
 

 

Tydzień Modlitw 2018: Zielonoświątkowcy, 

Adwentyści dołączają do papieskiej ekumenii 

 

Czyli religijny Babel w Polsce… Rytuały religii z Babel… 

 
Oto na naszych oczach przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego i 

Adwentystów Dnia Siódmego dołączają do religijnych rytuałów Watykanu! Z 

oficjalnych danych Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie, Kościół 

Zielonoświątkowy Oaza w Lublinie biorą udział w „obrządkach 

wielowyznaniowych” tego roku.  

 
W innych miejscach mamy „Eucharystię o zjednoczenie ’Chrześcijan’”.W innym 

jest “Nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan”. Kościół Zielonoświątkowy-

Zbór w Poznaniu, miał księdza katolickiego za pulpitem 21 Stycznia 2018 roku 

 
Kościół Chrześcijański Wieczernik, Kielce również angażuje się w ekumenizm z 

Rzymem. Pastor Edward Ćwierz nie tylko angażuje się w przebudzenie złotego 

pyłu ale i będzie przemawiać w parafii Rzymsko- Katolickiej w Tarnowie 

Podgórnym- 24 Stycznia 2018 roku. .  

 
Pastor Wojciech Gajewski, ze Zboru Zielonoświątkowego we Fromborku głosił z 

pasją z tamtejszej katedry Kościoła Rzymskokatolickiego Wniebowzięcia 
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NMP dnia 20 Stycznia 2018 roku, a pastor Kościoła Zielonoświątkowego Oaza 

w Lublinie otworzył zbór 24 Stycznia 2018 roku na ekumenizm.  

 
Dodatkowe informacje:  

 
Piotr Karaś, pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Łodzi przemawiał w kaplicy 

katolickiej u grupy ekumenicznej o nazwie Chemin Neuf(Radio Plus). Wypada 

dodać, iż ten pastor należy do Naczelnej Rady Kościoła. 

 
Na ekumenizm otwarł swoje odrzwia, Kościół Zielonoświątkowy w Koszalinie, 

gdzie pastorem jest Marek Kurukiewicz. 

 
W Opolu, na spotkaniu z katolicyzmem po raz kolejny pojawił się pastor Mariusz 

Muszczyński, pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Ostoja” z Opola,który jest 

dodatkowo dyrektorem Misji Krajowej Kościoła Zielonoświątkowego w 

Polsce. Na jego blogu napisał: 

 
„Więzi pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym są przykładem w najwyższym 

stopniu dojrzałej ekumenii. Bóg jest największym ekumenistą”(link) 

 
Podobnie, można było zobaczyć pastora Piotra Wisełke z Kościoła 

zielonoświątkowego w Poznaniu.  Na spotkaniu ekumenicznym z katolicyzmem 

i ekumenizmem wziął udział pastor Mariusz Antoszczuk ze zboru 

zielonoświątkowego z Namysłowa. 
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