Spotkanie międzyreligijne
Wspaniałą rzeczą jest, by tam, gdzie można zgromadzić wierzących wszystkich religii
świata (monoteistycznych lub nie), aby pogodnie rozmawiać o pokoju, móc się też wspólnie
modlić. Naszym punktem odniesienia i wzorem nie powinien tu być Eliasz i prorocy Baala (zob. 1
Krl 18), lecz sam Jezus, który uznawał każdego za brata i siostrę, poszukiwał wspólnej płaszczyzny,
rozpalał wiarę każdego i upominał się o prawa każdego. Proponujemy kilka sugestii dotyczących
przygotowania spotkania wieloreligijnego (lub międzyreligijnego), zaczerpniętych ze wskazań dla
parafii i grup Archidiecezji Melbourne w Australii dla promowania relacji międzyreligijnych w
ogólności, a w szczególności przygotowywania spotkań międzywyznaniowych.
1. Inicjatywa: Organizacją wydarzenia wieloreligijnego zajmują się władze cywilne, a
przywódcy religijni odpowiedzialni są za jego strukturę i treść. Powinni oni, szanując
intencje promotorów, dbać o właściwą realizację powierzonego im zadania. Należy zawsze
zachować równowagę: żadna ze stron – świecka ani religijna – nie powinna dominować. Nie
można, niestety, zrealizować wszystkich inicjatyw. Trzeba dokonać wyboru w duchu
mądrości i służby, tak, by uniknąć zniekształcenia idei spotkania. Wydarzenia tego typu
mogą angażować chrześcijan różnych wyznań, gdyż wiele spotkań międzyreligijnych
powstaje na bazie ekumenicznej.
2. Miejsce: Każde miejsce jest właściwe, gdyż miejsce uświęcone zostaje poprzez
duchowość tych, którzy się w nim gromadzą. Czasami wskazane jest odwołanie się do
przestrzeni neutralnej, na przykład sali. W zależności od organizatorów można też
zgromadzić się w meczecie, synagodze, kościele lub świątyni. Zwracajmy uwagę na
wyobrażenia (obrazy, malowidła, figury), które mogłyby urazić niektórych przedstawicieli.
3. Okres: Istnieje wiele świąt religijnych, jednakże planując spotkanie trzeba znaleźć dzień
odpowiadający wszystkim (przed rozesłaniem zaproszeń dobrze jest omówić z
potencjalnymi uczestnikami datę i godzinę).
4. Terminologia: Pojęcia: „kult”, „modlitwa”, „Bóg”, „wiara”, „magisterium” nie są
właściwe wszystkim tradycjom religijnym. Lepiej więc używać ogólniejszej terminologii,
uważając, by nie pomylić znaczeń.

5. Ryt: Symboliczny gest lub ryt mogą być bardziej wymowne niż słowa. Ogień, woda,
kwiaty,

chleb

mają

uniwersalne

znaczenie.

Uczestnicy

mogą

zatem

przypisać

zaproponowanemu symbolowi właściwe ich tradycji znaczenie i nie są zmuszani do
przyjmowania jednej interpretacji.
6. Gościnność: Tradycja hebrajska wymaga posiłku koszernego, tradycja muzułmańska

halal. Hindusi są wegetarianami. Niektórzy buddyści, oprócz wymogów diety, zwracają też
uwagę na godziny posiłków. Zwyczaje uczestników różnią się w zależności od wymagań
żywieniowych ich tradycji. Dobrze jest więc zasięgnąć rady odnośnie tych zwyczajów.
7. Struktura spotkania: Może zostać urzeczywistniona na różne sposoby. Niniejsze
wskazania nawiązują do schematu „Celebracji dla Pokoju i współpracy między religiami”,
jaka odbyła się w Katedrze św. Patryka w Melbourne, 11 czerwca 2000 roku, z okazji Roku
Wielkiego Jubileuszu:

•

Po przywitaniu wyjaśniony zostaje powód spotkania.

•

W odpowiednim momencie można wyjaśnić uczestnikom, że wyznanie wiary
jednych nie wymaga zgody wszystkich; że zgromadzeni mogą bardziej lub mniej
łączyć się w danej chwili, zawsze jednak winni darzyć się wzajemnym szacunkiem.

•

Poszczególne tradycje mogą wnosić swój wkład poprzez lekturę tekstów świętych,
poezję, nauczanie, itd.

•

Można dołączyć śpiew lub muzykę charakterystyczne dla różnych kultur.

•

Pomiędzy wystąpieniami poszczególnych przedstawicieli można wprowadzić chwile
ciszy jako przestrzeń osobistej medytacji.

•

Niektórzy przywódcy religijni mogą wyrazić swoje refleksje nawiązujące do
stosownej chwili.

•

Termin „modlitwa” nie jest używany we wszystkich tradycjach religijnych, można
jednak ustalić wcześniej osobiste, szczególne intencje, które zostaną wypowiedziane
w czasie spotkania.

•

Na zakończenie spotkania można rozdać wszystkim zgromadzonym starannie
dobrany symbol ilustrujący cel spotkania.

•

Spotkanie można zakończyć błogosławieństwem, zapraszając zgromadzonych do
realizowania w życiu codziennym przeżytego międzyreligijnego doświadczenia.

