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KOŚCIÓŁ 
     Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP od 15 listopada 1946 roku jest 
członkiem ChRE (Chrześcijańska Rada Europy), potem PRE (Polska Rada 
Ekumeniczna), ŚRK (Światowa Rada Kościołów) i KKE ( Konferencja 
Kościołów Europy).  
 
     Kościół w granicach Rzeczpospolitej Polskiej podzielony jest na okręgi: 
wschodni i zachodni, z siedzibami superintendentów odpowiednio w 
Warszawie i w Poznaniu. Cztery parafie położone są na obszarze aktywności 
Śląskiego Oddziału PRE: w Katowicach, Bielsku-Białej, Bytomiu i Gliwicach. 
 
     Organem koordynującym działanie Kościoła na terenie kraju jest, 
zwoływana raz w roku, Konferencja Doroczna, skupiająca wszystkich 
duchownych, a także po jednym delegacie świeckim z każdej parafii. 



POCZĄTKI METODYZMU 

     Wyświęcony w roku 1728 na prezbitera, John Wesley, zatrudniony w 
oksfordzkim Lincoln College, wraz z bratem Karolem i dwoma kolegami 
podjęli próbę udoskonalenia własnego życia poprzez troskę o wzrost 
pobożności i dyscyplinę 
wewnętrzną. Prowadząc uregulowany metodycznie, wręcz skrupulatnie tryb 
życia, podejmując praktyki  religijne i ascetyczne, oraz pełniąc dzieła 
miłosierdzia, uznani zostali przez otoczenie za dziwaków i ochrzczeni mianem 
metodystów. Długa podróż morska do kolonii brytyjskich zaowocowała 
nawiązaniem znajomości z grupą braci morawskich. Po powrocie do Anglii, 
pod  wpływem pogłębionego studium i medytacji nad przesłaniem Nowego 
Testamentu, doznali konwersji, nazywanej później  „dziwnym rozgrzaniem 
serca”.  



     Koniec XIX stulecia był okresem, w którym metodyzm zaznaczył swoją 
obecność na Pomorzu i na Śląsku. Wpływy metodystów zanotowano wówczas 
również na Śląsku Cieszyńskim. Pierwszym superintendentem okręgu polskiego 
pochodzenia był, nominowany w 1938 roku, ks. Konstanty Najder. W latach 1939 
– 1945 metodyści  w Polsce zaangażowali się w pomoc więźniom obozów 
hitlerowskich, założyli Wyższą Szkołę Biblijną, a od roku 1942 współorganizowali 
konspiracyjne spotkania przedstawicieli Kościołów. W 1990 roku zmieniono 
oficjalną nazwę, Kościół Metodystyczny przemianowano na Kościół Ewangelicko-
Metodystyczny w RP. 
      Metodyści kształcą swoich przyszłych duchownych w Wyższym Seminarium 
Teologicznym w Warszawie, lub na ChAT. 



CO UZNAJĄ METODYŚCI? 
     Człowiek doznaje usprawiedliwienia przed 
Bogiem przez jedyną zasługę Jezusa Chrystusa, dzięki 
łasce i poprzez wiarę. Czyny ludzkie nie mają tu 
znaczenia. Metodyści nie uznają istnienia czyśćca, 
odpustów, kultu świętych, obrazów ani relikwii, jako 
biblijnie niepotwierdzonych. 



 Za fundament doktrynalny przyjęli wzorce anglikańskie w postaci 
Artykułów Wiary, jednak Biblia stanowi  dla metodystów ostateczną normę 
rozstrzygającą we  wszystkich kwestiach spornych natury wyznaniowej. Uznają 
chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej i Eucharystię, udzielaną pod dwoma 
postaciami.Człowiek doznaje usprawiedliwienia przed Bogiem przez jedyną 
zasługę Jezusa Chrystusa, dzięki łasce i poprzez wiarę. Czyny ludzkie nie mają tu 
znaczenia. Metodyści nie uznają istnienia czyśćca, odpustów, kultu świętych, 
obrazów ani relikwii, jako biblijnie niepotwierdzonych. 



OD KIEDY WIARA TA UZNAWANA 
JEST W POLSCE? 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP realizuje działalność 
ekumeniczną na forum PRE. W roku 1990 podpisano Deklarację 
braterskiej współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP i 
Ewangelisko-Augsburskim w RP uznając wspólnotę ołtarza, ambony i 
wzajemną prawomocność ordynacji duchownych. W roku 2003, po raz 
pierwszy w historii, zwierzchnicy wszystkich Kościołów ewangelickich 
zrzeszonych w PRE: luterańskiego, reformowanego i metodystycznego, 
uzgodnili i ogłosili wspólną deklarację, dotyczącą poparcia dla procesu 
integracji Polski z Unią Europejską. 
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