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Noc Świątyń to wydarzenie adresowane do wszystkich, którzy chcą poznać różne religie i wyznania. 

Tylko podczas tej jednej nocy w roku swoje drzwi otwierają świątynie, miejsca spotkań i modlitwy, a 

na odwiedzających czekają wyznawczynie i wyznawcy, którzy chętnie opowiedzą o swojej wierze 

oraz jak wyglądają ich praktyki duchowe i religijne. Tegoroczna edycja to dobra okazja do 

odwiedzenia ponad 50 niezwykłych budowli i miejsc kultu w 6 polskich miastach! 

Podczas Nocy Świątyń będzie można zadać każde nurtujące Cię pytanie. To wydarzenie 

edukacyjne, które ma na celu jest ukazanie Poznania jako miasta różnorodnego i otwartego. 

Chcemy, aby Noc Świątyń była okazją do bliższego poznania różnych religii i osób. Noc Świątyń to 

również wydarzenie kulturalne. W programie znajdują się koncerty, prezentacje, pokazy filmów 

oraz wiele innych atrakcji. 

W tym roku wydarzenie odbędzie się 21 WRZEŚNI,  w Międzynarodowym Dniu Dla Pokoju, który 

jest nam bardzo bliski, bo Stowarzyszenie Jeden Świat działa na rzecz 

pokoju i porozumienia między ludźmi. 

Wszystkie istotne informacje pojawią się na stronie naszego 

wydarzenia: Noc Świątyń w Poznaniu / Night of the Temples 

https://www.facebook.com/events/2326478310951781/ 

Lista świątyń: 

 

 

1. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

2. Muzułmańskie Centrum Kulturalno Oświatowe 

3. Ligmincha Polska-nauki buddyjskiej tradycji Yungdrung Bon 

4. Religijne Towarzystwo Przyjaciół - Kwakrzy 

5. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich(mormony) 

6. Wiara bahai (WSPÓLNOTA BAHAICKA) 

7. REFORMOWANY KOŚCIÓŁ KATOLICKI 

8. Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu 

9. Parafia Ewangelicko-Augsburska (Luteranie) 

https://www.facebook.com/events/2326478310951781/
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Nazwa świątyni Miejsce wydarzenia Program 

Kościół Adwentystów 

Dnia Siódmego  

ul. Janusza Zeylanda 11, 60-808 Poznań 

ZTM: Rondo Kaponiera  

godziny otwarcia: 18.30-20:30 

 

Z okazji Nocy Świątyń proponujemy naszym gościom wycieczkę poznawczą obejmującą  Siedem Przystanków.  

 

Każdy z Przystanków będzie nawiązywał do innego elementu wierzeń i religii cechujących Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. 

 

Każdy z gości będzie mógł rozpocząć wycieczkę w dowolnym momencie w godzinach otwarcia. Biorąc udział w wycieczce można 

będzie zatrzymać się na każdym z Siedmiu Przystanków lub tylko na tych, które nas zainteresują. Na każdym z Przystanków będzie 

przewodnik, który będzie również udzielał odpowiedzi na pytania gości podróżnych. 

 

Po zakończeniu wycieczki osoby chętne będą mogły wziąć udział w Quizie zawierającym Siedem Pytań,odnoszących się do tematów 

prezentowanych na Siedmiu Przystankach. Każdy, kto odpowie na wszystkie pytania otrzyma nagrodę książkową. 

 

Uwaga, można będzie skorzystać z pomocy  tłumacza na język ukraiński i angielski.  
Muzułmańskie Centrum 

Kulturalno Oświatowe 

Biedrzyckiego 13, 60-272 Poznań 18.00-19.00 - Muzułmanka mówi jak jest - omówienie podstaw wiary muzułmańskiej,       opowiedzenie o świętach 

muzułmańskich, oprowadzanie po sali modlitewnej 

19.05-19.15 - Prezentacja czwartej modlitwy w islamie maghrib 

19.30-20.00 - Recytacja fragmentów Koranu (tłumaczenie na j. polski będzie na slajdach) 

20.00-20.30 - Oprowadzenie po wystawie : Koran-księga miłości i miłosierdzia Bożego, oglądanie   miniatur niektórych meczetów, w 

tym meczetu Al Haram w Mekce. 

20.30-21.00 - Konkurs wiedzy na temat kultury muzułmańskiej 

21.05-21.15 - Prezentacja piątej modlitwy w islamie isha 

21.15-22.15 -  Nowy Rok Muzułmański - prelekcja 

22.20-23.00 - Rozmowy z imamem w sali modlitewnej 

W godzinach 18.00-22.00 będzie funkcjonował barek na podwórzu, będzie dostępna: kawa, herbata, daktyle, chlebek pita z 

hummusem. 

Ligmincha Polska-nauki 

buddyjskiej tradycji  

Yungdrung Bon  

ul. Głęboka 6/3, 61-553 Poznań Start - godzina 18-ta  

1. Krótka historia Tradycji buddyzmu bon w kontekście innych Szkół Buddyjskich. 

2.Główne założenia Ligmincha International. 

3. Pytania i odpowiedzi. 

4.Krótka praktyka medytacji. 

5. Dyskusja ,pytania i odpowiedzi. 

Religijne Towarzystwo 

Przyjaciół - Kwakrzy  

ul. Obozowa 5, 60-289 Poznań - 

Zielony Pawilon na terenie parafii 

luterańskiej (wejście od al. Reymonta, 

obok basenu Olimpii).  

ZTM: Rondo Nowaka Jeziorańskiego 

godziny otwarcia: 17.30-19.00 

 

17.30 – spotkanie dla zainteresowanych kwakryzmem 

18.15 – nabożeństwo kwakierskie   

Kościół Jezusa 

Chrystusa Świętych w 

Dniach Ostatnich 

(mormony) 

Kochanowskiego 17A, 60-846 Poznań W godzinach od 17.00 do 20.00 możliwe będzie zwiedzanie kaplicy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. 

Znajdujemy się przy ul. Kochanowskiego 17a w Poznaniu. Misjonarze oraz członkowie Kościoła będą do dyspozycji odwiedzających. W 

pokojach odbędą się rozmowy na temat przywrócenia Kościoła Jezusa Chrystusa, Księgi Mormona i Bożego Planu. W jednym z pokoi 

zostaną również puszczone filmy na temat Kościoła. 

Wiara bahai 

(WSPÓLNOTA 

BAHAICKA) 

ul. Grobla 7 

61-858 Poznań 

17:30 - 17:45 Przywitanie gości 

17:45 - 18:30 Prezentacja na temat wiary 

18:30 - 18:45 Inspirujące cytaty z pism wiary 

18.45 - 19:15 Pytania i odpowiedzi 

19:30 - 20:15 Prezentacja na temat wiary 

20:15 - 20:30 Inspirujące cytaty z pism wiary 

20:30 - 21:00 Pytania i odpowiedzi 

21:15 - 22:00 Prezentacja na temat wiary 

22:00 - 22:15 Inspirujące cytaty z pism wiary 

22:15 - 22:45 Pytania i odpowiedzi 

REFORMOWANY 

KOŚCIÓŁ KATOLICKI  

ul. Św. Wojciecha 25/7 (kamienica, 3 

piętro), 61-749 Poznań 

ZTM: Małe Garbary, Plac Wielkopolski 

Zapraszamy na spotkania tematyczne, Liturgie i rozmowę z reformowanymi katolikami i katoliczkami przy poczęstunku. 

PROGRAM 

18:00 Liturgia Eucharystii w rycie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce 

19:00 Poczęstunek i rozmowa  

19:30 Spotkanie tematyczne: Czym jest reformowany katolicyzm? 

20:00 Poczęstunek i rozmowa 

20:30 Nieszpory reformowano katolickie  

21:00 Spotkanie tematyczne: Czym jest Deklaracja Utrechcka Kościołów starokatolickich - w 130 rocznice jej podpisania. 

21:30 Spotkanie tematyczne:  Kościół otwarty – utopia czy rzeczywistość 

22:00 Poczęstunek i rozmowa 

22:30 Zakończenie 

Ewangeliczny Zbór 

Reformowany w 

Poznaniu 

Grunwaldzka 48, 60-311 Poznań Zapraszamy do odwiedzania Starej Kaplicy podczas Nocy Świątyń w sobotę 21 września w godz. 19.00 - 22.00. 

 

Zapraszamy do rozmów w naszej kawiarence. 

 

Chętnie opowiemy o tym kim jesteśmy i w co wierzymy, jak wyglądają nasze nabożeństwa i życie naszej wspólnoty. 

 

Opowiemy o służbach i inicjatywach, w które jesteśmy zaangażowani, takich na przykład jak Royal Rangers (chrześcijańskie 

harcerstwo). 

 

Przygotujemy dla  Państwa ciekawe publikacje. 

 

Wizyta w naszej kaplicy będzie też okazją do posłuchania psalmów z Psałterza Poznańskiego (www.psalterz.pl). 

Parafia Ewangelicko-

Augsburska (Luteranie) 

Obozowa 5,  

60-289 Poznań 

19.00 - wykład  

19.30 - oprowadzanie po świątyni 

20.00 koncert: 

https://www.facebook.com/events/671430820000056/ 

ZAPRASZAMY! 

http://www.psalterz.pl/
https://www.facebook.com/events/671430820000056/

