Sprawozdanie Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej
za okres od 13 września 2011 do 31 sierpnia 2016 roku
przedstawione na Zgromadzeniu Ogólnym PRE
Warszawa; 31 sierpnia 2016 roku
Dostojne Zgromadzenie!
W tym roku mija 70 lat od powołania do życia Polskiej Rady Ekumenicznej, ale
początki powstania Rady sięgają jeszcze dalej, do tajnych spotkań w czasach II wojny
światowej. PRE przeżyła więc okres okupacji hitlerowskiej, systemu totalitarnego,
przełomu lat 80-tych oraz jest uczestnikiem obecnych przemian społecznych
i cywilizacyjnych. Niezależnie jednak od czasów w jakich przyszło PRE spełniać
posłannictwo pojednania, jesteśmy „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”, jak
głosiło hasło tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Zanim przejdę do przedstawienia sprawozdania z działalności PRE z mijającej
kadencji, pozwólcie, że wspomnę tych, których nasz Pan powołał do siebie. W ciągu
minionych pięciu lat do wieczności odeszli znani ekumeniści: 30 stycznia 2014 roku
zmarł ks. Tadeusz Szurman – biskup diecezji katowickiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego. 25 marca 2014 roku zmarł ks. Jan Gross – prezes Synodu Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, wieloletni przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej
Rady Ekumenicznej.

1. Działalność statutowa
Nad całokształtem pracy PRE czuwa Prezydium i Zarząd. Do Prezydium należą
zwierzchnicy Kościołów członkowskich, członkowie Zarządu PRE oraz z głosem
doradczym przedstawiciele członków stowarzyszonych: Towarzystwa Biblijnego
w Polsce i Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików. Na posiedzenia zapraszany
jest również Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W okresie
sprawozdawczym odbyło się 31 posiedzeń Prezydium i 35 posiedzeń Zarządu. Zgodnie
ze statutem, Prezydium powołało 6 komisji. Komisje funkcjonują w bardzo różny
sposób i posiadają specyficzne zadania. Niektóre zadania od lat pozostają takie same,
inne muszą zmieniać się zgodnie z wymaganiami współczesnych czasów.
Prace Komisji Dialogu Teologicznego w minionej kadencji skupiały się na
zagadnieniu eklezjologii w kontekście ekumenicznym. Wspólnie z Chrześcijańską
Akademią Teologiczną zorganizowała ona dwa sympozja naukowe. Kontynuacja
dialogu teologicznego wewnątrz PRE jest istotnym i koniecznym zadaniem,
szczególnie na temat języka teologicznego jakim posługujmy się prezentując
zagadnienia eklezjologiczne. Lepsze wzajemne rozumienie eklezjologicznych
aspektów jest podstawą lepszego wzajemnego zrozumienia Kościołów, co ma wpływ
na poszerzenie współpracy.

Komisja Diakonijna kontynuowała organizację specjalnych dorocznych
konferencji
i
wyjazdów
studyjnych.
Tematyka
dotyczyła
świetlic
środowiskowych, spółdzielni socjalnych, pozyskiwania funduszy europejskich
i migracji. Podkreślić należy także kontynuowanie wspólnych akcji Caritasu, Diakonii
Polskiej oraz Eleosu – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz skarbonek pasyjnych.
Już w poprzednich kadencjach z działalności Komisji Kobiet wyodrębniły się dwie
inicjatywy o zasięgu międzynarodowym: Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy
oraz Ekumeniczne Forum Chrześcijanek Europy. W skład Komitetu Światowego Dnia
Modlitwy wchodzą przedstawicielki Kościołów PRE oraz przedstawicielki Kościołów
niezrzeszonych w PRE. Niektóre Kościoły PRE delegowały zarówno do Komitetu, jak
i Komisji te same delegatki, inne Kościoły do każdego z tych gremium delegowały
różne osoby. Komisja przeprowadziła konsultacje ekumeniczne.
W ramach Komisji Mediów działają dwie podkomisje: radiowa i telewizyjna.
Zespół ds. Radia przygotowywał i zatwierdzał do emisji harmonogramy nabożeństw
retransmitowanych w II Programie Polskiego Radia oraz harmonogramy audycji
radiowych. Odbyły się dwa seminaria warsztatowe organizowane przez Polskie Radio
dla Kościołów członkowskich PRE. Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia
z własnej inicjatywy poszerzyła swoją działalność o audycję „Kurier Ekumeniczny”
nadawany na platformie internetowej Polskie Radio 24. Zespół konsultantów
Kościelnych Programów Telewizyjnych na bieżąco podejmował tematy dotyczące
współpracy Kościołów z Redakcją Ekumeniczną TVP.
Komisja Młodzieży to druga komisja, której działalność na przestrzeni lat została
przeniesiona na płaszczyznę międzynarodową. 30.10.2012 r. w Warszawie odbyło się
spotkanie Komisji Młodzieży PRE z przedstawicielami Europejskiej Rady Młodzieży
Ekumenicznej. W nowej kadencji należy przemyśleć w jaki sposób Komisja Młodzieży
PRE może odpowiadać na potrzeby Kościołów członkowskich związanych z pracą
z młodzieżą.
Komisja Wychowania Chrześcijańskiego zajmowała się monitorowaniem sytuacji
i kwestii problematycznych związanych z nauczaniem religii w poszczególnych
Kościołach. Informowała katechetów o projektach edukacyjnych oraz zorganizowała
V Ekumeniczne Forum Katechetyczne.
Podstawowa działalność ekumeniczna prowadzona jest przez Oddziały Polskiej
Rady Ekumenicznej. Dlatego jest dla nas wielką radością powstawanie nowych
oddziałów. 18 czerwca 2014 roku został powołany kaliski oddział PRE. W skład
nowego oddziału weszły cztery Kościoły. Biuro PRE organizuje doroczną konferencję
Przedstawicieli Komisji i Oddziałów Regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest to
nie tylko możliwość spotkania się, prezentacji działalności oraz sytuacji ekumenicznej
w swoich regionach, ale także dyskusji i wymiany doświadczeń. W okresie
sprawozdawczym odbyły się cztery konferencje.
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Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan pozostają jednym z najważniejszych
i kluczowych wydarzeń ekumenicznych. Odbywa się on każdego roku od 18 do 25
stycznia w Polsce i wielu krajach na całym świecie. W roku 2012 materiały pod
hasłem: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15,51-58), po
raz pierwszy zostały przygotowane przez polską grupę redakcyjną. Podczas
nabożeństw w Polsce były zbierane ofiary na pomoc dla uchodźców, którzy
doświadczają wojny i prześladowań w Syrii i w innych miejscach na Bliskim
Wschodzie. W trakcie obrad Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski
i Polskiej Rady Ekumenicznej padł pomysł, aby wystosować pismo do Papieskiej Rady
ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Komisji Wiary i Ustroju Światowej Rady
Kościołów z propozycją ponownego przygotowania materiałów przez polską grupę.
Inicjatywę tę należy wesprzeć w następnych latach.
23 października 2012 roku odbyła się uroczysta inauguracja Ekumenicznego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. EUTW koncentruje się na kształceniu,
integracji i zmianie negatywnych stereotypów dotyczących ludzi wyznających różny
światopogląd religijny.
28 kwietnia 2015 roku w siedzibie PRE odbyła się uroczystość wręczenia
Prezesowi Polskiego Radia panu Andrzejowi Siezieniewskiemu w imieniu Polskiej
Rady Ekumenicznej prawosławnego medalu Świętej Magdaleny Równej Apostołom.
W związku z tą uroczystością powróciła myśl o ustanowienia stosownego odznaczenia
PRE.

2. Kontakty ekumeniczne z Kościołem Rzymskokatolickim
W kontaktach z Kościołem Rzymskokatolickim ważną rolę odgrywa Komisja ds.
Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną.
W minionej kadencji Komisja odbyła 10 posiedzeń. Komisja wyraziła pragnienie, aby
zadbać o wymiar ekumeniczny obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej zostali
zaproszeni na obchody w Gnieźnie i Poznaniu w terminie 14-16 kwietnia 2016 roku.
14 kwietnia na Ostrowie Lednickim w Gnieźnie odbyła się modlitwa, w której czynnie
uczestniczyli przedstawiciele Kościołów PRE. Ważne dla polskiego ekumenizmu było
odczytanie deklaracji Kościołów w Polsce: „Sakrament Chrztu Znakiem Jedności” z 23
stycznia 2000 roku. Odczytanie to odbyło się w czasie głównych uroczystości na
stadionie w Poznaniu i przez uczestników spotkania było przyjęte z dużym
entuzjazmem. Przedstawiciele PRE brali także udział w mszach celebrowanych przez
legata papieskiego, sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina. W ramach
uroczystości związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski w czasie wizyty Papieża
Franciszka w Polsce odbyła się msza w Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie.
Na tę uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Kościołów PRE.
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Wspomniana wizyta Papieża Franciszka w Polsce była związana z Światowymi
Dniami Młodzieży. Przedstawiciele Kościołów PRE zostali zaproszeni do wzięcia
udziału w powitaniu Papieża na dziedzińcu Zamku na Wawelu przez prezydenta
Andrzeja Dudę, a przez premier Beatę Szydło do udziału we wspólnej modlitwie przy
pomniku w byłym Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Przez Sekretarza
Konferencji Episkopatu Polski Kościoły PRE zostały zaproszone do wzięcia udziału we
wspomnianej mszy na Jasnej Górze oraz w mszy dla duchownych i osób życia
konsekrowanego, która odbyła się w Sanktuarium im. Jana Pawła II w Krakowie.
Niestety tym razem w programie wizyty nie zaplanowano spotkania Papieża
z przedstawicielami Kościołów PRE, co było dobrą tradycją poprzednich wizyt
papieskich w Polsce.
Ważnym wydarzeniem w historii polskiego ekumenizmu są Zjazdy
Gnieźnieńskie. Podczas kończącej się 5-letniej kadencji odbyły się one dwukrotnie. IX
Zjazd Gnieźnieński pod hasłem: „Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan”
odbył się w dniach 16-18 marca 2012 r. Po raz pierwszy do Komitetu Organizacyjnego
Zjazdu zaproszono przedstawiciela Polskiej Rady Ekumenicznej. X Zjazd Gnieźnieński
odbywał się w dniach 11-13 marca 2016 roku. Był to czas spotkań i dyskusji na temat
miejsca chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Hasło, które mu towarzyszyło
brzmiało: „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Zjazd
nawiązywał także do uroczystości 1050-lecia Chrztu Mieszka I.
Efektem prac Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski
a Polską Radą Ekumeniczną było podpisanie przez przedstawicieli Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego trzech
wspólnych dokumentów. 16 stycznia 2013 roku – „Apel Kościołów w Polsce
o ochronę stworzenia”, 20 stycznia 2015 roku – „Apel Kościołów w Polsce
o poszanowanie i świętowanie niedzieli” oraz 30 czerwca 2016 – „Przesłanie
Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”.
15.11.2011 roku Komisja zakończyła prace nad dokumentem: „Małżeństwo
chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej – deklaracja Kościołów
w Polsce na początku trzeciego tysiąclecia”. Jest to drugi ważny dokument regulujący
relacje między Kościołami w Polsce. Dokument ten został przesłany do Rzymu.
Oczekujemy na odpowiedź.
W dniach 5-9 grudnia 2014 roku w Polsce przebywał kard. Kurt Koch,
przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan. 9 grudnia
spotkał się z Prezydium PRE w jej siedzibie.

3. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP oraz Polskiej Rady Ekumenicznej
W minionej kadencji Komisja odbyła 3 spotkania. Komisja zajęła przychylne
stanowisko wobec kontynuacji budowy siedziby ChAT ze środków publicznych,
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zachowania przez ChAT prawa do używania w nazwie własnej słowa „akademia” po
spełnieniu warunków ustawowych oraz starań o ukształtowanie zasad finansowania
ChAT z budżetu państwa. Podczas obrad dyskutowano o sprawach związanych
z Funduszem Kościelnym, a także o trybie przeprowadzania zmian w ustawach
o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów oraz o relacjach Kościołów
z administracją rządową i samorządową. Przedstawiona została również informacja
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat obecności Kościołów członkowskich
Polskiej Rady Ekumenicznej w publicznych programach radia i telewizji. 24.04.2013 r.
zostało podpisane porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od
nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

4. Działalność międzynarodowa
W naszych relacjach z Kościołami w Niemczech nadal bardzo ważną rolę
odgrywa Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej z Kościołem Ewangelickim
Niemiec. Do Komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej stron. W tym roku
nastąpiła zmiana członków Komisji po stronie partnera niemieckiego. Nową
przedstawicielką Rady EKD została prezes Ewangelickiego Kościoła Westfalii Annette
Kurschus, wiceprzewodnicząca Rady EKD oraz ks. Dirk Stelter. Ze strony Polskiej Rady
Ekumenicznej uczestniczyli: abp Jeremiasz oraz dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Celem
odbytych czterech spotkań było omówienie aktualnych spraw dla Kościołów w Polsce
i w Niemczech oraz wymiana doświadczeń. Podczas spotkań podkreślano potrzebę
rozwijania teologicznego dialogu ekumenicznego, szczególnie na temat eklezjologii.
Dokonano również ewaluacji projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na
Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Niemczech”. Wskazano na wyzwania związane z jego
realizacją, które wynikają z sytuacji społeczno-politycznej i ekumenicznej na Ukrainie.
Projekt został zainicjowany w 1997 roku przez Komisję Kontaktów między Polską
Radą Ekumeniczną a Kościołem Ewangelickim Niemiec. W skład grupy wchodzą
przedstawiciele
Kościołów
ewangelickich,
Kościoła
prawosławnego,
rzymskokatolickiego, grekokatolickiego z czterech krajów: Ukrainy, Białorusi, Niemiec
i Polski. W bieżącym roku od 7 do 9 grudnia odbędzie się kolejna konferencja w
ramach tego projektu nt. „Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu
migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa”.
Ważnym partnerem PRE jest Ewangelicki Kościół Hesji i Nassau. W dniu
18.07.2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej
i Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau. W trakcie spotkania przypomniano początki
wspólnych kontaktów oraz wyrażono nadzieję na ich kontynuowanie. PRE jest
wdzięczna EKHN za długoletnią współpracę, której wyrazem jest także wsparcie
finansowe. W dalszym ciągu prowadzona jest współpraca z Ewangelicką Fundacją
„Znaki Nadziei – Zeichen der Hoffnung” z Frankfurtu nad Menem, której powstanie
było efektem owocnej współpracy z EKHN. Fundacja otacza swoją opieką 140
podopiecznych – byłych polskich więźniów obozów koncentracyjnych.
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Kolejnym partnerem zagranicznym PRE jest Kościół Ewangelicki Westfalii.
W trakcie mijającej kadencji odbyły się dwa sympozja: 4. Europejskie Sympozjum
„Wojna, migracja, pojednanie – nauka historii Kościoła – wyzwania dla przyszłości”
(7-9 listopada 2011 r.) w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha
Bonhoeffera w Szczecinie. W październiku 2014 roku w Schwerte w Niemczech
odbyło się 5. Europejskie Sympozjum Westfalskie nt. „Przełom cywilizacyjny I wojny
światowej. Współczesne wyzwania dla europejskiej kultury pokoju”. W naszych
kontaktach ważną rolę odgrywa dialog teologiczny dotyczący bieżących problemów
społecznych. 6. Europejskie Sympozjum na temat stosunku do obcych w Europie
planowane jest na wrzesień tego roku w Polsce.
Mówiąc o kontaktach z Niemcami, należy przypomnieć, że PRE jest jednostką
centralną Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM) – organizacji, która
z wykorzystaniem rządowych środków dofinansowuje spotkania, praktyki, programy
specjalistyczne i inne, w których biorą udział młodzi z Polski i Niemiec. Warto więc
zachęcić wszystkie Kościoły do zainteresowania się tą formą dofinansowania pracy
młodzieżowej.
Od 3 do 8 lipca 2013 roku w Budapeszcie odbyło się Zgromadzenie Ogólne
Konferencji Kościołów Europejskich. Zgromadzenie dokonało zmian w konstytucji
KEK. Zgodnie ze wprowadzonymi zmianami pracami KEK kieruje 20-osobowy zarząd,
w którym obecnie nie ma przedstawiciela z Polski. Druga zmiana dotyczy
bezpośrednio PRE, a mianowicie nowa konstytucja nie przewiduje statusu członka
stowarzyszonego. Obecnie, z inicjatywy zarządu KEK, trwają prace nad znalezieniem
platformy współpracy między KEK a krajowymi strukturami ekumenicznymi.
W Warszawie od 11 do 22 listopada 2013 roku odbyła się Konferencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Przedstawiciele Kościołów Polskiej Rady
Ekumenicznej wzięli udział w konferencji oraz powołali Sekretariat Ekumeniczny,
koordynujący różne imprezy towarzyszące konferencji. Zorganizowano między innymi
nabożeństwo ekumeniczne, w trakcie którego modlono się o: zachowanie stworzenia,
osoby dotknięte skutkami zmian klimatycznych oraz wszystkich uczestników
konferencji COP19. Wraz z pracownikami Centrum Luterańskiego oraz
wolontariuszami przygotowano i poprowadzono Ekumeniczny Informacyjny Punkt
Spotkań oraz zorganizowano konferencję i panel dyskusyjny: „Kościoły a ochrona
stworzenia”.
Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć obchody 50. rocznicy Memorandum
Wschodniego EKD. 1 października 1965 roku Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD)
ogłosił dokument pt. „Położenie wypędzonych i stosunek narodu niemieckiego do
wschodnich sąsiadów. Ewangelickie memorandum”, znany jako Memorandum
Wschodnie. Dokument ten wywołał w RFN żywą dyskusję, radykalnie przyczynił się do
stopniowej zmiany relacji polsko-niemieckich i do pojednania. Poprzedził on orędzie
polskich biskupów rzymskokatolickich do biskupów niemieckich podpisane
18 listopada 1965 r. w końcowej fazie obrad II Soboru Watykańskiego. Konferencja
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upamiętniająca wydanie tego dokumentu została zorganizowana w Warszawie przez
Kościół Ewangelicko-Augsburgski i PRE w marcu 2015 roku. 17 września 2015 roku
w Französische Friedrichstadtkirche w Berlinie miała miejsce uroczystość poświęcony
rocznicy Memorandum.

5. Biuro i siedziba PRE
W warszawskim biurze PRE obecnie jest zatrudnionych trzech pracowników
etatowych: dyrektor biura, sekretarz i asystent, oraz czterech na umowę zlecenie:
księgowa, osoba zajmująca się obsługą stron internetowych, osoba utrzymująca
pokoje gościnne i gospodarz. Na czas trwania projektu związanego ze szczytem
klimatycznym została zatrudniona dodatkowa jeszcze jedna osoba. Od 1 kwietnia
2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora biura. Dotychczasowy dyrektor,
ks. dr Ireneusz Lukas został powołany na stanowisko Sekretarza ds. Europy Światowej
Federacji Luterańskiej. Ks. Lukasowi serdecznie dziękujemy za jego wieloletnią pracę
i wkład w działania PRE. Zastąpił go ks. dr Grzegorz Giemza, duchowny Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, któremu życzymy Bożego błogosławieństwa w tej
służbie.
Sprawy związane z finansami PRE zostaną przedstawione przez Komisję
Rewizyjną, tym niemniej należy wspomnieć w tym miejscu o dwóch ważnych
kwestiach związanych ze sprawami finansowymi PRE. Po pierwsze w związku ze
zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi pojawiła się
konieczność szukania nowych dróg finansowania działalności ekumenicznej. Z jednej
strony wydaje się, że nie wykorzystywane są istniejące możliwości. Przykładem może
być malejące zainteresowanie dofinansowaniem projektów młodzieżowych w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z drugiej zaś strony istnieje potrzeba
wykorzystywania nowych możliwości, które dają różnego rodzaju instytucje Unii
Europejskiej lub fundusze celowe. Drogą do ich wykorzystania mogą być wspólne
projekty realizowane przez Oddziały Regionalne przy wsparciu Biura PRE. Druga
kwestia dotyczy siedziby Polskiej Rady Ekumenicznej. PRE jest właścicielem budynku
przy ul. Willowej 1. Jest to bardzo dogodna lokalizacja. Posiadanie przez krajowe
organizacje ekumeniczne własnej siedziby nie jest powszechną praktyką.
W najbliższym czasie czeka nas jednak przeprowadzenie prac remontowych i będzie
to wyzwaniem dla nowego Zarządu PRE.

6. Zakończenie
Polska Rada Ekumeniczna znalazła swoje miejsce w chrześcijańskim krajobrazie
Polski. Dowodem uznania jest obecność na styczniowych Ekumenicznych Spotkaniach
Noworocznych osób należących do różnych Kościołów, wyznań i religii; osób różnych
światopoglądów, wierzących i niewierzących. W spotkaniach tych uczestniczą
przedstawiciele władz państwowych, ambasadorowie, rektorzy warszawskich uczelni,
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wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, duchowni z Kościołów
członkowskich PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, a także przedstawiciele
organizacji rządowych, pozarządowych i kościelnych.
Przed Polską Radą Ekumeniczną stoją nowe wyzwania związane ze
współczesnością i zmianami, jakie nieustannie następują. Dlatego ważna jest rzeczą,
aby utrzymać istotne elementy posłannictwa Polskiej Rady Ekumenicznej:
1. Konieczna jest kontynuacja pracy teologicznej, szczególnie w zakresie
eklezjologii. Dyskurs taki powinien być prowadzony włączając w niego zarówno
Kościół Rzymskokatolicki jak również Kościoły ewangelikalne. Konieczne jest
prowadzenie go także na płaszczyźnie międzynarodowej.
2. Ważne jest kontynuowanie zaangażowania PRE w dzieło pojednania między
narodami. Istotną rolę odgrywa tu projekt: „Pojednanie w Europie – zadanie
Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech.” Projekt ten powinien być
dalej rozwijany, gdyż jak doświadczamy tego, także dzisiaj konieczne jest szukanie
nowych dróg do pojednania na świecie.
3. W związku ze znaczeniem PRE jest istotną rzeczą, aby w ramach istniejącej
struktury utrzymywane były braterskie stosunki między Kościołami. Ważne jest, aby
nieść sobie wzajemną pomoc i to zarówno w chwilach trudnych dla któregoś
z Kościołów członkowskich, jak też w sprawach praktycznych. Przykładem może tu być
wspieranie się w temacie prowadzenia lekcji religii.
4. Ważnym zadaniem PRE pozostaje położenie nowych akcentów w pracy
młodzieżowej i stworzenie współczesnej platformy kontaktów ekumenicznych dla
młodzieży.
Kończąc sprawozdanie dziękuję wszystkim zaangażowanym za oddanie
i zaangażowanie w rozwój Polskiej Rady Ekumenicznej. Szczególne słowa
podziękowania składam Zarządowi oraz Prezydium. Dziękuję członkom wszystkich
komisji oraz Zarządom Oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej. Dziękuję również
pracownikom Biura PRE.
Wezwanie do rozgłaszania wielkich dzieł Pana jest i pozostaje aktualne także dla
naszej ekumenicznej wspólnoty. Apostoł Piotr napisał: „Ale wy jesteście rodem
wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście
rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”
(1 Pt 2,9). Wypełniania tego posłannictwa możemy sobie życzyć nawzajem.
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