
Ten numer biuletynu ukazuje się w trakcie trwania Ty-
godnia modlitw o Jedność Chrześcijan. Obchodzony 
jest on w tym roku pod hasłem: „Trwajcie w mojej miło-
ści, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9). 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co 
roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcija-
nie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na 
ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konfe-
rencjach, koncertach i innych spotkaniach. Sprawa jed-
ności chrześcijan jawi się w ostatnich latach jako jedna 
z najistotniejszych. 
Rozbicie kościoła jest wbrew woli Boga. Stanowi tak-
że jedną z fundamentalnych przeszkód w jego misyj-
nym dziele. Brak jedności winien być bólem każdego 
ochrzczonego stanowimy bowiem mistyczne ciało Je-
zusa, zranione licznymi rozbiciami. Jezus przyszedł aby 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Podczas 
ostatniej wieczerzy modli się: „Ojcze spraw aby byli 
jedno”. Zachęcam do lektury fragmentów z nauczania 
Kościoła. Jeden z Dekretu o Ekumeniźmie Soboru Wa-
tykańskiego II, drugi z encykliki św. Jana Pawła II „Ut 
unum sint” - aby byli jedno, trzeci z homilii Jana Paw-
ła podczas nieszporów w 2004 roku. Wszyscy winni-
śmy modlić się o zjednoczenie wyznawców Chrystusa. 
Wszyscy także winniśmy tę jedność budować. Niech te 
teksty będą dla nas okazją do refleksji i modlitwy a także 
konkretnych postanowień.
Ks. Mirosław Żak

***
Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej 
przemiany. Bo z nowości ducha przecież, z zaparcia się 
samego siebie i z nieskrępowanego wylania miłości ro-
dzą się i dojrzewają pragnienia jedności. Musimy więc 
wypraszać u Ducha Świętego łaskę prawdziwego umar-
twienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha brater-
skiej wspaniałomyślności w stosunku do drugich. „Pro-
szę was tedy – powiada Apostoł narodów – ja, więzień 

w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, 
do którego wezwani jesteście, z wszelką pokorą i łagod-
nością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, 
starając się zachować jedność ducha, złączeni węzłem 
pokoju” (Ef 4, 1-3)...
Również i do wykroczeń przeciw jedności odnosi się 
świadectwo św. Jana: „Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie 
zgrzeszyli, kłamcą Go czynimy i nie masz w nas słowa 
Jego” (1 J 1, 10). Z pokorną więc prośbą zwracamy się 
do Boga i do odłączonych braci o wybaczenie, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom.
Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym 
lepiej posuwają naprzód sprawę jedności chrześcijan, 
a nawet ją realizują, im bardziej nieskazitelne usiłują 
wieść życie w duchu Ewangelii. Im mocniejszą więzią 
będą zespoleni z Ojcem, Słowem i Duchem, tym głę-
biej i łatwiej potrafią pomnażać wzajemne braterstwo. 
(Dekret o ekumenizmie SWII)
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6. Bóg pragnie jedności całego rozproszonego ro-
dzaju ludzkiego. Dlatego zesłał swego Syna, aby 
umierając za nas i zmartwychwstając, obdarzył 
nas swoim Duchem miłości. W przeddzień ofiary 
krzyżowej sam Jezus modli się do Ojca za swoich 
uczniów i za wszystkich wierzących w Niego, aby 
byli jedno , jedną żywą wspólnotą. Wynika stąd 
nie tylko obowiązek dążenia do jedności, ale tak-
że odpowiedzialność wobec Boga i wobec Jego 
zamysłu, spoczywająca na tych, którzy przez 
Chrzest stają się Ciałem Chrystusa — Ciałem, 
w którym winny się w pełni urzeczywistniać 
pojednanie i komunia. Czyż jest możliwe, by-
śmy pozostawali podzieleni, jeżeli przez Chrzest 
zostaliśmy „zanurzeni” w śmierci Chrystusa, 
to znaczy w tym właśnie akcie, przez który Bóg 
za sprawą Syna obalił mury podziałów? Podział 
„jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgor-
szeniem dla świata, i przy tym szkodzi najświęt-
szej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkie-
mu stworzeniu”.

Droga ekumenizmu drogą Kościoła

7. „Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzy-
muje tego, co nam grzesznikom łaskawie obiecał, 
ostatnimi czasy wlewa skruchę w rozdzielonych 
chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotą za 
zjednoczeniem. Łaska ta porusza bardzo wielu 
ludzi na całym świecie, a także pod tchnieniem 
łaski Ducha Świętego wśród naszych braci odłą-
czonych powstał i  z dnia na dzień zatacza 
coraz szersze kręgi ruch zmierzający do 
przywrócenia jedności wszystkich chrze-
ścijan . W tym ruchu ku jedności, który zwie się 
ruchem ekumenicznym, uczestniczą ci, którzy 
wzywają Boga w Trójcy Jedynego, a Jezusa wyzna-
ją Panem i Zbawcą; i to nie tylko każdy z osobna, 
lecz także wspólnie w społecznościach, w których 
Ewangelię usłyszeli i o których każdy mówi, że to 
jego własny i Boży Kościół. Prawie wszyscy jed-
nak, chociaż w różny sposób,  tęsknią za jed-
nym i widzialnym Kościołem Bożym , który 
by był naprawdę powszechny i miał posłannic-

6. Jak należy sobie wyobrażać przyszłość eku-
menizmu? Musimy przede wszystkim umocnić 
fundamenty działalności ekumenicznej, to zna-
czy wspólną wiarę w to wszystko, co jest ujęte 
w chrzcielnym wyznaniu wiary, w  Credo   apo-
stolskim i w  Credo   nicejsko-konstantynopoli-
tańskim. Ten doktrynalny fundament jest wyra-
zem wiary Kościoła, jaką wyznaje on od czasów 
apostolskich. Na podstawie tejże wiary musimy 
z kolei wypracować koncepcję i duchowość ko-
munii. «Świętych obcowanie» i pełna komunia 
nie oznaczają abstrakcyjnego ujednolicenia, ale 
bogactwo uprawnionej różnorodności, na któ-
rą składają się wspólne dary, przez wszystkich 
cenione, zgodnie ze znaną zasadą:  in necessariis 
unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
7. Duchowość komunii oznacza też umiejętność 
postrzegania brata- -chrześcijanina, na mocy 
głębokiej jedności wynikającej z chrztu, «jako 
'kogoś bliskiego', co pozwala dzielić jego radości 
i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspo-
kajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą 
i głęboką przyjaźń» (Novo millennio ineunte, 43).
Duchowość komunii to także «zdolność dostrze-
gania w drugim człowieku przede wszystkim 
tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przy-
jąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, 

two do całego świata, aby ten świat zwrócił się 
do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na 
chwałę Bożą”.
9.  Sam Jezus w godzinie swej męki modlił się, 
„aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Ta jed-
ność, którą Pan dał swemu Kościołowi i którą 
pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało 
istotnym, ale stanowi centralny element Jego 
dzieła. Nie jest też drugorzędnym przymiotem 
wspólnoty Jego uczniów, lecz należy do jej naj-
głębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ 
pragnie jedności, i właśnie w jedności wyraża się 
cała głębia Jego agape .
(Jan Paweł II, encyklika Ut unum sint)

Tęsknota za 
jednym widzialnym 

Kościołem Bożym

Wspólne podążanie 
drogą do jedności
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który bezpośrednio go otrzymał, ale także 'dar 
dla mnie' Duchowość komunii to wreszcie umie-
jętność 'czynienia miejsca' bratu, wzajemnego 
'noszenia brzemion' (por. Ga 6, 2) i odrzucania 
pokus egoizmu, które nieustannie nam zagraża-
ją, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do 
kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się: bez 
takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się 
zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bez-

dusznymi mechanizmami, raczej pozorami ko-
munii niż sposobami jej wyrażania i rozwijania» .
Reasumując zatem, duchowość komunii oznacza 
wspólne podążanie drogą do jedności, zachowy-
wanie nienaruszonego wyznania wiary, trwanie 
w sakramentach i w posłudze Kościoła 
(Jan Paweł II, homilia nieszpory z okazji 40-lecia 
Dekretu o ekumenizmie)

Po majowych rekolekcjach liderów męskich inicjatyw podjęliśmy wspólnie spotkania online inspirujące nas do działania.
W ciągu ostatnich miesięcy odbyliśmy 4 takie spotkania.
Chciałem Cię zaprosić na szóste spotkanie w tej serii. Tym razem swoim doświadczeniem podzieli się z nami doświadczony lider z 
bratniego narodu węgierskiego.

Mamy przekonanie, że będzie to bardzo ważne spotkanie, które być może pokaże nam nie tyle drogę przetrwania, co drogę do pełni 
chrześcijańskiego życia...
Pomimo trudnego czasu przez który przechodzimy.
Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie 8 lutego 2021 godz 21:00
dk Zoltán Kunszabó
Urodził się 18 listopada 1966 roku w Budapeszcie. Poszukiwanie prawdy, poszukiwanie Boga przerodziło się w nim w pasję. Nawrócił się 
16 kwietnia 1989 na zgromadzeniu ewangelizacyjnym. Od tego czasu uważa spotkanie Jezusa Chrystusa i życie z Nim za najwspanialszą 
rzecz, jaka może przydarzyć się człowiekowi na tym świecie!
W 1991 roku ukończył Wydział Historii Węgier na Uniwersytecie Eötvös Loránd. W kolejnych latach pracował w dziale literatury 
Węgierskiego Radia, następnie został pracownikiem Új Ember. W 1994 roku założył wraz z przyjaciółmi Fundację Duch i Życie, aby 
szerzyć wiarę chrześcijańską, której jest członkiem do dziś. Razem z Viktorem László założyli Wspólnotę Nowej Jerozolimy 1 stycznia 
1997 r. Specjalnie dla celów misyjnych. Co roku organizują dziesiątki spotkań ewangelizacyjnych, kursów misyjnych i dni duchowych 
na Węgrzech i w sąsiednich krajach. W 2005 r. Dołączył do Renewal Ministries, międzynarodowej katolickiej służby misjonarskiej. 
Powierzono mu kierowanie misją serbską. 16 czerwca 2007 r. został wyświęcony na diakona przez Kard. Péter Erdő w bazylice w Eszter-
gom. Jednym z najważniejszych punktów dotychczasowej służby była misja miejska w Budapeszcie w 2007 roku, której byłem jednym z 
organizaorów, odpowiedzialnym za szkolenie.

Zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału zapisy na: mezczyzni.net  (link skrócony do zapisów: https://tiny.pl/r1qbd) 
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Z życia męskich wspólnot i ruchów

Nasze kolejne duże spotkanie w Kamieniołomie: 20 stycznia 2021. 
Temat: “Sztafeta” - Co usłyszałeś - przekaż” przybliży nam Ulf Ekman - charyzmatyk, szwedzki teolog, misjonarz 
i etnograf. Były pastor i założyciel sieci kościołów i Kościoła Livets Ord. W 2014 roku przeszedł na katolicyzm wraz 
z żoną.
Skuteczne pomnażanie uczniów Jezusa wymaga dobrej strategii. Kryterium św. Pawła uczy, jak dobierać i formować 
przyszłych liderów i skutecznych ewangelizatorów.  Czy spostrzeżenia św. Pawła mają szansę jeszcze dziś zadziałać?  
Tematem podzieli się z nami Ulf Ekman. Ulf przez wiele lat two-rzył bardzo skuteczne w dynamice ewangelizacyjnej 
wspólnoty. Jak to dziś zrobić, by nasza ewangeli-zacja naprawdę zmieniała ludzi? Posłuchajmy eksperta. Zapraszamy 
Szczegóły spotkania dostępne na stronie:   mezczyzni.net

3 lutego - 12 maja 2021
Odkrywaj Życie Wiarę Sens - męska edycja kursu ALPHA
Kurs Alpha to cykl 11 spotkań połączonych ze wspólnym wyjazdem. Spotykamy się w luźnej atmosferze, by wspólnie 
zastanowić się nad pytaniami, które nurtują większość z nas nt. Boga, kościoła, sensu życia, Jezusa i wielu innych kwestii 
dotyczących wiary chrześcijańskiej.

8 lutego 2021 godz 21:00
Służba a życie rodzinne - dk Zoltán Kunszabó
Spotkanie online dla mężczyzn zaangażowanych - online - (szczegóły na poprzedniej stronie) 

19-21 lutego 2021
Męskie Rekolekcje w Drodze
Pod koniec lutego 2021 zapraszamy Cię na wspólne rekolekcje w drodze. W ramach ruchu Mężczyzn Świętego Józefa 
budujemy grupy męskiego wsparcia. Dotykamy spraw podstawowych, ale również bardzo zaawansowanych. Często 
słyszymy (od osób regularnie przychodzących na nasze spotkania), że żałują, że usłyszeli o tym tak późno...

18 września 2021 
5 jubileuszowe Oblężenie Jasnej Góry. Zapraszamy!

13-17 października 
2 Międzynarodowe Oblężenie Wiecznego Miasta Rzymu – gość spotkania: Ralph Martin

Zatroszczmy się finansowo o Stowarzyszenie.
Wszystkie formy wsparcia podane są na stronie internetowej http://mezczyzni.net/main/o-nas/wsparcie-mj

Rozpoczął się nowy 2021 rok. Można wpłacać już składki członkowskie na ten rok. Zachęcamy też do comiesięcznych 
regularnych wpłat na konto stowarzyszenia. 

Darowizny na cele statutowe stowarzyszenia można wpłacać na konto PLN:
51 2130 0004 2001 0687 5363 0001 - Tytułem: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia
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