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Ekumenizm
Oko³o roku 1740 w Szkocji rozpocz¹³
dzia³alnoœæ ruch zielonoœwi¹tkowy,
propaguj¹cy modlitwê w koœcio³ach
chrzeœcijañskich za siebie nawzajem.
W 1820 r. James Haldane Stewart
opublikowa³ "Wskazówki dla
Zgromadzenia Ogólnego Chrzeœcijan
oczekuj¹cych wylania Ducha Œwiêtego".
Dwadzieœcia lat póŸniej Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje
utworzenie "Unii Modlitw o Jednoœæ". Œw. Wincenty Pallotti († 1850) w³¹czy³
do wspólnych modlitw intencje misyjne. Umiejscowi³ tydzieñ modlitw o jednoœæ
chrzeœcijan w oktawie Objawienia Pañskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia. W 1867 r.
w preambule do rezolucji I Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikañskich
"Lambeth" podkreœlona zostaje istotna rola modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan. W 1894 r.
papie¿ Leon XIII zachêca do praktykowania w okolicach uroczystoœci Zes³ania Ducha
Œwiêtego oktawy modlitw o jednoœæ. Ju¿ na pocz¹tku XX wieku, w 1908 r. Paul
Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy jednoœci miêdzy Koœcio³ami. W 1926 r.
Ruch "Wiara i porz¹dek" (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie "Wskazówek
na Oktawê Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan". Francuski kap³an z Lyonu, ks. Pawe³
Couturier, w 1932 r. podj¹³ praktykê wspólnych modlitw przedstawicieli ró¿nych
wyznañ chrzeœcijañskich. W 1958 r. Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja
"Wiara i Porz¹dek" dzia³aj¹ca w ramach Œwiatowej Rady Koœcio³ów rozpoczê³y
wspólne przygotowywanie materia³ów na Tydzieñ Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie
papie¿ Pawe³ VI oraz patriarcha Athenagoras I odmawiaj¹ wspólnie Jezusow¹
modlitwê: "Aby wszyscy byli jedno" (por. J 17). W 1964 r. Sobór Watykañski II wyda³
dekret o ekumenizmie, w którym podkreœli³, i¿ sercem ruchu ekumenicznego jest
modlitwa. Dekret zachêca jednoczeœnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r.
Komisja "Wiara i porz¹dek" oraz Sekretariat ds. Promowania Jednoœci Chrzeœcijan
(obecnie Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan) rozpoczynaj¹ wspólne
przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.

* * * * * *
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie (J 17, 21)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 1, 35-42).
Jan sta³ wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczy³ przechodz¹cego Jezusa, rzek³:
«Oto Baranek Bo¿y». Dwaj uczniowie us³yszeli, jak mówi³, i poszli za Jezusem. Jezus zaœ
odwróciwszy siê i ujrzawszy, ¿e oni id¹ za Nim, rzek³ do nich: «Czego szukacie?».
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?».
Odpowiedzia³ im: «ChodŸcie, a zobaczycie». Poszli wiêc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego
dnia pozostali u Niego. By³o to oko³o godziny dziesi¹tej. Jednym z dwóch, którzy to us³yszeli
od Jana i poszli za Nim, by³ Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotka³ najpierw swego brata
i rzek³ do niego: «ZnaleŸliœmy Mesjasza», to znaczy: Chrystusa. I przyprowadzi³ go
do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzek³: «Ty jesteœ Szymon, syn Jana, ty bêdziesz siê
nazywa³ Kefas», to znaczy: Piotr.
* * * * * * * * * * * *
PODZIELIÆ SIÊ PRAWD¥
Jeœli ktoœ odnajdzie sens ¿ycia lub jak¹œ prawdê czy inne dobro, to albo
chce je zachowaæ dla siebie albo chce siê nim podzieliæ. Zachowuj¹c
dobro i prawdê dla siebie, sami je w jakimœ sensie niweczymy i tracimy,
daj¹c tym samym dowód, ¿e nie s¹ to wartoœci prawdziwe. Jan Chrzciciel
oraz jego uczniowie dali dowód, ¿e odnaleŸli prawdziwe dobro i byli
wystarczaj¹co dojrzali na przyjêcie go, a raczej na przyjêcie Tego, Kogo
odnaleŸli. Po czym mo¿emy to poznaæ? Po tym chocia¿by, ¿e natychmiast
dziel¹ siê swym odkryciem z innymi. Jan Chrzciciel osi¹ga najwy¿szy dla
nauczycieli stopieñ doskona³oœci. Nie chce w³asnych wychowanków zachowaæ dla siebie:
wskazuje im Jezusa – odnalezion¹ Prawdê i wydaje polecenie, aby poszli za Nim. Oni,
jak widaæ, doskonale przygotowani przez Jana, bezzw³ocznie wykonuj¹ to polecenie,
a nastêpnie jeden z nich – œw. Andrzej przyprowadza do Jezusa swego brata.
Jan Budziaszek, autor wielu ju¿ tomików Dzienniczka Perkusisty, czêsto powtarza,
¿e najwa¿niejsz¹ wiadomoœci¹ dla ka¿dego katolika jest ewangelia z danego dnia. Czasem
jej odczytywanie nazywa siê proklamowaniem, czyli uroczystym g³oszeniem. S³owo Bo¿e
jest pe³ne mocy i jeœli tylko na to pozwolimy, jest skuteczne. Co zatem dla mnie i dla Ciebie
wynika ze s³ów, które dzisiaj otrzymaliœmy w darze? Co pod ich wp³ywem mamy zmieniæ
w swoim postêpowaniu? Komu pomóc przez ukazanie mu ewangelicznych rozwi¹zañ?
Trzeba nam z wdziêcznoœci¹ przyj¹æ s³owa Jezusa, wprowadzaæ je w ¿ycie i g³osiæ innym.

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 21 stycznia – œw. Agnieszka, dziewica i mêczennica, która ponios³a œmieræ za wiarê
w Chrystusa oko³o 305 roku, patronka dzieci, panien i ogrodników (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 24 stycznia – œw. Franciszek Salezy, biskup i doktor Koœcio³a, wybitny pisarz, patron
dziennikarzy i prasy katolickiej, który ¿y³ na prze³omie XVI i XVII wieku (wspomnienie
obowi¹zkowe).
Niech wszyscy, którzy uciekaj¹ siê do nich w potrzebie, doœwiadcz¹ b³ogos³awionych skutków ich
orêdownictwa u Boga.
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Ekumenizm (c.d.)
Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - aby koñczy³ siê
pami¹tk¹ nawrócenia siê œw. Paw³a (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca
siê nagle, rzucony na ziemiê ³ask¹ Bo¿¹, najwiêkszy wróg chrzeœcijañstwa u bram miasta,
w którym mia³ za zadanie aresztowaæ i wiêziæ chrzeœcijan. Benedykt XVI i przedstawiciele
innych wyznañ chrzeœcijañskich podczas spotkania ekumenicznego w Polsce, maj 2006 r.
Koœció³ Chrystusowy bola³ zawsze nad sk³óceniem swoich dzieci i d¹¿y³ za wszelk¹ cenê do
ich pojednania w Jezusie Chrystusie. Szed³ tak¿e na daleko id¹ce ustêpstwa. I tak np.
Koœcio³om Wschodnim przy³¹czonym zostawi³ w³asny obrz¹dek i jêzyk liturgiczny, w³asny
kalendarz, a nawet w³asne ustawodawstwo. W historii ruchów ekumenicznych odró¿niæ
mo¿emy trzy etapy: wiek III i IV, gdy sta³a siê aktualna sprawa powrotu do Koœcio³a tych,
którzy od niego odpadli z obawy przeœladowañ (tzw. lapsi); wiek XII-XV to próby pozyskania
dla jednoœci prawos³awia; i wspó³czesne kierunki, d¹¿¹ce ku zjednoczeniu rodziny
chrzeœcijañskiej. Obecnie Œwiatowa Rada Koœcio³ów skupia 286 Koœcio³ów i wyznañ
chrzeœcijañskich. Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo ¿ywo toczy siê dialog
pomiêdzy poszczególnymi Koœcio³ami. Utworzone zosta³y komisje dla rozwa¿enia
problemów, które ³¹cz¹ i które dziel¹ braci od³¹czonych
od Koœcio³a. W duchu mi³oœci, cierpliwie prowadzi siê
teologiczne poszukiwanie do uzgodnienia pogl¹dów. Jednoœæ
w ró¿norodnoœci Dla przyk³adu: z Koœcio³em syryjskoprawos³awnym i koptyjsko-prawos³awnym obie strony dosz³y
do przekonania, ¿e w dziedzinie tajemnicy natury ludzkiej
Chrystusa, która w wieku V by³a formaln¹ przyczyn¹ roz³amu,
u¿ywa siê wprawdzie ró¿nego jêzyka teologicznego, ale treœæ
tej nauki jest ta sama. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e obie strony
wyznaj¹ tê sam¹ prawdê, chocia¿ Koœció³ Rzymski j¹ œciœlej
mo¿e precyzuje. Ze wspólnot¹ anglikañsk¹ uzgodniono wiarê
w tajemnicê realnej obecnoœci Chrystusa w Najœwiêtszym
Sakramencie, jak te¿ odnoœnie do urzêdu koœcielnego,
do którego wchodzi siê przez œwiêcenia kap³añskie. W dialogu
katolicko-luterañskim nast¹pi³o znaczne zbli¿enie pogl¹dów
w tak zasadniczych sprawach, jak: Pismo œwiête, tradycja, usprawiedliwienie, urz¹d
duchowny, a nawet prymat papie¿a. Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan obchodzony
jest w tym roku pod has³em: Jezus rzek³ do Samarytanki: Daj mi piæ (J 4,7). Has³o
zaproponowane zosta³o przez miêdzywyznaniow¹ grupê robocz¹ chrzeœcijan z Brazylii.

* * * * * * * * * * * *
Roz³am wœród chrzeœcijan jest jednym spoœród wielu, które niszcz¹ jednoœæ w ró¿nych œrodowiskach,
a których powodem s¹ nieporozumienia, niezgoda w rodzinie czy wœród wspó³lokatorów, napiêcia w pracy,
uprzedzenia wobec imigrantów. Bariery, które nas dziel¹ mog¹ mieæ charakter spo³eczny, polityczny, religijny
czy te¿ byæ owocem tradycji kulturowych, których nie potrafimy zaakceptowaæ. To one s¹ powodem konfliktów
miêdzy narodami, grupami etnicznymi, ale te¿ przyczyn¹ wrogoœci w naszej dzielnicy. Czy nie mo¿emy, tak jak
Jezus, otworzyæ siê na drugiego, przezwyciê¿aj¹c ró¿nice i uprzedzenia? Dlaczego nie ws³uchaæ siê w proœbê
o zrozumienie, o pomoc, o trochê uwagi - nie zwa¿aj¹c na to, jak jest ona sformu³owana? Równie¿ w tym, który
jest po przeciwnej stronie czy nale¿y do obcego nam krêgu kulturowego, religijnego, spo³ecznego, ukrywa siê
Jezus, który zwraca siê do nas i prosi: "Daj Mi piæ!" (o. Fabio Ciardi OMI )
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – jak s³yszeliœmy ju¿ we wprowadzeniu do liturgii – prze¿ywamy drug¹ niedzielê w ci¹gu roku
a zarazem Œwiatowy Dzieñ Migranta i UchodŸcy i rozpoczynamy (107.) Tydzieñ Powszechnej
Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Powy¿sze obchody uœwiadamiaj¹ nam obowi¹zek sta³ej troski
o imigrantów i emigrantów, a tak¿e o jednoœæ wyznawców Chrystusa.
2. W œrodê bêdziemy obchodziæ Dzieñ Babci, a w czwartek – Dzieñ Dziadka. Kieruj¹c siê wiar¹,
okazujmy im szacunek, wdziêcznoœæ i chêtn¹ pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy
ich wszystkich, zarówno ¿yj¹cych, jak i zmar³ych.
Wasz Proboszcz

Porz¹dek Kolêdy (19 - 26 stycznia 2015)
00
1. Poniedz. – 19 stycznia – ul. Poznañska (od nr 4) – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Obroñców £om¿y – 1 ksi¹dz od godz. 14
00
00
ul. Wojska Polskiego 161C (od nr 1 i 31) – 2 ksiê¿y od godz. 15 i 16
00
2. Wtorek – 20 stycznia – ul. Lipowa (od nr 4 i 109) - 2 ksiê¿y od godz. 9
ul. Strzelców Kurpiowskich (od nr 1 i 71), Kapt. Skowronka, Pu³kowa
00
– 2 ksiê¿y od godz. 14
3. Œroda – 21 stycznia – ul. Piaski od nr (1 i 17) oraz ul. przyleg³e (Grabowa, Jaworowa,
Kalinowa, Modrzewiowa) – 2 ksiê¿y od godz. 900
00
ul. Stra¿acka – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Leœna (od nr 1) - 1 ksi¹dz od godz. 14
00
4. Czwartek – 22 stycznia – ul. £ukasiñskiego (od nr 1 i 163) – 2 ksiê¿y od godz. 9
00
ul. Jasna i £¹czna – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. Bartnicza i Wiœniowa – 1 ksi¹dz od godz. 1400
00
5. Pi¹tek – 23 stycznia – ul. Sikorskiego (od nr 162), Cegielniana – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. Sikorskiego (od nr 225 – do ul. Wojska Pol. strona nieparzysta)
00
– 1 ksi¹dz od godz. 14
ul. Wojska Polskiego 161D i ul. Studencka (od nr 1 i 31)
00
00
– 2 ksiê¿y od godz. 15 i 16
6. Sobota – 24 stycznia - ul. Kaliwody (od nr 1), 33P³k. Piechoty (od nr1), Sosnowa (od nr 1),
00
ul. Sosnowa (od nr 4) i Zielna – 4 ksiê¿y od godz. 9
00
7. Poniedz. – 26 stycznia – ul. W³ókiennicza, Weso³owskiego – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Wyzwolenia (od nr 62), Zaciszna, Bliska, Mi³a - 2 ksiê¿y od godz. 14
00
ul. PrzyjaŸni, Promienna – 1 ksi¹dz od godz. 14

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

