osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka. Prelegent powiedział, że
Bóg przemawia do nas przez swoje Słowo, by czasami nami potrząsnąć. Słowo Boże jest dla
nas jak lustro, które pokazuje, co w nas jest nie tak, co należy zmienić, poprawić.
Po nabożeństwie, pastor kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, ksiądz Marcin Kotas
ukazał nam postać Świętego Brunona z Kwerfurtu, którego 1000-lecie śmierci oraz 100-lecie
postawienia krzyża nad jeziorem Niegocin przez wspólnotę Ewangelicką z Giżycka, w tym
roku obchodzimy.
Druga część Ekumenicznego Spotkania Modlitewnego rozpoczęła się Akatystem
dziękczynnym, ułożonym przez protojereja Grzegorza Pietrowa, który umarł w więzieniu w
latach czterdziestych ubiegłego wieku. Po wspólnym odśpiewaniu Akatystu w postawie
stojącej, wysłuchaliśmy pięknego wykładu o. Aleksandra Jacyniaka SJ, na temat: „Misterium
ikony”. Misterium ikony zostało ukazane na przykładzie ikony nad ikonami mnicha Andrzeja
Rublowa, wykonanej w 1425 roku – TRÓJCA ŚWIĘTA, która jest wzorem ikonografii i
wszystkich przedstawień Trójcy Świętej.
Ciekawostką spotkania było to, że postać Św. Brunona z Kwerfurtu ukazał ksiądz
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a nie z Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Natomiast o
ikonie mówił Ksiądz Kościoła Rzymsko-Katolickiego, a nie z Kościoła Prawosławnego.
Na spotkaniu były reprezentowane następujące Kościoły: Kościół Rzymsko-Katolicki,
Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
X. Ekumeniczne Spotkanie Modlitewne „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37,17),
zakończyło się błogosławieństwem kapłanów, któremu przewodniczył pastor Janusz Daszuta
z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
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