
 

 

 

 

 

 

 

K A N O N 
WSPÓLNOTY UNITARIAN UNIWERSALISTÓW 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

1. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej wyznaje 
istnienie Jednego i Jedynego Boga, który przemawia do różnych ludzi, w  różnym  
czasie,  językami  różnych  kultur  i  cywilizacji 

2. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za cnoty 
wiodące do Boga:  Miłość i Dobro, Pokorę i Skromność, Prawość i Sprawiedliwość. 

3. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej wierzy    
w szczególną, sprawczą siłę Miłości. Podstawowym prawem wspólnoty ludzkiej 
jest prawo miłości, wyrażające się uważną i odpowiedzialną dbałością o dobro 
innych, na równi z własnym. 

4. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej jako 
fundamentalne imperatywy moralne wskazuje stałe dawanie świadectwa żywych 
oraz uniwersalnych wartości Wiary; praktykowanie Miłości, dbałości o dobro 
człowieka, wspólnot ludzkich i całej natury; nieustanne pogłębianie życia 
duchowego Człowieka i Wspólnoty; dbałość o osobisty, etyczny wymiar 
postępowania; dążenie do solidarności wszystkich ludzi, zwłaszcza przez 
uznawanie wrodzonej wartości i godności każdej osoby oraz praktykowanie 
empatii w relacjach międzyludzkich; niesienie pomocy duchowej i materialnej 
potrzebującym; odpowiedzialność za godne człowieczeństwo; dążenie do 
nieustannego uszlachetniania ludzkich postaw. 

5. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje 
swych członków do nieustannego rozwoju własnej duchowości oraz do działania 
na rzecz poszanowania i jedności wszystkich ludzi, a także  jedności świata – 
bowiem wszystko ma swoje źródło w tej samej rzeczywistości, pomimo, że może 
ona  wciąż pozostawać poza możliwościami ludzkiego poznania. 

6. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej szanuje 
przyrodzoną godność każdego człowieka. Wszyscy ludzie mają równe prawo do 
życia, wolności i sprawiedliwości. Prawo i szacunek dla życia oraz godne życie 
człowieka są ważniejsze od jakiejkolwiek ideologii  czy filozofii. 
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7. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej w pełni 
respektuje wolność wyznania i sumienia. Każdy człowiek ma prawo do wyrażania 
otwarcie swoich poglądów religijnych według swego sumienia, oraz swobodnego 
wypowiadania się w kwestiach wiary – bez obaw przed potępieniem, 
dyskryminacją  czy prześladowaniem. 

8. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że 
naturalnym rezultatem oraz świadectwem dobrej wiary są dobre uczynki, w tym 
zwłaszcza stałe zaangażowanie w pokorną pracę i użyteczną służbę dla innych. 

9. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej szanuje 
równouprawnienie religii i wyznań. Niezależnie od czasu ich powstania oraz kultur 
do których należą – posiadają wartości nie tylko dla swoich wyznawców, ale 
również dla wszystkich chcących je zrozumieć. 

10. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje 
znaczenie wspólnoty wyznaniowej. Pozwala ona swoim członkom na dzielenie się 
doświadczeniami oraz wzajemne wsparcie i pomoc w dążeniu do sprawiedliwości  
i jedności. 

11. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za 
fundamentalną Prawdę jedność świata. Uważamy, że nie ma zasadniczego 
konfliktu między wiarą i nauką, sacrum i profanum - ponieważ wszystko ma swoje 
źródło w tej samej rzeczywistości Wszechświata. 

12. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej wspiera 
nieustanne poszukiwanie i dociekanie Prawdy. Jeżeli rozum i serce człowieka są  w 
pełni wolne i otwarte, każdy z nas może dokonać cennych oraz wspaniałych 
odkryć na miarę ludzkiego serca i sumienia. 

                                                                                                                                                                                                   

 

http://unitarianie-uniwersalisci.pl/

