
GRUPA I 

„Dobrze, że o wielkiej sprawie ekumenizmu mówimy właśnie w Drohiczynie, 

w sercu Podlasia, gdzie od wieków spotykają się chrześcijańskie tradycje 

Wschodu i Zachodu. To miasto było zawsze otwarte na katolików, 

prawosławnych i protestantów. Jest jednak wiele momentów w historii tej 

ziemi, które bardziej niż gdziekolwiek indziej uwypuklają potrzebę dialogu w 

dążeniu do jedności chrześcijan.  

 

- Dlaczego na spotkanie ekumeniczne został wybrany Drohiczyn? 

 

GRUPA III 

„Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest 

Jego Mistyczne Ciało. Pojawiają się kolejne «stacje bolesne» na dziejowej 

drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden jedyny Kościół i pragnie, 

aby takim był zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu 

dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące 

podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie 

nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości 

wzajemnej, które ma swe źródło w miłości Chrystusa”. 

 

- Do czego prowadzą podziały między uczniami Chrystusa? 

- Do czego nas zachęca Jan Paweł II? 

 
 

GRUPA II 

W Encyklice Un unum sint podkreśliłem, iż «dialog jest (...) naturalnym 

środkiem, który pozwala porównać różne punkty widzenia, a przede wszystkim 

przeanalizować te rozbieżności, jakie stanowią przeszkodę dla pełnej komunii 

między chrześcijanami» Ów dialog winien odznaczać się umiłowaniem 

prawdy, gdyż «umiłowanie prawdy jest najgłębszym wymiarem autentycznego 

dążenia do pełnej komunii między chrześcijanami. Bez tej miłości nie można 

by stawić czoła obiektywnym trudnościom teologicznym, kulturowym, 

psychologicznym i społecznym, jakie się napotyka przy omawianiu istniejących 

różnic. Z tym wymiarem wewnętrznym i osobowym musi się zawsze łączyć duch 

miłości i pokory. Miłości do rozmówcy i pokory wobec prawdy, którą się 

odkrywa i która może się domagać zmiany poglądów i postaw»  

 

- Czym jest dialog i czym powinien się odznaczać? 

 

GRUPA IV 

„Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę 

Odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po 

bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest 

potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie 

wzajemnie. 

Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą 

ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i 

uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera perspektywę 

prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest wspólne dawanie 

świadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu. 

Niech więc miłość buduje mosty między naszymi brzegami i zachęca nas 

do czynienia wszystkiego, co tylko jest możliwe. Niech miłość wzajemna i 

umiłowanie prawdy będą odpowiedzią na istniejące trudności i tworzące się 

niekiedy napięcia”. 

 

- Co może nas skłonić do dialogu? 

- Do czego człowiek jest zdolny dzięki miłości? 

 



 


