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Modlitwa o Pojednanie

"Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa y Bo ej.”

"B d cie dla siebie mili, serdeczni, wybaczajcie sobie
nawzajem, jak Bóg w Chrystusie wybaczy Wam."

³ ¿

¹ Ÿ
³

œ

(list w. Paw a do Rzymian, 3,23)

(list w. Paw a do Efezjan 4,23)
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Módlmy siê:

Nienawiœæ, która oddziela narody od narodów, rasy od
ras, klasy od klas

¯¹dzê ludzi i narodów, by posiadaæ to, co do nich nie
nale¿y

Chciwoœæ, która nas sk³ania do wykorzystywania pracy
innych i pustoszenia ziemi

Zawiœæ jak¹ budz¹ w nas cudze szczêœcie i powodzenie

Nasz¹ obojêtnoœæ na los wiêŸniów, bezdomnych
i uchodŸców

Wyuzdanie, które bezczeœci cia³a mê¿czyzn, kobiet
i dzieci

Pychê, która ka¿e nam polegaæ na sobie, a nie na Bogu

OJCZE, WYBACZ

OJCZE, WYBACZ

OJCZE, WYBACZ

OJCZE, WYBACZ

OJCZE, WYBACZ

OJCZE, WYBACZ

OJCZE, WYBACZ
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Krzy¿ z Coventry
w Fundacji „Krzy¿owa“

Symbol Pojednania

Œwiatowa Wspólnota
Wspólnoty Krzy¿a z Coventry znajduj¹ siê niemal
na ca³ym œwiecie, miêdzy innymi w:



Protea:
Koœció³ Dobrego Pasterza

Anglikañski duchowny w KaduniePrezentacja podczas
polsko-niemieckiego
spotkania m³odzie¿y

Warsztaty dla m³odzie¿y
niepe³nosprawnej z Polski,

Niemiec i Ukrainy

Historia Krzy¿a z Coventry

Po zniszczeniu katedry w Coventry wskutek

niemieckich nalotów bombowych, z 14 na 15

listopada 1940 roku, ówczesny proboszcz Richard

Howard, umieœci³ na ocala³ej œcianie chóru napis:

"Ojcze wybacz" .

S³owa te sta³y siê podstaw¹ modlitwy z Coventry,

której tekst przedstawia pojednanie jako wa¿ne

zadanie dla ca³ego œwiata chrzeœcijañskiego.

Modlitwa powsta³a w 1959 roku i od tego czasu

odmawiana jest w ka¿dy pi¹tek o dwunastej w

po³udnie w ruinach starej katedry w Coventry oraz

w wielu centrach Krzy¿a z Coventry na ca³ym

œwiecie.

Na o³tarzu nowej katedry w Coventry stoi

oryginalny krzy¿, zbudowany z ocala³ych po

po¿arze gwoŸdzi budowlanych, którymi zbite by³y

wczeœniej belki stropowe katedry.

Z pozosta³oœci po zniszczeniu powsta³ symbol

przebaczania i nowego pocz¹tku.

Krzy¿ z Coventry stanowi dzisiaj symbol pojednania,

wolnoœci i mi³oœci bliŸniego w wielu miejscach

œwiata. Pod tym krzy¿em ludzie podejmuj¹ siê

zadañ s³u¿¹cych pokonywaniu przeciwieñstw

i szukaniu nowych dróg do wspólnej przysz³oœci.

Krzy¿ z Coventry

Znak Pojednania

Krzy¿ z Coventry w Krzy¿owej

Krzy¿owa jest miejscem, w którym obowi¹zuje
zasada popierania pokoju i pojednania.

W latach 1942/43 odby³y siê tutaj trzy du¿e
spotkania Krêgu z Krzy¿owej - jednej z najwa¿niej-
szych grup niemieckiej opozycji antyhilterowskiej.

W roku 1989, w czasie politycznego prze³omu, jaki
nast¹pi³ w Polsce, cz³onkowie Klubu Inteligencji
Katolickiej we Wroc³awiu i ich partnerzy z ró¿nych
krajów spotykali siê, aby rozwin¹æ idee dla nowej
Krzy¿owej.

Od tego czasu w programach realizowanych
przez Fundacjê "Krzy¿owa" dla Porozumienia
Europejskiego spotykaj¹ siê m³odzie¿ i doroœli z
Polski, Niemiec i innych krajów europejskich.
W czasie spotkañ i wspólnych warsztatów m³odzi
ludzie poznaj¹ siê wzajemnie i ucz¹ siê prze³amy-
wania stereotypów.

Ze wzglêdu na te i inne inicjatywy podejmowane
na rzecz pojednania, Fundacja Krzy¿owa nale¿y
od listopada 2000 roku do Miêdzynarodowej
Wspólnoty Krzy¿a z Coventry.

Praca Miêdzynarodowego Centrum
na rzecz Pojednania

W roku 1960 powsta³o
Miêdzynarodowe
Centrum na rzecz
Pojednania, którego
d³ugoletnim
dyrektorem by³
duchowny Paul
Oestreicher.

Szczególnie du¿o
uwagi poœwiêci³
pojednaniu Wschodu
z Zachodem w
okresie Zimnej Wojny.
Zaanga¿owa³ siê
ponadto w walkê
przeciwko
Apartheidowi, a tak¿e
w odbudowê
Koœcio³a Mariackiego
w DreŸnie.

Obecnie
Miêdzynarodowe
Centrum na rzecz
Pojednania
kierowane jest przez
duchownego
Stevena Davisa.

Punkty ciê¿koœci
pracy na rzecz
pojednania
przesunê³y siê w
ostatnim czasie na
Bliski Wschód i Afrykê.

Kap³an Andrew White zostaje
w styczniu 2002 wa¿nym religijnym
mediatorem przy izrealsko -
palestyñskiem stole


