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W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty koncentruje się na modlitwie o jedność chrześcijan,
ponieważ tydzień od 18 do 25 stycznia jest poświęcony błaganiu Boga o dar przezwyciężenia
skandalu podziałów między wierzącymi w Chrystusa.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się za swoich uczniów, „aby wszyscy stanowili jedno”
(J 17, 21). Można powiedzieć, że jest to Jego duchowy testament. Zauważamy jednak, że Pan nie
nakazał uczniom jedności, ani nie wygłosił do nich przemówienia, które motywowałoby jej
konieczność. Przeciwnie, modlił się do Ojca za nas, abyśmy stanowili jedno. Oznacza to, że do
osiągnięcia jedności nie wystarczą nasze wysiłki. Jedność jest przede wszystkim darem, jest
łaską, o którą należy prosić w modlitwie. Nasza modlitwa jest pokornym, ale ufnym uczestnictwem
w modlitwie Pana, który obiecał, że każda modlitwa w Jego imieniu zostanie wysłuchana przez
Ojca (por. J 15, 7).

Tematem tego Tygodnia Modlitwy jest miłość: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity
owoc” (por. J 15,5–9). Źródłem komunii jest miłość Chrystusa, która sprawia, że przezwyciężamy
nasze uprzedzenia, aby widzieć w innych brata i siostrę, których zawsze trzeba kochać. Wówczas
odkrywamy, że chrześcijanie innych wyznań, z ich tradycjami, z ich historią, są darem Boga.
Zacznijmy się za nich modlić, a jeśli to możliwe, to wraz z nimi. Modlitwa - przypomina nam Sobór
- jest duszą całego ruchu ekumenicznego (por. Unitatis redintegratio, 8). Niech to będzie punkt
wyjścia, aby pomóc Jezusowi w realizacji Jego pragnienia: aby wszyscy stanowili jedno.

Santo Padre

Saluto cordialmente i polacchi. Cari fratelli e sorelle, in questa settimana ecumenica, voglio
ricordarvi quanto San Giovanni Paolo II ha detto durante la visita in Polonia nel 1997: “la preghiera
per ritrovare la piena unità è un nostro particolare dovere. È d’obbligo tendere intensamente alla
ricostruzione dell’unità voluta da Cristo, ed è d’obbligo pregare per questa unità: essa, infatti, è
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dono della Santissima Trinità” (Wrocław, 31.05.1997). Anche io vi invito: pregate, e la comune
preghiera sia per voi l’ispirazione nell’approfondimento della reciproca fratellanza. Vi benedico di
cuore!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tym tygodniu ekumenicznym, chcę
wam przypomnieć to, co św. Jan Paweł II powiedział podczas wizyty w Polsce w 1997 r.:
„modlitwa o odzyskanie jedności w pełni jest naszą szczególną powinnością. Powinnością jest
usilnie dążyć do odbudowy jedności, której chciał Chrystus, i powinnością jest modlić o tę jedność:
jest bowiem ona darem Trójcy Przenajświętszej” (Wrocław, 31.05.1007). Ja też zachęcam was:
módlcie się, a wspólna modlitwa niech będzie dla was natchnieniem w pogłębianiu wzajemnego
braterstwa. Z serca wam błogosławię!
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