
Bożego. Dobrze, gdy my sami już doświadczyliśmy tej Łaski – rozpoznaliśmy 
Boga, rozpoznaliśmy Jego działanie w naszym życiu, poddaliśmy się Jego 
woli. Przychodzimy na ucztę, na której On sam nas gromadzi, by nas pouczać 
o swoich prawach, a także by umacniać nas swoim Słowem i Ciałem. 
Ponieważ Chrystus nabył nas dla siebie za wielką cenę, wyzwalając nas 
z mocy diabła, zatem – jak pisał Teodoret z Cyru, ojciec Kościoła – wypada, 
abyśmy oddawali Mu cześć ciałem i duszą oraz żyli tak, by nasze uczynki 
i słowa pociągały innych ludzi i pobudzały języki wszystkich do chwalenia 
Boga. Niech spotkanie z nami pozostawia w innych ludziach zawsze dobre 
wrażenie, bez względu na to, czy jest to pierwsze, czy też któreś już z kolei 
spotkanie. Niech nasze uczynki i słowa będą dla wszystkich budujące 
i umacniające. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!  
 

○  ○  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ○  ○  
W „Corriere della sera” emerytowany papież 
Benedykt XVI powiedział, że jedność Kościoła jest 
zagrożona od wieków, czego dowodzi historia. 
Pokazuje ona, że wojny, wewnętrzne konflikty 
i groźby schizm nie były w Kościele rzadkością. 
To prawda. Niemal każdy uczył się w szkole 
o największych schizmach, które dotknęły Kościół powszechny. Pierwsza to 
wielka schizma wschodnia. Za jej symboliczną datę przyjmuje się rok 1054, 
jednak w rzeczywistości była ona długotrwałym procesem, który doprowadził 
do trwającego wciąż podziału chrześcijaństwa na Kościół katolicki 
i prawosławny. W roku 1517 – duchowny z zakonu augustianów i profesor 
teologii Marcin Luter, krytykuje sprzedaż odpustów, spisując swoje postulaty 
w 95 tezach, które według tradycji przybił do drzwi jednego z kościołów 
w Wittenberdze. Nauki jego były potępiane przez głowę Kościoła, papieża 
Leona X, który w odpowiedzi na jego postulaty wydał bullę, po czym skazał go 
na ekskomunikę. Ewangelicy – wspólnota zwolenników luteranizmu, założyli 
własny, odrębny Kościół ewangelicko–augsburski. W Szwajcarii: Ulrich 
Zwingli na wiadomość o działalności Lutra, przystąpił do radykalnej reformy 
Kościoła, skasował msze, sakramenty uznawał tylko za symbole, z kościołów 
usunął wszystkie ołtarze, obrazy i wszelkie inne ozdoby, a za jedyną formę 
nabożeństwa uznał czytanie Biblii, kazania i udzielanie komunii pod obiema 
postaciami. Zwolennikiem takich poglądów był również Jan Kalwin, który 
opowiadał się za koncepcją predestynacji, która odznaczała się wiarą w to, 
że człowiek może sam sobie zapewnić zbawienie, tak utworzył własną religię, 
zwaną kalwinizmem. W Anglii XVI–wieczny ruch reformacyjny przybrał 
specyficzną formę. Król Henryk VIII, gdy papież nie zgodził się na 

stwierdzenie jego małżeństwa za nieważne, zerwał z Rzymem, ogłaszając się 
w 1531 roku głową miejscowego Kościoła. Katolicka doktryna nie uległa 
jednak reformie (wprowadzono jedynie liturgię w języku angielskim). 
Te podziały wśród chrześcijan są gorszące, ponieważ oddalają od siebie 
chrześcijan, są także oddalaniem się od Boga. Wielu świadomych tego 
chrześcijan, żarliwie modli się do Boga o przywrócenie takiej jedności, o którą 
modlił się Jezus. Życie wspólnotowe uczy, że wysiłki na rzecz pojednania są 
kosztowne i wymagają poświęcenia. Wspiera nas modlitwa Chrystusa, który 
pragnie, abyśmy stanowili jedno, tak jak On stanowi jedno z Ojcem, by Świat 
uwierzył. Sobór Watykański II zachęcił nie tylko do działalności 
ekumenicznej (wewnątrz chrześcijaństwa, między wyznaniami), ale też do 
dialogu z wyznawcami innych religii, a nawet z osobami niewierzącymi 
w Boga. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który przekroczył próg synagogi 
(Rzym 1985r.) i przeprowadził wiele spotkań z wyznawcami innych religii. 

  
 
 
 
 
 
 

 

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, 
czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia 
św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym Świecie na 
ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach 
i innych spotkaniach. Przynajmniej raz w roku chrześcijanom przypomina 
się modlitwę Jezusa za uczniów, aby „stanowili jedno, aby Świat uwierzył”. 
Serca są poruszone i chrześcijanie spotykają się, aby modlić się o ich 
jedność. Komunia z Chrystusem wymaga wspólnoty z innymi. 

Marcin Luter  
(niem. Martin Luther; 
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zm. 18 lutego 1546) 


