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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy,
propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820
r. James Haldane Stewart opublikował „Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego
Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego”. Dwadzieścia lat później Ignatius
Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie „Unii Modlitw o Jedność”.
Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne. Umiejscowił tydzień modlitw o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia.
W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich „Lambeth” podkreślona zostaje istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan. W 1894 r. papież Leon XIII zachęca do praktykowania w okolicach uroczystości
Zesłania Ducha Świętego oktawy modlitw o jedność. Już na początku XX wieku, w
1908 r., Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch „Wiara i porządek” (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie
„Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Francuski kapłan z Lyonu,
ks. Paweł Couturier, w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw przedstawicieli
różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 r. Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz
Komisja „Wiara i Porządek” działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz patriarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową
modlitwę: „Aby wszyscy byli jedno” (por. J 17).
W 1964 r. Sobór Watykański II wydał dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie
do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja „Wiara i porządek” oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Jedności
Chrześcijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.
Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - aby
kończył się pamiątką nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.
Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich dzieci i dążył za

wszelką cenę do ich pojednania w Jezusie Chrystusie. Szedł także na daleko idące
ustępstwa. I tak np. Kościołom Wschodnim przyłączonym zostawił własny obrządek
i język liturgiczny, własny kalendarz, a nawet własne ustawodawstwo. W historii ruchów ekumenicznych odróżnić możemy trzy etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualna sprawa powrotu do Kościoła tych, którzy od niego odpadli z obawy prześladowań
(tzw. lapsi); wiek XII-XV to próby pozyskania dla jedności prawosławia; i współczesne kierunki, dążące ku zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej.
Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich.
Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone zostały komisje dla rozważenia problemów,
które łączą i które dzielą braci odłączonych od Kościoła. W duchu miłości, cierpliwie
prowadzi się teologiczne poszukiwanie do uzgodnienia poglądów.
Dla przykładu: z Kościołem syryjsko-prawosławnym i koptyjsko-prawosławnym obie strony doszły do przekonania, że w dziedzinie tajemnicy natury ludzkiej
Chrystusa, która w wieku V była formalną przyczyną rozłamu, używa się wprawdzie
różnego języka teologicznego, ale treść tej nauki jest ta sama. Można więc powiedzieć,
że obie strony wyznają tę samą prawdę, chociaż Kościół Rzymski ją ściślej może precyzuje. Ze wspólnotą anglikańską uzgodniono wiarę w tajemnicę realnej obecności
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, jak też odnośnie do urzędu kościelnego, do
którego wchodzi się przez święcenia kapłańskie. W dialogu katolicko-luterańskim
nastąpiło znaczne zbliżenie poglądów w tak zasadniczych sprawach, jak: Pismo święte, tradycja, usprawiedliwienie, urząd duchowny, a nawet prymat papieża.
Panie, modlę się, jak Ty się modliłeś:
obyśmy wszyscy byli jedno,
jak Ojciec jest w Tobie, a Ty w Nim,
aby reszta świata uwierzyła, że to Ojciec Ciebie posłał.
Dlatego modlę się też za owce, które nie należą do Twojej Owczarni,
by one też usłyszały Twój Głos.
Modlę się za muzułmanów, żydów i innych,
aby od dziś miłowali Ciebie. Amen.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela Zwykła
19. stycznia 2014
1.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy z różnych  przyczyn musieli opuścić swoją ojczyznę,
szczególnie o naszych młodych rodakach, którzy wyemigrowali  „za chlebem”, gdyż
w naszej Ojczyźnie nie znaleźli pracy.
2.
Dziś w Kaplicy Krzyża Św. o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie modlitewne przed Obrazem JEZU UFAM TOBIE.
3.
W kalendarzu liturgicznym wspominać będziemy: w poniedziałek 20. stycz-

nia św. Fabiana i św. Sebastiana, męczenników. Ks. Sebastianowi z okazji imienin
życzymy wielu łask Bożych w posłudze kapłańskiej w naszej parafii. we wtorek 21.
stycznia św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę. Jest to także Dzień Babci, zaś 22.
stycznia przypada Dzień Dziadka. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych
babciach i dziadkach, którym tak wiele zawdzięczamy. W piątek 24. stycznia - św.
Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Jest On patronem dziennikarzy i
mediów katolickich. Zachęcamy do modlitwy w intencji wszystkich mediów katolickich, szczególnie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziękujemy także naszym
lokalnym mediom: Telewizji Eltronik i firmie PROMEDIA za transmitowanie niedzielnych i świątecznych Mszy św. z Brodnickiej Fary. W sobotę 25. Stycznia - Nawrócenie św. Pawła Apostoła.  
4.
W czwartek 23. stycznia będziemy dziękować Panu Bogu za 55 lat kapłaństwa i 20 lat posługi kapelańskiej w Wojsku Polskim naszego Seniora ks. prał. Bolesława Lichnerowicza, wieloletniego proboszcza naszej parafii. Uroczystą Mszę św.
Jubilat odprawi pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Guzdka, ordynariusza polowego i ordynariusza toruńskiego, ks. bpa Andrzeja Suskiego wraz z zaproszonymi
księżmi w Brodnickiej Farze o godz. 10.00. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy na tę Uroczystość i prosimy o modlitwę w intencji Księdza Seniora.
5.
Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem
„Czyż Chrystus jest podzielony?”. Włączmy się w to dzieło ekumeniczne, pamiętając w osobistych modlitwach o wszystkich wyznawcach Chrystusa.   
6.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Polecamy ją waszej ofiarności.
7.
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, w związku z budową nowego dworca autobusowego, zwrócił się z prośbą do parafii o użyczenie zewnętrznej części parkingu przylegającej do ul. Gen. St. Maczka
przy Cmentarzu Parafialnym na trzy stanowiska autobusowe oraz ustawienie 4 kontenerów przeznaczonych dla podróżnych oraz pracowników dworca. Przewidziany
czas użyczenia – do końca tego roku. Tymczasowe usytuowanie części dworca autobusowego nie zakłóci swobodnego dojazdu i dostępu do cmentarza, ograniczy tylko ilość miejsc parkingowych. Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnego
bezpieczeństwa z uwagi na przyjeżdżające i odjeżdżające autobusy.
8.
Kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie czyli tradycyjną kolędę. Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy od godz. 15.30, w soboty i niedziele od
godz. 14.30. Oto najbliższy porządek kolęd…
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W  najnowszym    numerze „Niedzieli” obok informacji z życia Kościoła m.in. adhortacja apostolska papieża Franciszka „Evangelii gaudium” („Radość Ewangelii”).
10.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Helenę Kopiwoda, l. 83 i Eugeniusza
Ludwickiego, l. 63. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 20.01 – 26.01.2014 r.
6.30 + Anna i Mikołaj Krasioscy; Irena i Władysław Lankiewicz.
7.00
8.00 + Henryk Domżalski – int. z racji imienin.
18.30 + Romuald Weiss – 5 r. śm; rodzice: Bolesława i Józef Zabłotni; teściowie:
Helena i Alfons Weiss.
6.30 + Jadwiga – int. z racji urodzin i 2 r. śm. i Jerzy Iwaoscy; brat Tadeusz.
7.00 + Pelagia Kosiorowska – 1 r. śm.
8.00 + Zofia – 18 r. śm, Julian, Stanisław, Czesław Nowioscy; Halina
Kupniewska.
18.30 O rozwój dzieła Intronizacji NSPJ.
6.30 + Wacław Lamparski.
6.30 + Jan i Weronika Lamparscy; zm. z rodziny.
7.00 REZERWACJA
8.00 + Wiesław Florkiewicz.
18.30 + Maria i Zygmunt Kukawka; Andrzej Tadajewski.
6.30 + Agnieszka Czarnota; zm. z rodziny Czarnotów.
7.00 + Zofia Rosiak – popogrzebowa.
8.00 + Teresa Pawioska – 1 r. śm; zm. z rodziny Świderek.
Dziękczynna za 55 lat kapłaostwa i 20 lat posługi kapelaoskiej w Wojsku
10.00
Polskim ks. prał. Bolesława Lichnerowicza
18.30 + Marianna Kłosowska – 1 r. śm. i Stanislaw Kłosowski; rodzice: Franciszka
I Feliks Rumioscy.
6.30 + Teresa Nowioska; zm. zrodzicie rodzeostwo.
7.00 + Wiktoria Topolewska – int. z okazji urodzin.
7.00 + Władysław Kalisz – int. z racji urodzin.
8.00 REZERWACJA
18.30 + Kazimierz Kamioski – 27 r. śm.
6.30 O Boże błog. dla Doroty i jej rodziny; dla Joanny i jej rodziny; o
uzdrowienie dla Antosi.
6.30 + Eugeniusz Wardowski.
7.00 O Boże błog. i zdrowie dla Ewy i jej rodziny.
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 35 rocz. ślubu Józefa i Ireny
Malinowskich z prośbą o dalsze Boże błog.
8.00 + Jadwiga Kwaśniewska – 1 r. śm.
18.30 + Janina – 25 r. śm. i Antoni Piokowscy.
6.30 + Ludwika Różyoska.
8.00 + Józef Janeczek – 11 r. śm; Feliksa i Leszek; zm. z rodziny Janeczek.
9.30 SUMA – za parafian
11.00 + Janina i Ignacy Klafta – int. z okazji urodzin.
12.15 + Krzysztof – 5 r. śm. i Tomasz Hoga.
18.30 REZERWACJA
8.30 + Grzegorz – 13 r. śm. i Marian Nojak; zm. rodzice Plec i Nojak.
10.00 + Jan Ostrowski – 3 r. śm.
11.30 + Stefania Zimnoch – 2 r. śm; Monika Kikulska.

