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Kard. Koch spotkał się z Polską Radą Chrześcijan i Żydów
Z przedstawicielami Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów spotkał się dziś kard. Kurt Koch.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan podczas spotkania w
nuncjaturze apostolskiej w Warszawie poinformował, ze dykasteria, którą kieruje wiąże spore
nadzieje z przypadającą w przyszłym roku 50. rocznicą uchwalenia soborowej deklaracji
„Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
- Abp Celestino Migliore zainspirował nas, żeby wokół tej deklaracji, ciągle jednak zbyt słabo znanej w
szerokich kręgach polskich katolików i duchowieństwa, podjąć inicjatywy upowszechniające treści w
niej zawarte – powiedział KAI po spotkaniu współprzewodniczący Rady Bogdan Białek.
Spotkanie z przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan - jak
poinformował Białek, choć miało charakter kurtuazyjny było jednak okazją do zapoznania kard. Kocha
ze stanem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. - Poinformowaliśmy kardynała także o roli
Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jako organizacji dialogu międzyreligijnego, chrześcijańskożydowskiego w Polsce – dodał współprzewodniczący tego gremium.
W rozmowie z kard. Kochem przedstawiciele Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów podkreślili, że
zarówno ze strony żydowskiej, jak i ze strony chrześcijańskiej istnieje symetria, jeśli chodzi o dialog
chrześcijańsko-żydowski. - Dla nas, skupionych w Radzie, dialog chrześcijańsko-żydowski jest bardzo
ważnym punktem orientacyjnym w naszej drodze duchowej i praktyce religijnej, ale to dotyczy
wąskiego grona ludzi. Swoista symetria polega na tym, że ciągle dialog chrześcijańsko-żydowski jest
w kręgu zainteresowań wąskiej grupy, jest zajęciem pasjonatów – zauważył Białek.
Poinformował też, że podczas spotkania w nuncjaturze kard. Koch docenił inicjatywę Konferencji
Episkopatu Polski obchodzenia Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Polscy biskupi ustanowili ten
dzień jako jedni z pierwszych w Europie. Obchody Dnia Judaizmu organizowane w różnych miastach i
diecezjach w Polsce.
Zdaniem współprzewodniczącego Rady, wzorcowo przygotowywane są centralne obchody Dnia
Judaizmu w 2015 r. przez diecezję bielsko-żywiecką. Bp Roman Pindel przygotowując swoich
diecezjan do tego wydarzenia, rozpoczął od katechezy i przygotowania materiałów na temat stosunku
do Żydów i do judaizmu Kościoła katolickiego – wyjaśnił współprzewodniczący Rady.
Białek zauważa jednak, że zapomina się, iż Dzień Judaizmu nie jest – jak mówi – „dla Żydów ale dla
chrześcijan”. - Misją tego dnia, zgodnie z intencją polskich biskupów, którzy go ustanowili jest
przypomnienie wiernym Kościoła katolickiego o żydowskich korzeniach ich wiary i przypomnienie o
nauczaniu Kościoła katolickiego o stosunku do Żydów, o tym, że antysemityzm jest grzechem, że
Żydom należy się szacunek - dodał.
- Podczas spotkania mówiliśmy z kard. Kochem m.in. o specyfice dialogu chrześcijańsko-żydowskiego
w Polsce, w związku z tym, że na naszych ziemiach dokonała się Zagłada. Dla nas dialog, poza tym,
że to jest doświadczenie wiary zmierzające do zniesienia uprzedzeń jest budowaniem nowych relacji z
Żydami pełnych atmosfery szacunku. Ciąży na nas, często bolesny ale nieunikniony obowiązek
pamięci, bez której nie ma kultury i nie ma sumienia - zaznaczył.
Jak powiedział Białek, kard. Koch przyjął zaproszenie do złożenia kolejnej wizyty w Polsce, m.in.
również do odwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich.
W spotkaniu w nuncjaturze apostolskiej z kard. Kochem i abp. Migliore, uczestniczyli:
współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Bogdan Białek i Stanisław Krajewski (ze
strony żydowskiej), wiceprzewodniczący: ks. Grzegorz Michalczyk i Zbigniew Nosowski oraz należący
do Rady rabin Stas Wojciechowicz - pierwszy rabin progresywny Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w
Warszawie.

