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PLAN OBCHODÓW TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY 
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W DIECEZJI OPOLSKIEJ 

18-25.01.2016 
 
Sobota, 09.01.2016 
godz. 18.00 – koncert grupy Attonare z Chmielowic z repertuarem bożonarodzeniowym, 
parafia ewangelicko-augsburska w Opolu, ul. Pasieczna 12; po koncercie kwesta na hospicjum 
„Betania” 
 
Niedziela, 17.01.2016 
godz. 16.30 – ekumeniczny koncert kolęd, kościół o.o. franciszkanów w Opolu; zaśpiewają 
chóry: z Dobrzenia Wielkiego, z Opola oraz ewangelicki zespół młodzieżowy z Pruchnej 
 

godz. 17.00 – spotkanie z rabinem Dawidem Szychowskim z Łodzi. Temat: „Obcy  
w naszym domu – jak oswajać nowych przybyszy”. Miejsce spotkania: Opole, gmach główny 
Uniwersytetu Opolskiego, aula błękitna (Plac Kopernika 11a) 
 

Poniedziałek, 18.01.2016 
godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, parafia ewangelicko-augsburska w Opolu,  
ul. Pasieczna 12, kazanie: Bp Andrzej Czaja 
godz. 17.00 - nabożeństwo ekumeniczne w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Karczowie 
(par. św. Wawrzyńca w Dąbrowie), kazanie ks. Sławomir Fonfara (kościół ewangelicko-
augsburski) 
 
Wtorek, 19.01.2016 
godz. 10.00 – Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Epifania 
w Kościołach Wschodnich), kościół św. Aleksego w Opolu, przewodniczenie i kazanie: ks. 
mitrat Janusz Czerski 
 
Piątek, 20.01.2016 
godz. 17.00 – Msza św. z homilią ekumeniczną, kaplica św. Sebastiana w Sebastianeum 
Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie i kazanie: abp Alfons Nossol 
 
Czwartek, 21.01.2016 
godz. 17.00 – nabożeństwo wieczerni w cerkwi prawosławnej w Kędzierzynie-Koźlu  
(ul. Kościelna 11), kazanie: ks. Krzysztof Dziubek (kościół rzymskokatolicki) 
 
Sobota, 23. 01.2016 
godz. 17.00 – „Symfonia Kobiet”, czyli świąteczne widowisko muzyczne z udziałem 
ozimskiego „Chóru na obcasach”, parafia ewangelicko-augsburska w Opolu, ul. Pasieczna 12. 
Scenariusz i reżyseria: Justyna Wajs-Fijałkowska. Po koncercie kwesta na remont kościoła 
ewangelickiego w Ozimku 
 
Niedziela, 24.01.2016 
 

godz. 10.00 - Msza św. z homilią ekumeniczną, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu,  
ul. Drzymały 1a, homilia: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, dyrektor Instytutu Ekumenizmu  
i Badań nad Integracją WT UO 
 

godz. 10.00 – Liturgia wschodnia, kościół św. Aleksego w Opolu, przewodniczenie i kazanie: 
ks. mitrat Janusz Czerski 
 

godz. 15.00 - nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim Księżnej Zofii 
w Pokoju, kazanie: ks. Krzysztof Rusinek (kościół rzymskokatolicki) 
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godz. 16.15 - nabożeństwo ekumeniczne w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Kluczborku, kazanie ks. Paweł Szwedo (kościół ewangelicko-augsburski) 
 

godz. 16.30 - nieszpory ekumeniczne w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej  
i św. Wojciecha w Opolu, przewodniczy: Bp Andrzej Czaja; kazanie: ks. Wojciech Pracki 
(kościół ewangelicko-augsburski) 
 

godz. 18.00 - nabożeństwo ekumeniczne w kościele p.w. Bożego Ciała w Oleśnie, kazanie: 
ks. Ryszard Pieron (kościół ewangelicko-augsburski) 
 
Środa, 27.01.2016 
godz. 18.00 – ekumeniczny spektakl kolędowo-poetycki pt.: „Na ten świat zgubiony”, 
parafia ewangelicko-augsburska w Opolu, ul. Pasieczna 12, reżyseria i scenariusz: Marek 
Krassowski 
 


