
W CO WIERZYMY?

Wierzymy w jedynego Boga i 
jedność świata. Nie ma 
zasadniczego konfliktu między 
wiarą i nauką, sacrum i profanum - 
ponieważ wszystko ma swoje 
źródło w tej samej rzeczywistości 
Wszechświata. 

Wierzymy w wartość i godność 
każdego człowieka. Wszyscy 
ludzie mają równe prawo do życia, 
wolności i sprawiedliwości. Życie 
człowieka jest ważniejsze od 
jakiejkolwiek ideologii i filozofii.
 

Wierzymy w wolność 
wyznawania religii. Każdy 
człowiek ma prawo do własnej 
religii, do wyrażania otwarcie 
swoich poglądów religijnych oraz 
swobodnego wypowiadania się w 
kwestiach wiary - bez obaw przed 
potępieniem i prześladowaniem. 

Wierzymy w 
równouprawnienie różnych 
religii. Wszystkie religie, 
niezależnie od czasu, w którym 
powstały i kultur do których należą 
- posiadają wartości nie tylko dla 
swoich wyznawców, ale również dla 
wszystkich ludzi chcących je 
zrozumieć. 

Wierzymy w autorytet 
ludzkiego rozumu i sumienia. 
Najwyższym sędzią w sprawach 
religii nie są dogmaty ani duchowni 
kościołów, ale osobisty wybór i 
decyzja każdego człowieka. 

Wierzymy w nieustające 
poszukiwanie i dociekanie 
Prawdy. Jeżeli rozum i serce są w 
pełni wolne i otwarte, człowiek 
może dokonać cennych i 
wspaniałych odkryć. 

Wierzymy w etyczną wartość 
religii. Naturalnym rezultatem i 
świadectwem dobrej wiary są 
dobre uczynki oraz zaangażowanie 
w pracę dla innych. 

Wierzymy w sprawczą siłę 
miłości. Podstawowym prawem 
wspólnoty ludzkiej jest prawo 
miłości, które dba o dobro innych, 
nikogo nie krzywdzi i niczego nie 
niszczy. 

Wierzymy w demokrację: 
jawność życia publicznego, wolne 
wybory, prawo do informacji, 
krytyki i samorządności. 

Wierzymy w znaczenie 
wspólnoty religijnej. Pozwala 
ona swoim członkom na dzielenie 
się doświadczeniami oraz 
wzajemne wsparcie i pomoc w 
dążeniu do prawdy, wolności i 
sprawiedliwości. 

Członkowie 

i sympatycy 

nyskiej grupy unitarian 

spotykają się w każdą 

2 sobotę miesiąca 

w pijalni yerba mate 

na ul. Grzybowej 

w Nysie o godz 11

Spotkania są otwarte 

każdy może w nich 

uczestniczyć

Kilka razy w roku, NGU 
organizuje w plenerze 
tradycyjne uroczystości 

religijne w duchu 
unitariańskim, 

o terminie i miejscu 
każdorazowo informujemy 

na stronie internetowej

 www.unitarianienysa.cba.pl

serdecznie zapraszamy 
zainteresowanych naszym 

ruchem, 
spotkania są otwarte 

i niezobowiązujące

kontakt
unitarianie@op.pl
tel 503 007 131

Nyska
Grupa 
Unitarian

www.unitarianienysa.cba.pl

http://www.unitarianienysa.cba.pl/
mailto:unitarianie@op.pl


Unitarianie 
Uniwersaliści

Unitarianizm  jest 
wyznaniem  religijnym 
obecnym na  całym świecie. 
Religia  ta  wywodzi  się  w 
prostej  linii  z  ruchu  Braci 
Polskich  zwanych  Arianami 
lub  Socynianami.  Obecnie 
najliczniej  kościół  ten 
występuje  na  Węgrzech, 
Wielkiej  Brytanii,  USA, 
Australii. 

W  Polsce  kościół 
unitariański  po  wypędzeniu 
w  XVII  stuleciu  Braci 
Polskich  z  ich  ojczyzny, 
zaczął  się  odradzać  za 
sprawą  pastora  Grycza 
Śmiłowskiego w latach 20 XX 
wieku.  Poszczególne 
kongregacje  unitarian 
uniwersalistów  mają  daleko 
posuniętą  autonomię, 
zależną  od  specyfiki 
lokalnych  społeczności. 
Większość  kościołów 
stowarzyszonych  jest  ze 
sobą  w  Międzynarodowej 
Radzie  Unitarian 
Uniwersalistów  ICUU. 
Unitarianie  Uniwersaliści 
znani  są  z  tego  że  często 
jako pierwsza grupa religijna 
podnosili  ważne  sprawy 
społeczne.  Począwszy  od 
walki  z  pańszczyzną, 
niewolnictwem, 
równouprawnieniem 
religijnym,  poprzez  walkę  o 
prawa  kobiet  i  dzieci  do 
obecnie   ważkich  spraw 
mniejszości  seksualnych  czy 
etnicznych.

NYSKA 
GRUPA UNITARIAN

NGU powstało  w 
2010 roku, z inicjatywy kilku 
unitarian  zamieszkałych  na 
śląsku.  Inicjatywa  ta, 
poprzez  spotkania  na 
grupach  domowych  oraz 
organizację  spotkań 
otwartych  jest  okazją  do 
pogłębiania  indywidualnej 
wiary w jednego Boga, oraz 
wsparcia  duchowego  na 
łonie wspólnoty. 

Unitarianie  w  Polsce 
nie  posiadają  duchownych, 
budynków,  nie  gromadzą 
pieniędzy.  Nie  jest  to  im 
potrzebne,  by  w  dobry 
sposób  prowadzić  swoją 
indywidualną ścieżkę wiary i 
osobistego rozwoju.

Do  tej  pory  NGU 
zorganizowała  wiosenną 
Kwietną  Uroczystość, 
Ceremonię Wodną (w 2010 i 
2011 roku) oraz Unitariański 
Ekumeniczny  Spacer 
Zaduszkowy  po  nyskich 
nekropoliach.

Podczas  wszystkich 
spotkań  zawsze  jest  okazja 
do  indywidualnej  i 
wspólnotowej  modlitwy, 
medytacji  i  refleksji  na 
tematy  duchowe, 
ponadegzystencjalne  i 
religijne. 

      Unitarianie niczego nie 
narzucają ani nie nawracają 
innych. 

„Wyrażając nasze 
przekonania, nikomu niczego 
nie narzucamy. 
Wypowiadając nasze 
poglądy na nikim przymusu 
nie wywieramy. Niech 
każdemu wolno będzie mieć 
własny sąd, własne zdanie w 
sprawach religii (...).  
Wszyscy jesteśmy braćmi, z 
których żadnemu nie dano 
władzy i panowania nad 
sumieniem bliźniego (...).” 

Pisali historyczni poprzednicy 
Unitarian,  Bracia  Polscy  już 
w  1680  roku.  Tego  się 
trzymamy.

Nie  posiadamy 
dogmatów.  By  jednak 
uniknąć  niepotrzebnych 
napięć UU w Polsce przyjęli 
10  wskazówek  (W  co 
wierzymy?),  które  nie  są 
nieomylne,  zawartych  w  tej 
ulotce,  które  reprezentują 
przekonania  sporej  części 
społeczności.

Kościół  Unitariański 
jest  prawnie 
zarejestrowanym wyznaniem 
(nr  123  na  liście  wyznań 
MSWiA)  i  działa  na 
podstawie art 53 Konstytucji 
RP  oraz  innych  praw 
regulujących życie publiczne 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Zapraszamy 
wszystkich  mających 
podobne  poglądy,  do 
odwiedzenia  naszych 
spotkań. Religijność nie musi 
być  nudna  i  pozbawiona 
treści!  Na  naszych 
spotkaniach  nie  brakuje 
uśmiechu i otwartej dyskusji. 
Wspólnota  pozwala  w 
sposób  bardziej 
systematyczny  pochylać  się 
nad sprawą wiary, modlitwy i 
Boga. 


	      Unitarianie niczego nie narzucają ani nie nawracają innych. 

