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Maj¹cy ju¿ ponad stuletni¹ tradycjê Tydzieñ Modlitw o Jed-
no�æ Chrze�cijan sta³ siê cyklicznym �wiêtem ekumenizmu. Co
roku miêdzy 18 a 25 stycznia, czyli miêdzy dawnym �wiêtem
katedry �w. Piotra a �wiêtem nawrócenia �w. Paw³a, chrze�cija-
nie ró¿nych wyznañ spotykaj¹ siê na ca³ym �wiecie na ekume-
nicznych nabo¿eñstwach, modlitwach, konferencjach, koncer-
tach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest
tak du¿o, ¿e Tydzieñ Modlitw � wbrew swej nazwie � trwa kilka
tygodni, a nawet miesi¹c. Zwyczajem przyjêtym na nabo¿eñstwach
w ramach Tygodnia Modlitw jest go�cinna wymiana kaznodziei �
w ko�ciele danego wyznania kazanie wyg³asza duchowny innej
denominacji.

Co roku na Tydzieñ Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan przy-
gotowywane s¹ materia³y z tekstami biblijnymi, rozwa¿aniami, mo-
dlitwami, propozycjami liturgii nabo¿eñstw itp. Od 1966 r. mate-
ria³y te razem przygotowuj¹ Komisja �Wiara i Ustrój� �wiatowej
Rady Ko�cio³ów oraz Papieska Rada (wcze�niej Sekretariat) ds.
Popierania Jedno�ci Chrze�cijan. Polsk¹ wersjê broszury z ma-
teria³ami od 1998 r. wspólnie opracowuj¹ Polska Rada Ekume-
niczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Pol-
ski Ko�cio³a Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materia³y
przygotowywane s¹ przez grupy chrze�cijan z poszczególnych
krajów. Materia³y na 2012 r. opracowa³a grupa polska.

Uczestnictwo Polskiej Rady Ekumenicznej w Tygodniu Mo-
dlitw o Jedno�æ Chrze�cijan nie ogranicza siê jedynie do wspó³-
pracy przy opracowaniu polskiej wersji broszury.
Oddzia³y regionalne PRE aktywnie bior¹ udzia³
w organizacji Tygodnia Modlitw w ca³ej Polsce.

Pierwsze pomys³y miêdzywyznaniowych mo-
dlitw o jedno�æ chrze�cijan pojawi³y siê w XIX w.
Tydzieñ Modlitw w obecnym terminie odbywa siê
od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideê
tê w latach 30. XX w. rozpropagowa³ o. Paul Co-
uturier.

Has³o tygodnia:
Wezwani, by og³aszaæ wielkie

dzie³a Pana (por. 1 P 2,9)
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedno�æ
Chrze�cijan 2016 rozwa¿any bêdzie

biblijny tekst zaczerpniêty
z 1. Listu ap. Piotra 2,9.

Tematy poszczególnych dni
ekumenicznej oktawy s¹ nastêpuj¹ce:

    Dzieñ 1: Niech kamieñ zostanie odsuniêty.
    Dzieñ 2: Wezwani, aby byæ pos³añcami

rado�ci.
    Dzieñ 3: �wiadek wspólnoty.
    Dzieñ 4: Wezwani do g³oszenia Ewangelii.
    Dzieñ 5: Apostolska wspólnota.
    Dzieñ 6: Pos³uchajcie tego snu.
    Dzieñ 7: Wspólna modlitwa.
    Dzieñ 8: Serca gorej¹ce pragnieniem

jedno�ci.

2016:

Panie Jezu Chryste, modli³e� siê:
"Spraw, aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie".
Prosimy Ciê o jedno�æ Ko�cio³a.
Zburz mury, które nas dziel¹.
Umocnij to, co nas ³¹czy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, aby�my szukali dróg wzajemnego spotkania.
Niech nastanie dzieñ, w którym bêdziemy Ciê chwaliæ
i wielbiæ we wspólnocie wszystkich wierz¹cych. Amen.
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Jest najbardziej rozpoznawanym na �wiecie przedstawieniem
Dzieci¹tka Jezus. Kopie i malowid³a z wyobra¿eniem tej figurki przed-
stawiaj¹cej ma³ego Chrystusa s¹ w domach tysiêcy wiernych na ca³ym
�wiecie.

Figurka Dzieci¹tka Jezus, nazwanego od miasta, w którym siê znajdu-
je, umieszczona jest w o³tarzu ko�cio³a Matki Bo¿ej Zwyciêskiej. Do wygl¹-
daj¹cego do�æ niepozornie, barokowego sanktuarium znajduj¹cego siê w za-
bytkowej czê�ci Pragi-  na Ma³ej Stranie - codziennie ci¹gn¹ rzesze wiernych.

Na �wicie figurka Ma³ego Króla znana jest jako Praskie Dzieci¹tko lub,
z w³oska, Bambino do Praga. Nie za du¿a, woskowa figura przedstawia kilku-
nastomiesiêcznego Chrystusa w pozycji stoj¹cej. Dzieci¹tko ma jab³ko � sym-
bol królewskiej w³adzy w lewej rêce, a praw¹ rêkê wznosi w ge�cie b³ogos³a-
wieñstwa.

Do klasztoru karmelitanów  bosych w Pradze figura trafi³a, u progu XVII
wieku, jako dar od pobo¿nej ksiê¿nej  Polyxenie z rodu Lobkowiców. Dzieci¹t-
ko by³o pami¹tk¹ rodzinn¹ ksiê¿nej. Arystokratka odziedziczy³a je po matce
� hiszpañskiej ksiê¿niczce, która wysz³a za m¹¿ za czeskiego mo¿now³ad-
cê. Byæ mo¿e ksiê¿na wiedzia³a, ¿e prascy zakonnicy kilka lat wcze�niej
oddali siê pod obronê Dzieci¹tka Jezus (za spraw¹ ówczesnego przeora Jana
Ludwika od Wniebowst¹pienia, który mia³ us³yszeæ g³os Boga mówi¹cy mu,
¿e on i inni zakonnicy powinni staæ siê jak dzieci). Podobno ksiê¿na mia³a
jednak czuæ wewnêtrzny przymus, by przekazaæ swoj¹ umi³owan¹ figurê w³a-
�nie do ko�cio³a Matki Bo¿ej Zwyciêskiej.

Woskowe figury Jezusa i �wiêtych by³y bardzo popularne w krajach
hiszpañskojêzycznych. Nie tylko modlono siê przed nimi, ale i ubierano (sto-
sownie na ró¿ne okazje) w odpowiednie szaty. Choæ Czesi maj¹ niewiele
wspólnego z latynoskim temperamentem, to zwyczaj ubierania Jezulatka (tak
okre�la siê figurê w Czechach) przejêli i kontynuuj¹ po dzi� dzieñ. W ci¹gu
roku Dzieci¹tko ubierane jest w sze�ædziesi¹t ró¿nych �sukienek�. Wiêkszo�æ
z nich to drogocenne wota. Jedn¹ z nich osobi�cie haftowa³a per³ami cesarzo-
wa Maria Teresa. Wiele  z szatek przys³ano do Pragi z najdalszych zak¹tków
�wiata � z Chin, Wietnamu czy Ameryki £aciñskiej.

Przed Praskim Dzieci¹tkiem kolana zginali pro�ci mieszkañcy Czech,
jak i w³adcy. ¯arliwa modlitwa wiernych przed Jezulatkiem by³a przyczyn¹
wielu uzdrowieñ. Jednym z cudów by³o odst¹pienie Szwedów od ponownego
oblê¿enia Pragi (w czasie pierwszego Szwedzi zdobyli klasztor, zakonników
przepêdzili, �wi¹tyniê zniszczyli, a figura Chrystusa przepad³a; odnaleziono
j¹ kilka lat pó�niej ukryt¹ za o³tarzem). Najs³ynniejszym uzdrowieniem by³o
przywrócenie do zdrowia umieraj¹cej hrabiny Liebsteinskiej. Kobieta le¿a³a
ledwo ¿ywa od wielu dni w ³ó¿ku. Jej m¹¿ hrabia Kolowratu Henryk  jedyny
ratunek dla konaj¹cej widzia³ w Dzieci¹tku. Poprosi³ przeora karmelitów o
mo¿liwo�æ przyniesienia figury do wezg³owia chorej. Ojciec Cyryl przychyli³
siê do pro�by i Dzieci¹tko wniesiono do domu hrabiostwa. Niemal natych-
miast hrabina wyzdrowia³a. W dowód wielkiej wdziêczno�ci hrabia podarowa³
z³ot¹ koronê dla Ma³ego Chrystusa. Na przestrzeni lat ozdobne korony prze-
kazywali wdziêczni ludzie z ca³ego �wiata. W 2006 roku tê oznakê królew-
skiej w³adzy przekaza³ równie¿ papie¿ Benedykt XVI.

W 1655 roku cudown¹ figurê Jezulatka umieszczono w bocznym o³ta-
rzu specjalnie przygotowanej kaplicy. Odby³a siê tak¿e uroczysta koronacja
przez Arcybiskupa Pragi José de Corti. Kult Dzieci¹tka Jezus szybko roz-
przestrzeni³ siê na inne karmelitañskie o�rodki z ca³ego �wiata. W 1895 roku
karmelici z Mediolanu poprosili kardyna³a Ferrariego o pozwolenie na wprowa-
dzenie kultu Praskiego Dzieci¹tka Jezus w swoim ko�ciele Bo¿ego Cia³a.
Kardyna³ nie tylko zezwoli³ na intronizacjê, ale sam j¹ przeprowadzi³ w obec-
no�ci 3 tysiêcy wiernych. 7 wrze�nia 1924 roku z polecenia ojca �wiêtego
Piusa XI wys³a³ kardyna³a Merry del Val, aby uroczy�cie ukoronowa³ �wiêty
wizerunek. W ten sposób kult Praskiego Dzieci¹tka Jezus zosta³ oficjalnie
uznany przez Ko�ció³.

Jezulatko, Bambino Gesu di Praga, Praskie Dzieci¹tko

Modlitwa Ojca �wiêtego
Benedykta XVI
do Praskiego Dzieci¹tka
Jezus:
Panie Jezu,
widz¹c Ciê jako Dzieciê,
wierzymy, ¿e jeste� Synem Bo¿ym,
który sta³ siê cz³owiekiem
z Ducha �wiêtego
w ³onie Dziewicy Maryi.
Tak jak w Betlejem Maryja z Józefem,
anio³owie i pasterze siê Tobie k³aniali,
i my siê Tobie k³aniamy,
wyznaj¹c, ¿e Ty Jeste� Zbawicielem.
Sta³e� siê ubogim,
aby� nas swym ubóstwem ubogaci³.
Daj, niech nigdy nie zapominamy
o ubogich i cierpi¹cych.
Miej w opiece nasze rodziny.
B³ogos³aw dzieciom na ca³ym �wiecie.
Niech mi³o�æ, któr¹ przynios³e�
uczyni nas szczê�liwszymi.
Niech wszyscy ludzie zrozumiej¹
orêdzie Bo¿ego Narodzenia,
¿e przyszed³e� darowaæ �wiat³o,
rado�æ i pokój ca³emu �wiatu.
Który ¿yjesz i królujesz
z Bogiem Ojcem
w jedno�ci Ducha �wiêtego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
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Nied³ugo przypada dzieñ Babci i Dziadka.

Wszystkie wnuki z³o¿¹ im ¿yczenia. Z tej okazji war-
to przyjrzeæ siê dziadkom Jezusa. W pierwszej chwili
mo¿e wydawaæ siê to dziwne, ale Syn Bo¿y mia³ swo-
ich ziemskich dziadków. O rodzicach Maryi nie wie-
my zbyt wiele. Mimo ¿e nawet nie mamy stuprocen-
towej pewno�ci jakie nosili imiona, to s¹ oni otaczani
wielk¹ czci¹ przez wiernych.

 
Przyjmuje siê, na podstawie apokryfów, ¿e ojciec

Mari Panny mia³ na imiê Joachim, babci¹ Chrystusa mia-
³a byæ Anna. Ca³¹ wiedzê jak¹ mamy o dziadkach Jezu-
sa czerpiemy ze straochrze�cijañskiej literatury apokry-
ficznej. W ¿adnej Ewangelii nie spotkamy wzmianki o
rodzicach Maryi.

Tekstem, w którym mo¿emy znale�æ najwa¿niejsze
informacje o ojcu i matce Naj�wiêtszej Marii Panny jest
Protoewangelia Jakuba. Ten, datowany na po³owê II wie-
ku, apokryf zachowuje w du¿ej mierze kontakt z tradycj¹
apostolsk¹ i najprawdopodobniej ma w sobie elementy
prawdy. Jako �ród³o wiedzy o ziemskiej babci i dziaku
Chrystusa mo¿emy wykorzystaæ tak¿e mistyczne wizje
Katarzyny Emmerich.

Pochodzenie
Rodzice Matki Chrystusowej wywodzili siê z rodu

Judy, z królewskiego domu Dawida. Rodzina Joachima
pochodzi³a z Galilei, z miasta Nazaret, a rodzina jego
¿ony - Anny z Betlejem. Imiê Joachim w jêzyku hebraj-
skim oznacza "Przygotowany Panu".  Pochodzi³ z za-
mo¿nej rodziny z Nazaretu. Maj¹c dwadzie�cia lat po�lu-
bi³ starsz¹ od siebie Annê. Imiê babci Jezusa to po he-
brajsku "Pe³na ³aski, wdziêku". Matka Maryi by³a córk¹
 Stolanusa i Emerentiany. Wychowana by³a w duchu bo-
ja�ni bo¿ej i pokory, pe³ni³a s³u¿bê w �wi¹tyni Jerozolim-
skiej. W momencie zawarcia ma³¿eñstwa mia³a mieæ dwa-
dzie�cia cztery lata. W religii prawos³awnej Anna nosi
przydomek: Prawiednaja (�wiêta kap³anka).

Ma³¿eñstwo
Zwi¹zek Joachima i Anny zosta³ do�wiadczony przez

Boga. Przez wiele lat nie mogli doczekaæ siê potomka.
Warto przypomnieæ, ¿e bezp³odno�æ ̄ ydzi traktowali jako
skazê, karê. Mimo tego cierpienia dziadkowie Jezusa nie
tracili wiary w Bo¿¹ Opatrzno�æ. Oboje zachowywali Pra-
wo Bo¿e ¿yj¹c jako zgodne i przyk³adne ma³¿eñstwo.
Swój maj¹tek dzielili na trzy czê�ci: jedn¹ ofiarowywali
na utrzymanie �wi¹tyni, drug¹ na potrzeby ludzi biednych
i pielgrzymów, trzeci¹ pozostawiali dla siebie. Przez dwa-
dzie�cia lat po¿ycia Anna i Joachim nie doczekali siê
dziecka. Piêtnowani przez otoczenie z pokor¹ znosili taki
stan rzeczy i nieustannie modlili siê do Boga prosz¹c o
mo¿liwo�æ poczêcia nowego ¿ycia.

Joachim - pielgrzym
Ojciec Matki Boskiej czêsto udawa³ siê na modli-

twy do �wi¹tyni jerozolimskiej. Chcia³ z³o¿yæ ofiarê dla
Boga. Ruben, pe³ni¹cy funkcjê kap³ana w �wi¹tyni, nie
przyj¹³ daru Joachima - uzna³, ¿e bezdzietny cz³owiek
nie ma do tego prawa. I zasmuci³ siê wielce Joachim,
i nie pokaza³ siê swej ¿onie, lecz uda³ siê na pustyniê.
I rozbi³ tam swój namiot, i po�ci³ czterdzie�ci dni

i czterdzie�ci nocy (Protoewangelia Jakuba 1 6-12). Tradycja
chrze�cijañska przyjê³a, ¿e przebywa³ na zachód od Jerycha,
gdzie w V w. wzniesiono klasztor Theotokos.

Rozpacz Anny
Anna nie wiedzia³a, ¿e jej m¹¿ odprawia pokutne praktyki

w odosobnionym miejscu. Zaczê³a ju¿ op³akiwaæ swoje wdowieñ-
stwo. Nawet w sytuacji straty mê¿a nara¿ona by³a na szykany
otoczenia. S³u¿¹ca zarzuca³a jej bezdzietno�æ. Pogr¹¿ona w roz-
paczy uda³a siê do ogrodu, gdzie zobaczy³a gniazdo wróbli. Mia-
³a siê tam modliæ tymi s³owami (wed³ug Protoewangelii Jakubo-
wej): Panie, Bo¿e wszechmog¹cy, który obdarzy³e� potomstwem
wszystkie stworzenia, zwierzêta dzikie i domowe, gady, ryby,
ptaki, i wszystko to cieszy siê ze swego potomstwa, dlaczego
mnie jedn¹ odsun¹³e� od daru Twojej ³askawo�ci? Ty wiesz,
Panie, ¿e na pocz¹tku ma³¿eñstwa z³o¿y³am �lub, i¿ je¿eli dasz
mi syna lub córkê, ofiarujê je Tobie w Twym �wiêtym przybytku.
 Wtedy do kobiety przyst¹pi³ anio³, który zapowiedzia³ jej naro-
dziny dziecka i powrót mê¿a.

Sen Joachima
W tym samym czasie przebywaj¹cy na pustyni Joachim

mia³ sen. Widzia³ w nim archanio³a, który obieca³ mu, ¿e bêdzie
mia³ potomka. Pos³aniec Boga mia³ zwróciæ siê do mê¿czyzny
tymi s³owami: Pan Bóg przyj¹³ ³askawie twoj¹ modlitwê i ja³mu¿-
nê, otrzymasz córeczkê i nadasz jej na imiê Maryja; ta córeczka
bêdzie od dzieciñstwa Bogu oddana i pe³na Ducha �wiêtego.
Uradowany Joachim natychmiast postanowi³ podziêkowaæ Bogu.
Z³o¿y³ hojn¹ ofiarê dziêkczynn¹- dziesiêæ jagni¹t ku chwale Boga,
kap³anom podarowa³ dwana�cie ciel¹t, a ludowi sto kóz.

c.d. na nastêpnej stronie
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PONIEDZIA£EK  18.01.2016
  8.00   1) + Tomasz Goliasz (greg)
18.00 + Marian Jaracz w 21 rocz. �mierci

WTOREK  19.01.2016
  8.00 1) + Leszek Morawa w 30 rocz.

�mierci
2) Za zmar³ych z rodziny
Rzepeckich,  Adolf, Alfreda
Kulawik, Jan, Wies³awa
Janowska

 18.00  + Wanda Szybka (od kole¿anek
z pracy)

�RODA 20.01.2016
  8.00 + Tomasz Goliasz (greg)
 18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 21.01.2016
  8.00 + Ma³gorzata Tekielska

(od siostry Haliny)
18.00 1) ++ Jan, rodzice, bracia

i wszyscy zmarli z rodziny
2) + Danuta Kulawik

PI¥TEK 22.01.2016
  8.00 + Tomasz Goliasz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  ++ Antoni, Jan, Weronika, Barbara

SOBOTA 23.01.2016
  8.00 + Stanis³aw Filas w 2 r.  �mierci
18.00 + Józef w 25 rocz. �mierci

NIEDZIELA 24.01.2016
  8.00 ++ Zygmunt Cetera w 12 rocz.

�mierci, Genowefa Cetera
w 18 rocz. �mierci

  9.30 ++ Jan Szewczyk w rocz. �mierci,
Aniela Szewczyk

11.00 + Eugeniusz Rosiek w 17 rocz.
�mierci

12.00 O b³. Bo¿e, zdrowie i wszelkie
potrzebne ³aski dla Zofii i Romea

13.00 1) + Tomasz Goliasz (greg)
2) + Edyta Sendorek w 1 rocz.
�mierci

18.00  + Janina Zatorska

INTENCJE MSZY �W.
18.01.2016 - 24.01.2016
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Urodzi³a siê dziewczynka
Czterdziestopiêcioletnia Anna zosta³a matk¹. Tradycja g³osi, ¿e córka

Joachima i Anny przysz³a na �wiat 8 wrze�nia w 20 roku przed Chrystusem. Po
piêtnastu dniach od urodzenia (zgodnie z tradycj¹ ¿ydowsk¹) nadano jej imiê
Miriam. Gdy szczê�liwi rodzice udali siê z dzieckiem do �wi¹tyni, kap³an mia³
b³ogos³awiæ dziewczynkê tymi s³owami: Pan Bóg wywy¿szy³ twe imiê po�ród
wszystkich narodów. Na tobie w dniach ostatecznych uka¿e Pan zbawienie sy-
nom Izraela. Cicha i pokorna Miriam wychowywa³a siê w �wi¹tyni. Spêdza³a tam
czas na haftowaniu, tkaniu i zg³êbianiu pisma. W wieku 14 lat Maryjê po�lubiono
Józefowi. Wkrótce po �lubie córki zmar³ Joachim. Owdowia³a Anna wprowadzi³a
siê do domu córki i ziêcia w Nazarecie. Mia³a do¿yæ sêdziwego wieku 80 lat. Przy
jej �mierci obecna mia³a byæ ca³a �wiêta Rodzina. Odesz³a w asy�cie modlitw
Marii i Józefa, pob³ogos³awiona przez samego Jezusa. Jej doczesne szcz¹tki z³o-
¿ono w Dolinie Jozafata w pobli¿u grobu jej mê¿a.

Kult
�wiêt¹ Annê czczono ju¿ od pocz¹tków chrze�cijañstwa. Pocz¹tkowo jej

kult rozwija³ siê g³ównie na Wschodzie. Zachodni chrze�cijanie "zainteresowali"
siê postaci¹ �wiêtej Anny dopiero w X wieku.  Matka Maryi patronuje matkom,
rodzinom, ¿eglarzom i piekarzom. W ikonografii przedstawiana jest najczê�ciej w
towarzystwie dziewczynki - Naj�wiêtszej Marii Panny, lub w tak zwanym, przed-
stawieniu - �w. Anna Samotrzeæ � z Maryj¹ Dziewic¹ i ma³ym Jezusem. Cerkiew
prawos³awna trzykrotnie wspomina Annê, w ko�ciele katolickim jej �wiêto obcho-
dzone jest 26 lipca. Tego samego dnia wspomina siê tak¿e jej mê¿a. �wiêty Jo-
achim jest patronem par ma³¿eñskich i sprzedawców lnu. Podobnie jak w przypad-
ku kultu �wiêtej Anny, Joachim najpierw czczony by³ g³ównie na Wchodzie. Na
prze³omie IV i V wieku wzniesiono w Jerozolimie ko�ció³ek, przy dawnej sadzawce
Betsaida w pobli¿u �wi¹tyni, pod wezwaniem �wiêtych Joachima i Anny. Kazania
o �w. Joachimie i �w. Annie wyg³aszali na wschodzie �wiêci tej miary, co �w.
Epifaniusz, �w. Sofroniusz, �w. Jan Damasceñski, �w. German, patriarcha Kon-
stantynopola, b³. W³adys³aw z Gielniowa. Polska chlubi siê wieloma sanktuariami
�w. Anny: na Górze �w. Anny w pobli¿u Brzegu G³ogowskiego, w Jordanowie,
w Selnikach, w Grêbocicach, w Stoczku ko³o Lidzbarka Warmiñskiego,
w Kamiance. Najwiêkszej jednak czci doznaje �w. Anna w Przyborowie ko³o Czê-
stochowy i na Górze �w. Anny ko³o Opola. Sanktuarium opolskie nale¿y do naj-
s³ynniejszych w �wiecie tak dalece, ¿e figura �w. Anny doczeka³a siê uroczystej
koronacji papieskimi koronami 14 wrze�nia 1910r. Nawiedzi³ je tak¿e papie¿ Jan
Pawe³ II 21 czerwca 1983 roku podczas swej II pielgrzymki do Polski.

za: www.fra3.pl

POKOLORUJ
RYSUNEK

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥


