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Jestem pod miłym i pogodnym wpływem ceremonii wody, muszę się podzielić wrażeniami. W
czwartek 30 września 2010, niewielka grupka unitarian, zorganizowała w Nysie skromną
Ceremonię Wody. Uroczystość była otwarta dla wszystkich i społeczność Nysy została
poinformowana o uroczystości na lokalnych stronach internetowych. Z racji przejmującego
zimna (oraz prychania, kasłania i kichania przybyłych), zamiast nad rzeką Nysą Kłodzką,  jak to
było w planach, spotkaliśmy się w domu Kasi i moim. We wespół z Łukaszem, modliliśmy się,
medytowali i dyskutowali na tematy religijne i pozareligijne. Uroczystość rozpoczęła się od
zapalenia unitariańskiego kielicha, potem modlitwy indywidualnej oraz wspólnej Ojcze Nasz.
Potem każdy z przybyłych wlewał do naczynia wodę, mówiąc skąd i dlaczego taką akurat wodę
przyniósł. Następnie Piotr wygłosił krótką rozprawę na temat wody, poruszył sprawę wielu
źródeł jako inspiracji do rozwoju duchowego i religijnego, wody jako źródła życia zarówno
pojedynczej osoby jak i wspólnoty w początkach jej rozwoju, Łukasz natomiast nawiązał do
obecności wody we wszystkich elementach różnych religii. Następnie we wspólnocie nastąpiła
chwila medytacji przy muzyce orientalnej. Każdy z członków kolejno medytował, pozostali
współuczestniczyli i jednoczyli się z osobą modlącą. Całość zakończył fragment Psalmu 72, ze
strony spontanicznie otwartej Biblii, tak akurat się złożyło, że dotyczył deszczu zraszającego
ziemię. Całość zakończyła modlitwa za pomyślność wspólnoty i jej członków oraz zagaszenie
kielicha unitariańskiego. W trakcie uroczystości dobrze nastroiło nas, pojawienie się słońca po
czterech deszczowych i pochmurnych dniach. Po uroczystości nastąpiła Agape, spotkanie przy
herbacie z miodem i cytryną, owocach, serniku Kasi i oczywiście dyskusjach na religijne i
całkiem codzienne tematy. Dziękuję, wszystkim osobom za zaangażowanie w to pierwsze i
mam nadzieję nie ostatnie spotkanie modlitewne unitarian w Nysie.
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