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PLAN OBCHODÓW 
TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

W DIECEZJI OPOLSKIEJ
18-25.01.2020

Niedziela, 12.01.2020
godz. 10.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kościół pw. św. Floriana w Kędzierzynie-
Koźlu, przewodniczenie i kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
godz. 15.00 – ekumeniczny koncert kolęd, Kluczbork, kino „Bajka”
godz. 15.00 – ekumeniczne kolędowanie, Staniszcze Wielkie, kościół rzymskokatolicki pw. 
św. Karola Boromeusza (ul. Kościelna 11)

Sobota, 18.01.2020
godz. 16.30 ekumeniczny koncert kolęd, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12)
godz. 18.30 Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną (uroczyste 
rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), katedra pw. 
Podwyższenia św. Krzyża w Opolu, przewodniczenie i kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, 
pozdrowienie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w 
Opolu)

Niedziela, 19.01.2020
godz. 9.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), 
przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w 
Opolu), kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja 
godz. 9.30 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Epifania w 
Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota 
Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: o. Volodymyr Shuba
godz. 15.30 nabożeństwo ekumeniczne, ewangelicki kościół księżnej Zofii w Pokoju, 
przewodniczenie: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Pokoju), 
kazanie: ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz par. rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża 
w Pokoju)
godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała w 
Oleśnie, przewodniczenie: ks. Walter Lenart (proboszcz par. pw. Bożego Ciała w Oleśnie), 
kazanie: ks. Ryszard Pieron (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach 
Wielkich)

Poniedziałek, 20.01.2020
godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana 
w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie i kazanie: abp prof. dr hab. 
Alfons Nossol
godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki w Karczowie, 
przewodniczenie: ks. Marcin Bonk (proboszcz par. Dąbrowa Niemodlińska), kazanie: ks. 
Sławomir Fonfara (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Brzegu)

Środa, 22.01.2020
godz. 11.30-13.00 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Encyklika Ut unum sint Jana Pawła II 
wyznacznikiem ekumenicznego programu Kościoła. Prelegenci: ks. prof. dr hab. Zygfryd 
Glaeser, ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, ks. mgr-lic. Wojciech Pracki 
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godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. 
Drzymały 1a), przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, kazanie: bp dr Marian 
Niemiec (Biskup Katowickiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej)

Sobota, 25.01.2020
godz. 10.00 – Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną w ramach 
formacyjnego spotkania osób konsekrowanych, kościół Ducha Świętego w Winowie, 
przewodniczenie i kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, wykład: ks. prof. dr hab. Zygfryd 
Glaeser
godz. 18.00 – Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną (uroczyste 
zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), kościół pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie i kazanie: 
abp prof. dr hab. Alfons Nossol, pozdrowienie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

Niedziela, 26.01.2020
godz. 15.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Trójcy Świętej w 
Gorzowie Śląskim, przewodniczenie: ks. Józef Dziuk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej 
Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim), kazanie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz par. 
ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku)
godz. 17.00 nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Kędzierzynie-Koźlu (ul. 
Głowackiego 17), przewodniczenie: ks. Dariusz Dawid (proboszcz par. ewangelicko-
augsburskiej w Zabrzu i filii w Kędzierzynie-Koźlu), kazanie: ks. Krzysztof Dziubek 
(proboszcz par. rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu)

Niedziela, 09.02.2020
godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny 
w Dobrodzieniu, przewodniczy: ks. Mariusz Kleman (proboszcz parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Dobrodzieniu), kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser


