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Dziewięć mgnień
z historii Friedenskirche
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ok. 1230 Na długo przed nadaniem Frankfurtowi praw miejskich
(w roku 1253) w nadodrzańskiej osadzie kupieckiej wzniesiono kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, patrona kupców i żeglarzy. Najstarszy dźwigar w konstrukcji dachowej datowany jest na rok 1227.
ok. 1300 Wzniesienie czteroprzęsłowego korpusu nawowego w
systemie halowym.
1540

Przejście – z nastaniem reformacji – wszystkich świątyń katolickich we Frankfurcie w posiadanie Kościoła Luterańskiego. Budynek wykorzystywano w następnych latach wielokrotnie do celów
świeckich (m.in. jako spichlerz tudzież szpital wojskowy).
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Europejskie Centrum Ekumeniczne
we Frankfurcie nad Odrą
Steingasse 1a
15230 Frankfurt (Oder)
tel.: +49 (335) 55 63 131
faks: +49 (335) 55 63 132
www.oec-ff.de
oec_marketing@yahoo.de

Rachunek bankowy
do wpłaty składek
członkowskich i darowizn:
Sparkasse Oder-Spree
BIC: WELADED1LOS
IBAN: DE76 1705 5050 3135 1117 75

Friedenskirche (Kościół Pokoju)
Schulstraße 4a
tel.: +49 (335) 400 75 999
oec_marketing@yahoo.de
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Odprawienie ostatniego nabożeństwa ewangelickiego, po
którym następiło rozwiązanie wspólnoty kościelnej.
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Założenie Stowarzyszenia Europejskie Centrum Ekumeniczne we Frankfurcie nad Odrą (OeC) i
przekazanie mu budynku z rąk miasta
w celu urządzenia w nim miejsca spotkań
z historią, kulturą i myślą ekumeniczną.
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Przemianowanie kościoła na Friedenskirche (Kościół Pokoju).
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stylu neogotyckim pod kierownictwem architekta Friedricha Adlera.
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1881|1894 Szeroko zakrojona przebudowa korpusu nawowego w

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 20072013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.
Bildquellen: © Winfried Mausolf | © Ingo C. Rosche
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																				Uroczystość
																				 we frankfurckim

																				Kościele Pokoju

Przekazanie kościoła Zborowi Kalwińskiemu we
Frankfurcie na polecenie Margrabiego Wielkiego.

1735–1737 Zdobycie przez powstałą w międzyczasie hugenocką
(francuską) gminę kalwińską pozwolenia na budowę nowej sali po
zachodniej stronie kościoła, którą wykorzystywano następnie latach
1817-1840 jako salę teatralno-balową, a w roku 1861 na powrót zbu
rzono. Materiały pozyskane z rozbiórki miano przeznaczyć na wzniesienie kościoła w dzielnicy po drugiej stronie Odry.
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							We wrześniu
							tego roku

piątek, 26 września 2014

sobota, 27 września 2014

Oekumenische Europa – Centrum Frankfurt (Oder) e. V.

10.00 – 16.00

obchodzić będzie dwudziestolecie swojej działalności.

Targ możliwości

Europejskie Centrum Ekumeniczne we Frankfurcie nad Odrą („Oekumenisches Europa – Centrum” albo po prostu OeC) jest ponadwyznaniowym stowarzyszeniem pożytku publicznego, dla którego wszelkie
granice pozostają w ciągłym ruchu!

Interesuje Państwa współpraca polsko-niemiecka? Chcieliby Państwo
poznać zaangażowane instytucje, stowarzyszenia i organizacje związkowe albo znaleźć partnera do realizacji projektów transgranicznych?
Serdecznie zapraszamy na „Targ możliwości” Euroregionu PRO EUROPA
VIADRINA, miejsce spotkań dla osób i instytucji działających na rzecz
współpracy ponad granicami.

11.00 (w językach polskim i niemieckim)
Oprowadzanie po kościele połączone ze spacerem wokół historycznego dolnego rynku we Frankfurcie i przedstawieniem jego zabytkowych budowli. Prowadzi Państwo dypl. historyk Jörg Bader.
Zbiórka przy wejściu głównym do Friedenskirche.

		

Zaproszenie

Dlatego też wspólnie z sąsiadami ze wschodu OeC pragnie w ramach
organizowanych przedsięwzięć zmierzyć się w duchu dialogu z zagadnieniami wartości, edukacji, wychowania, tożsamości kulturowej, wyznawanej wiary oraz religijności.
Innym znaczącym celem pozostaje wspieranie budowania wspólnej
przyszłości i przyjaznego współżycia ponad granicami państw.
Odmienność poglądów i mentalności powinna być postrzegana jako
różnorodność wzbogacająca wzajemne stosunki.
Stowarzyszenie wspiera transgraniczne inicjatywy ekumeniczne, czego
dobrym przykładem jest praca ekumeny studenckiej. Pod egidą Centrum działa dom studenta pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej we
Frankfurcie nad Odrą.
OeC ma swoją siedzibę we Kościele Pokoju („Friedenskirche”), najstarszej świątyni we Frankfurcie nad Odrą. Zabytkowa budowla położona jest w pobliżu mostu odrzańskiego łączącego Frankfurt ze swoim
bliźniakiem, Słubicami.
Pragniemy uroczyście świętować 20-lecie działalności ekumenicznej i z
radością oczekujemy na Państwa przybycie z obu stron Odry. Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania tych doniosłych dni.

Christoph Bruckhoff
Prezes Stowarzyszenia

11.00 (w języku niemieckim)
15.00 (w językach polskim i niemieckim)
Oprowadzanie po kościele połączone ze spacerem wokół historycznego dolnego rynku we Frankfurcie i przedstawieniem jego
zabytkowych budowli. Prowadzi Państwo dypl. historyk Jörg Bader.
Zbiórka przy wejściu głównym do Friedenskirche
18.00

Prezentacja „Historia w kamieniu - epitafia we Friedenskirche“,
po której nastąpi wykład z cyklu OeC:
78. Rozmowy na granicy – historyczne spojrzenie na temat

„Dochodowość Nikolaikirche (kościoła św. Mikołaja) – o frankfurckich profesorach i ich lukratywnym dodatkowym zarobku“.

Prelegentem będzie Dr. des. Andrea Lehmann z Gifhorn.
Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek z lampką szampana.

(rozpoczęcie każdego z wydarzeń o podanej godzinie we Friedenskirche,
wstęp przez wejście główne kościoła)
Zapewniamy, co oczywiste, dwujęzyczność wszystkich imprez w ramach uroczystości!

14.00

Uroczyste nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli kościołów w obu państwach. Oprawa muzyczna: Frankfurcki Chór
Puzonistów oraz Słubicki Chór Kameralny „Adoramus”
Kazanie: ks. prof. dr Chojnacki ze Szczecina
15.30

Uroczystość podsumowująca dorobek stowarzyszenia i jego plany
na przyszłość wraz z dyskusją panelową na temat „Granice w ruchu“
z uczestnictwem prof. dr Gesine Schwan, byłej Prezydent Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz dra Krzysztofa Wojciechowskiego, Dyrektora Collegium Polonicum, w moderacji
dra Rüdigera Sachau, Dyrektora Akademii Ewangelickiej w Berlinie.
Oprawa muzyczna: członki Orkiestry Filharmonijnej Państwowego
Teatru w Cottbus
Przyjęcie i pozdrowienia

