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PIERWSZE EKUMENICZNE DNI BIBLII W ŁODZI 

Od 11 do 21 maja 1997 r. po raz pierwszy w Łodzi odbyły się Ekumeniczne 

Dni Biblii. Towarzystwo Biblijne w Polsce, jak co roku, wydało z tej okazji Sło-

wo na Ekumeniczne Święto Biblii 1997. Czytamy w nim: 

„Hasłem tegorocznego Święta Biblii są słowa Apostoła Narodów z Drugiego 

Listu do Koryntian: »Bóg powierzył nam słowo pojednania« (5, 19). Siostry i 

Bracia! Chrześcijanie! To »słowo pojednania« – czyste i szczere – znajduje się w 

Biblii. Dlatego trzeba nam wszystkim: podzielonym, oddalonym od siebie, oko-

panym na własnych pozycjach, przekonanym o własnej wyższości – trzeba nam 

wszystkim otwierać Biblię i pochylać się nad nią. [...] Dlatego też Towarzystwo 

Biblijne w Polsce, idąc za wezwaniem papieża Jana Pawła II, powtarza raz jesz-

cze jego słowa i czyni je swoimi, prosząc razem z nim, by »wszyscy chrześcijanie 

z odnowionym zapałem powrócili do Biblii« (TMA, 40). Na drodze do roku 2000 

przewodnikiem i trwałym punktem odniesienia niechaj dla wszystkich chrześci-

jan stanie się Pismo Święte. [...] Życzymy wszystkim, do których dotrą słowa 

naszego orędzia, by przez biblijne »słowo pojednania« odnaleźli w tych dniach 

drogę do Boga i do ludzi. W tym Roku Jezusa Chrystusa, u progu Wielkiego Ju-

bileuszu odkryjmy wszyscy raz jeszcze Jedynego Zbawiciela Świata, który »po-

jednał nas ze sobą i nam powierzył słowo pojednania« (2 Kor 5,18–19)”. 

W ramach łódzkich Dni Biblii w świątyniach Kościołów: rzymskokatolickie-

go, chrześcijan baptystów, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodys-

tycznego, oraz ewangelicko-augsburskiego odbywały się codziennie specjalne 

nabożeństwa biblijne. 

Oddział Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej wespół z Komisją 

do Spraw Ekumenizmu Kurii Archidiecezjalnej w Łodzi zorganizował sesję nau-

kową na temat Biblii. Odbyła się ona 13 maja 1997 r. w dużej sali obrad Rady 

Miejskiej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104. Tematem sesji była: Biblia – ge-

neza i znaczenie dla kultury europejskiej. Na program złożyły się odczyty: 

– Słowo na Ekumeniczne Święto Biblii 1997 – BARBARA ENHOLC-NARZYŃSKA, 

dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, 

– Znaczenie „Świętego Ludu” w Biblii i w judaizmie – pastor SEMKO KOROZA, 

Kościół ewangelicko-reformowany, Łódź, 
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– Powstanie Nowego Testamentu – ks. JAN JACHYM, Kościół rzymskokatolicki, 

Łódź, 

– Modelowe studium biblijne – Ewangelia Marka 2,1-12 – pastor KRYSTIAN 

BER, Kościół chrześcijan baptystów, Łódź, 

– Biblia – egzystencja – rozumienie. O znaczeniu Biblii dzisiaj – ks. BOGUSŁAW 

MILERSKI, Kościół ewangelicko-augsburski, Łódź. 

Rolę i znaczenie takich Dni Biblii dla jedności chrześcijan uświadamiamy 

sobie lepiej, znane twierdzenie ks. prof. Wacława Hryniewicza, że Bóg jest Bo-

giem ekumenicznym, a zatem i Pismo Święte jest Biblią ekumeniczną. Taki eku-

meniczny przekład Biblii w zamierzeniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce i Ko-

ścioła rzymskokatolickiego ma się ukazać dla uczczenia Roku Dwutysięcznego 

Chrześcijaństwa, by wpisać się w „służbę pojednania”. Biblia jest bowiem zna-

kiem wspólnoty w Jezusie Chrystusie i „słowną ikoną naszego Pana”, jak to wy-

raził Paweł Evdokimow, wybitny teolog prawosławny. 

 

 


