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Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan 2021

"Ojcze Przedwieczny, ?ród?o Mi?o?ci, wszelkiego ?wiat?a i dobra, dzi?kujemy Ci za charyzmat
jedno?ci …” - tak zaczyna si? modlitwa za wstawiennictwem Chiary Lubich. "Dzi?kujemy za
charyzmat jedno?ci… Daj nam, Ojcze, za spraw? Ducha ?wi?tego, aby?my za przyk?adem
Chiary przyczyniali si? do realizacji pragnienia Twojego Syna: Aby wszyscy stanowili jedno.
Prosimy o to, by?my przyczyniali si? do jedno?ci".
Jedno?ci rozumianej bardzo szeroko: w rodzinie, s?siedztwie, w miejscu pracy, na uczelni, w
szkole, w dalszej rodzinie. W ka?dej sytuacji. Równie? jedno?ci mi?dzy chrze?cijanami z
ró?nych Ko?cio?ów i wspólnot ko?cielnych. Jedno?? jest pragnieniem Jezusa wyra?onym w
modlitwie w Wieczerniku przed Jego ?mierci? na krzy?u (J 17). Ta modlitwa jest Testamentem
Jezusa. Sprawa ekumenizmu jest wa?na dla chrze?cijan z innych Ko?cio?ów, by?a wa?na dla
papie?a Jana XXIII, papie?a Paw?a VI, papie?a Jana Paw?a II, a teraz jest wa?na dla papie?a
Franciszka. Sprawa ekumenizmu by?a wa?na dla Chiary. Teraz w styczniu jest okazja
modlitwy o jedno?? mi?dzy Ko?cio?ami chrze?cija?skimi. Jak co roku, od przesz?o stu lat, w
dniach od 18 do 25 stycznia odbywa si? Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan. Dla Chiary
jedno?? chrze?cijan zawsze by?a spraw? priorytetow?. Zawsze dba?a o to, by s?owa ?ycia na
stycze? pokrywa?y si? z has?em Tygodnia Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan. Tegoroczne has?o
to zdanie z Ewangelii ?w. Jana (15,5): „Trwajcie w mojej mi?o?ci, a przyniesiecie obfity
owoc”.
W tym roku podczas Tygodnia Modlitw rozwa?any b?dzie tekst biblijny z Ewangelii ?w. Jana 15,
1-17. Materia?y do ekumenicznych nabo?e?stw zosta?y przygotowane we wspólnocie
Grandchamp w Szwajcarii. Jest to niezbyt dobrze znana wspólnota chrze?cija?ska.

(z Materia?ów na Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan 18-25 stycznia 2021 ):
„W latach trzydziestych XX wieku grupa kobiet z Ko?cio?a reformowanego w Szwajcarii odkry?a
znaczenie milczenia i kontemplacji podczas s?uchania s?owa Bo?ego, bior?c za wzór
Chrystusa, który cz?sto odchodzi? na samotn? modlitw?. Grupa zacz??a raz w roku
organizowa? rekolekcje duchowe otwarte tak?e dla innych, a na sta?? siedzib? tych rekolekcji
wybra?a Grandchamp, ma?? wiosk? nad jeziorem. W 1936 r. w Grandchamp powsta?a
reformowana wspólnota monastyczna, oparta na do?wiadczeniach katolickiego,
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prawos?awnego i anglika?skiego ?ycia mniszego i zakonnego. Od pocz?tku siostry z ró?nych
tradycji chrze?cija?skich czerpa?y inspiracje dla ?ycia wspólnotowego opartego na s?owie
Bo?ym, kontemplacji i go?cinno?ci. Bogactwo i ró?norodno?? tradycji, z których mo?na by?o
czerpa? do?wiadczenia, u?wiadamia?y im, jak bardzo podzielone jest chrze?cija?stwo.
Powo?aniem wspólnoty z Grandchamp szybko sta?a si? praca na rzecz jedno?ci chrze?cijan.
Ju? w latach 40. siostry nawi?zywa?y szerokie kontakty ekumeniczne, m.in. z ojcem Paulem
Couturier, katolickim duchownym z Lyonu, pionierem ekumenizmu oraz Tygodnia Modlitw o
Jedno?? Chrze?cijan. W 1940 r. o. Couturier tak pisa? do pierwszej prze?o?onej wspólnoty:
„?adne rekolekcje organizowane dla chrze?cijan nie powinny si? zako?czy? bez poczucia w
sercach uczestników dotkliwego cierpienia z powodu podzia?ów i bez determinacji, by
pracowa? na rzecz jedno?ci poprzez ?arliw? modlitw? i stopniowe oczyszczanie".
W 1940 r. Grandchamp odwiedzi? te? Roger Schutz, przysz?y brat Roger z Taizé. Jego w?asne
poszukiwania, a pó?niej równie? do?wiadczenia wspólnoty Taizé mia?y wielki wp?yw na
wspólnot? z Grandchamp. W 1953 r. siostry przyj??y zarówno regu??, jak i oficjum z Taizé.
Wkrótce, podobnie jak bracia z Taizé i Ma?e Siostry Jezusa, siostry z Grandchamp zacz??y
zak?ada? ma?e wspólnoty w Algierii, Izraelu, Libanie. Osiedla?y si? te? w ubo?szych, cz?sto
robotniczych dzielnicach ró?nych miast europejskich. Wsz?dzie ich ?ycie opiera si? na
modlitwie i go?cinno?ci. Nawi?zuj? serdeczne kontakty z s?siadami, odkrywaj? bogactwo liturgii
i tradycji lokalnych spo?eczno?ci chrze?cija?skich ró?nych wyzna? i otwieraj? si? na spotkania z
innymi religiami.
Zaraz po drugiej wojnie ?wiatowej do pierwszych sióstr ze Szwajcarii i Francji do??czy?y siostry
niemieckie i holenderskie, a nast?pnie siostry z Indonezji, Austrii, Konga, Czech, Szwecji i
?otwy. Obecnie wspólnota liczy oko?o pi??dziesi?ciu sióstr w ró?nym wieku, reprezentuj?cych
ró?ne wyznania i narodowo?ci.
Jako wspólnota siostry z Grandchamp bardzo szybko odkry?y, ?e ich ekumeniczne powo?anie
wymaga pojednania, przede wszystkim z samym sob? i mi?dzy sob?. Realizacja takiego
pojednania na co dzie? polega na akceptacji ró?norodno?ci cz?onków wspólnoty z?o?onej z
osób pochodz?cych z ró?nych krajów, mówi?cych ró?nymi j?zykami, wychowanych w ró?nych
tradycjach wyznaniowych, maj?cych ró?ne do?wiadczenia, ale tak?e inaczej si? modl?cych,
inaczej my?l?cych, dzia?aj?cych, inaczej wchodz?cych w relacje. Codzienne kontakty wymagaj?
wi?c nieustannej pracy nad sob? i nad relacjami z innymi, nieustannego przebaczania sobie
wzajemnie i wielkiej ufno?ci w Bo?e mi?osierdzie, dzi?ki któremu osi?gn?? mo?na wewn?trzny,
uzdrawiaj?cy pokój.
Rytm dnia sióstr z Grandchamp wyznaczaj? wspólne modlitwy, które odbywaj? si? cztery razy
dziennie. Stoj?c w milczeniu przed ikon? Trójcy ?wi?tej w centrum kaplicy Grandchamp, siostry
wchodz? we wspólnot? mi?o?ci mi?dzy Ojcem, Synem i Duchem ?wi?tym, aby ta mi?o??
wzrasta?a w nich i p?yn??a mi?dzy nimi oraz ogarnia?a tych, którzy przybywaj? tam jako
go?cie. Wtedy cz?sto dochodzi do wymiany darów. Siostry mówi?, ?e zawsze dostaj? wi?cej ni?
daj?!
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Otwarto?? na ró?norodno?? we w?asnej wspólnocie oraz go?cinno?? przek?ada si? na
nawi?zywanie serdecznych kontaktów i tworzenie wi?zi na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym i mi?dzynarodowym. To z kolei u?atwia dzia?ania na rzecz pojednania, pokoju i
sprawiedliwo?ci mi?dzy chrze?cijanami, narodami, religiami, kulturami, a tak?e na rzecz pe?nej
szacunku jedno?ci ze stworzeniem. Siostry za?o?y?y ekologiczny ogród, stosuj? produkty
przyjazne dla ?rodowiska, zwracaj? baczn? uwag? na sposób od?ywiania si?, gospodarowania i
podró?owania. Coraz szerzej otwieraj? si? na wolontariat, który jest ofert? skierowan? nie tylko
do ludzi m?odych. Zaproszenie do Grandchamp, aby pracowa?, ?y?, modli? si?, kontemplowa?,
piel?gnowa? dialog i go?cinno??, skierowane jest do osób w ka?dym wieku, do chrze?cijan
ró?nych wyzna?, do ?ydów, muzu?manów i do osób nie wyznaj?cych ?adnej religii.
Do?wiadczenie pozwalaj?ce na zmierzenie si? z wyzwaniami wspó?czesno?ci i piel?gnowanie
we wspó?czesnym ?wiecie idei pojednania, jedno?ci i wzajemnego szacunku, siostry zdobywaj?
równie? poza swoj? wspólnot?. Wyje?d?aj? m.in. do krajów Bliskiego Wschodu, wst?puj?
czasowo do innych zgromadze? zakonnych lub wspólnot monastycznych i dziel? z nimi swoj?
codzienno??.
Od lat siostry anga?uj? si? w dzia?ania ?wiatowej Rady Ko?cio?ów. Uczestniczy?y w kilku
zgromadzeniach ?RK - w Vancouver, Harare i Porto Alegre. Przez kilka lat by?y obecne w
Instytucie Ekumenicznym w Bossey, tworz?c podczas studiów ma?? wspólnot? modlitwy,
go?cinno?ci i przyja?ni. Obecnie w ka?dy poniedzia?ek wieczorem modl? si? wed?ug intencji
Ekumenicznego Cyklu Modlitw proponowanego przez ?RK.
?ycie wspólnotowe na wzór monastyczny, jakie prowadz? siostry z Grandchamp i jakim chc?
dzieli? si? z innymi, mo?e w ró?ny sposób oddzia?ywa? na chrze?cijan wielu wyzna?. Mo?e by?
pomocne w zg??bianiu tajemnic wiary, w nieustannym poznawaniu siebie, nawracaniu si? i
przemianie ?ycia, bez których pojednanie i jedno?? chrze?cijan nie s? mo?liwe.

Szczegó?owe informacje o Tygodniu Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan
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