Spotkanie synodalne
7. Ekumenizm
J 17, 6-26
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi
ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś,
pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je
przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie
posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ
są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem
otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do
Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My
stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi
dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się
spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją
radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich
znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś
ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem
ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na
świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś,
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we
Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze
Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś
Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja
Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal
będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».
(Inne fragmenty do wykorzystania: Mk 9, 38-41, Dz 10, 34-43, Ef 4, 1-6)

Propozycja rozważania
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus modlił się za Kościół i za uczniów słowami:
„Aby byli jedno”. Jedność jest niedoceniana w naszym życiu duchowym. Sam diabeł
jest przecież tym, który dzieli i prowadzi do rozłamu. Dlaczego jako chrześcijanie
jesteśmy podzieleni? Przyczyn jest wiele, ale pierwszą i najważniejszą jest skutek
działania złego czyli grzech. To właśnie grzech czyha u bram naszych duchowych
warowni, aby wślizgnąć się do środka i doprowadzić do zniszczeń. Mimo tego chcemy i
staramy się otwierać na chrześcijan innych wyznań. Przyjęliśmy taki sam chrzest. Tym
bardziej, że jeśli ktoś nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Chociaż nie jest to łatwa

droga, oscylującą pomiędzy zachowaniem własnej tożsamości a dobrze rozumianą
otwartością, otwieramy się siłę Ducha Świętego aby prowadził nas do prawdy.
Pytania synodalne
Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden chrzest,
zajmuje szczególne miejsce na drodze synodalnej.
 Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji
chrześcijańskich i wyznań?
 Co nas łączy i jak razem podążamy?
 Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?
 Jakie są trudności?
 Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?
Modlitwa wiernych
Panu Bogu, który pragnie, aby ludzie przez Niego stworzeni stanowili jedną
rodzinę przedstawmy nasze prośby.
1. Módlmy się, aby wśród nas panowała zgoda, miłość i jedność.
2. Módlmy się o to, abyśmy potrafili rozwiązywać różnice poglądów, konfliktów i
wszelkich trudności w drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia.
3. Módlmy się za społeczności podzielone przez ducha niezgody i wzajemne oskarżenia
się, abyśmy szukali zawsze tego co na łączy.
Własne wezwania….
Panie nasz Ojcze dopomóż nam, abyśmy byli jedno. Prosimy Cię o to przez Chrystusa,
Pana naszego.

