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14. Gdzie 27 października 1986 roku miało miejsce spotkanie przywódców 
przedstawicieli największych religii świata z udziałem polskiego Papieża, gdzie wspólnie 
modlono się w intencji pokoju?
ODPOWIEDŹ:
 W Asyżu dnia 27 X 1986 r., z inicjatywy Jana Pawła II i z jego udziałem modliło się w 
intencji pokoju na świecie 150 przedstawicieli 13 największych religii świata, Kościołów i 
wspólnot, w tym 63 przedstawicieli religii niechrześcijańskich. Ten dzień modlitwy o pokój, 
postu i pielgrzymki był historycznym wydarzeniem o wymiarze ogólnoświatowym.

Jednym z doniosłych wydarzeń przygotowujących Wielki Jubileusz Roku 2000 było 
Zgromadzenie Międzyreligijne, zorganizowane w Rzymie w dniach 25-27 X 1999 r. przez 
Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego. Wzięło w nim udział około 250 przedstawicieli 
ponad 20 religii świata z 40 krajów, w tym m.in. 72 katolików, 27 chrześcijan z innych 
Kościołów, 42 wyznawców islamu, 23 buddystów, 9 hindusów, 14 wyznawców judaizmu. 
Celem Zgromadzenia było określenie możliwości współdziałania różnych religii w 
dziedzinach stanowiących przedmiot wspólnej troski takich jak pokój, sprawiedliwość, walka 
z ubóstwem.
 W czasie obrad stwierdzono, że „dzisiejszy człowiek, uwikłany w sieć materializmu i 
konsumpcjonizmu, absolutyzuje teraźniejszość, dąży do natychmiastowego zaspakajania i 
powierzchownego szczęścia, które przynosi rozczarowanie”. Stąd płynie pytanie, co mogą 
uczynić religie, aby odwrócić te tendencje i przyczynić się do ukształtowania świata bardziej 
wrażliwego na uniwersalne wartości. Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy 
Zgromadzenia, obradujący w zespołach roboczych, których wnioski były następnie 
przestawiane na sesjach plenarnych i stały się podstawą deklaracji końcowej.
W ostatnim dniu obrad podczas sesji plenarnej uczestnicy Zgromadzenia przyjęli tekst 
deklaracji końcowej. Została ona odczytana publicznie na placu św. Piotra w obecności Ojca 
Świętego i kilkudziesięciu tysięcy osób. Ponadto przedstawiciel Wspólnoty św. Idziego prof. 
Andrea Riccardi przedstawił m.in. działalność swojego ruchu na rzecz pokoju. Również 
Papież Jan Paweł II wygłosił do zebranych przemówienie, w którym zachęcał, abyśmy uczyli 
się iść razem w braterstwie i pokoju. 

INFORMACJE DODATKOWE:
- Tym samym duchem był przesiąknięty Dzień Modlitwy o Pokój w Europie (9-10.01.1993 r.)
- Dzień modlitw o pokój na Bałkanach miał miejsce  23 stycznia 1994 r. 

DOROCZNE ŚWIATOWE DNI MODLITWY O POKÓJ, BĘDĄCE KONTYNUACJĄ 
SPOTKANIA W ASYŻU W PAŹDZIERNIKU 1986 ROKU, ODBYWAŁY SIĘ W 
RAMACH „MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ LUDZIE I RELIGIE“.1

 I 27 X 1986 – Asyż (Włochy)  Hasło – Światowy Dzień Modlitw o Pokój.  
II 3-4 VIII 1987 –  Góra Hiei (Japonia)Hasło – Modlitwa jako źródło Pokoju.  
III 27-28 X 1987 – Rzym (Włochy)  Hasło – Modlitwa jako źródło Pokoju.  
IV 27-29 X 1988 – Rzym Bazylika Matki Bożej na Zatybrzu (Włochy)  

Hasło – Ludzie modlitwy w poszukiwaniu Pokoju. 
 V 1-2 IX 1989 –  Warszawa (Polska)  Hasło – Nigdy więcej wojny. Z okazji 50. 
rocznicy 

wybuchu II wojny światowej.  



VI 25-28 IX 1990 –  Bari (Włochy)  Hasło – Ze wschodu na zachód morze 
Pokoju.  
VII 8-10 X 1991 –  La Valletta (Malta)  Hasło – Religie dla morza Pokoju. 
VIII 13-15 IX 1992 – Bruksela (Belgia)  Hasło – Europa, religie i Pokój.  
IX 19-22 IX 1993 – Mediolan (Włochy) Hasło – Ziemia ludzi; wzywanie Boga.  
X 11-13 IX 1994 – Asyż (Włochy)  Hasło – Przyjaciele Boga, świadkowie 
Pokoju.  
XI 29-30 VIII 1995 – Jerozolima (Izrael)
            Hasło – Razem w Jerozolimie: żydzi, chrześcijanie, muzułmanie.  
XII 22-25 X 1995 –  Florencja (Włochy)2 Hasło – Pokój na niebie i na ziemi.  
XIII 7-10 X 1996 – Rzym (Włochy)  Hasło – Pokój jest imieniem Boga.  
XIV 5-7 X 1997 –  Padwa i Wenecja (Włochy) 

Hasło – Konflikt lub konfrontacja: skrzyżowanie religii i kultur.  
XV 30 VIII-1 IX 1998 Bukareszt (Rumunia)3

Hasło – Pokój jest imieniem Boga. Bóg, rodzaj ludzki, ludzie.  
XVI 12-14 XI 1999 Genua (Włochy)  Hasło – Kościoły jako siostry, ludzie jako 
bracia. 
            Chrześcijanie na początku Trzeciego Millennium.  
XVII 24-26 IX 2000 Lizbona ( Portugalia)4  Hasło – Oceany Pokoju: dialog religii i 
kultur.  
XVIII 2-4 IX 2001 Barcelona  (Hiszpania)5  Hasło – Obszary dialogu – religie i 

cywilizacje nowego stulecia jako realizacja wezwania Jana Pawła II, 
zawartego w liście            „Novo millennio ineunte” do dialogu między religiami.  

XIX 24 I  2002 – Asyż (Włochy)6  Hasło – Razem dla Pokoju. Dzień modlitw z udziałem 
Papieża 

Jana Pawła II.  
XX 1-3 IX 2002 – Palermo (Włochy)   Hasło – Religia i kultura między konfliktem i 
dialogiem.  
XXI IX 2003 – Akwizgran ( Niemcy)7  Hasło –Między wojną i pokojem – spotkanie 
religii i kultur. 
XXII IX 2004 – Mediolan (Włochy)8 Hasło –Odwaga nowego humanizmu.  

WYJAŚNIENIE: 
1) „Międzynarodowe Spotkania Ludzie i Religie” organizuje Wspólnota Sant’Egidio (św. 
Idziego) założona przez prof. Andrea Riccardi. Powstała w Rzymie w 1968 r. w środowisku 
chrześcijańskiej młodzieży licealnej, która za cel postawiła sobie niesienie pomocy ubogim, 
budowanie pokoju w świecie oraz rozwijanie dialogu między religiami. W 1986 r. została 
zatwierdzona przez Stolicę Apostolską jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych 
świeckich. Obecnie należy do niego ponad 40 000 osób, które działają we Włoszech i w 60 
innych krajach, na różnych kontynentach. 
2) Uczestnikami byli przedstawiciele wielkich religii świata z 50 krajów. 
3) Obecność na spotkaniu przedstawicieli Kościoła prawosławnego zaowocowała wizytą Ojca 
Świętego w Rumunii, która miała miejsce kilka miesięcy później. 
4) Papież Jan Paweł II wysłał depeszę do Wspólnoty św. Idziego, w której przekazał specjalne 
podziękowania za entuzjazm i duchową odwagę rozpowszechniania idei pokojowych spotkań 
ludzi różnych religii w różnych miejscach świata.
5) Do uczestników XVIII Światowego Dnia Modlitw o Pokój Jan Paweł II wystosował 
przesłanie (28 VIII 2001), w którym nie wahał się stwierdzić, że te spotkania stały się 
„znakiem czasu”. Wzywał do „wypłynięcia na głębię” dialogu ekumenicznego. Stwierdził też, 



że nie można już dłużej tolerować skandalu podziału, bo jest on nieustannym odrzucaniem 
miłości Boga. Te dni modlitwy przeżywane w klimacie braterstwa nazwał „duchem Asyżu”. 
6) W modlitwach wzięło udział ponad 2 tys. ludzi. Byli przedstawiciele 32 Kościołów i 
wspólnot chrześcijańskich oraz 11 innych religii świata. Na zakończenie Dnia Modlitwy o 
Pokój uczestnicy w specjalnej deklaracji zobowiązali się do działania na rzecz budowania i 
umacniania pokoju w rodzinie ludzkiej a Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Nigdy więcej 
nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu!” 24 lutego 2002 r., w miesiąc po 
Dniu Modlitw o Pokój Jan Paweł II skierował do szefów wszystkich państw i rządów 
specjalny list, do którego dołączył „Dekalog z Asyżu na rzecz Pokoju”, będący wcześniej 
wspomnianą deklaracją. 
7) W spotkaniu uczestniczyli zwierzchnicy wielu wyznań religijnych i blisko 5 tys. osób. 
8) Pokój zawsze jest możliwy – przypomniał Ojciec Święty w orędziu skierowanym do 
uczestników zakończonego 7 września 2004 r. w Mediolanie XXII spotkania 
międzyreligijnego z cyklu „Ludzie i religie”. Spotkanie pod hasłem „Odwaga nowego 
humanizmu” zorganizowała rzymska Wspólnota św. Idziego. 

W przesłaniu do uczestników spotkania Jan Paweł II zaapelował o nieuleganie logice 
przemocy, zemsty i nienawiści. „Zawsze należy współpracować, aby wykorzenić z kultury i 
życia obecne w nich nasiona uraz i niezrozumienia, a także chęci panowania nad innymi, 
arogancji, własnych interesów i pogardy dla tożsamości innych” – naucza Ojciec Święty. 
„Wierzący wszystkich religii mogą wiele uczynić w tym celu.” – podkreślił Papież.

W swoim orędziu Ojciec Święty przypomniał też rocznicę „strasznego 11 września 
2001 r., który przyniósł śmierć w samym sercu Stanów Zjednoczonych”. Jan Paweł II 
wskazał, że nie wolno ulegać strachowi, bo prowadzi to do zamykania się w sobie oraz 
nasilania się egoizmu jednostek i całych grup. 

Apel o pokój zakończył XXII międzyreligijne spotkanie modlitewne. Uroczystość na 
placu przed katedrą w Mediolanie zgromadziła 10 tys. osób. Uczestnicy spotkania 
reprezentujący różne religie wezwali wszystkich ludzi dobrej woli do globalizacji solidarności 
i do wspólnego wysiłku na rzecz wykorzenienia plag gnębiących ludzkość, jak AIDS czy 
terroryzm. Przypomnieli, że prawdziwym imieniem Boga jest pokój, a odwoływanie się do 
przemocy, nawet w słusznej sprawie, dyskredytuje cel, do którego się dąży.

opracował Andrzej Witkowski


