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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

Rozważajcie często Słowo Boże
i pozwalajcie, by Duch Święty
był waszym nauczycielem.
                            Benedykt XVI
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Pielgrzymka na Jasną Górę
05-06 maja 2018 r.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem... 

(Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz)

Miesiąc maj jest w szczególny 
sposób poświęcony Maryi – Mat-
ce Boga i naszej Matce. Niemal 
w każdym kościele i w każdej ka-
plicy w Polsce, przez cały ten 
miesiąc gromadzi się lud wierny, 
by wspólnie z kapłanami modlić 
się do Boga za wstawiennictwem 
Matki Najświętszej, odśpiewując 
Litanię Loretańską.
Matka Teresa z Kalkuty, poruszo-
na wielką miłością Maryi, ułoży-
ła niegdyś godną polecenia mod-
litwę: Maryjo, Matko Chrystusa 
daj mi swe serce, tak piękne, tak 
czyste, tak nieskazitelne, tak peł-
ne miłości i pokory, bym mogła 
przyjąć Chrystusa pod postacią 
Chleba, bym kochała Go, tak jak 
ty Go kochasz i służyła Mu w cier-
pieniu skrytym u najbiedniejszych 
z biednych.

Królowa jest jedna – Maryja
Nie jest żadną tajemnicą, że bez silnej królowej pań-
stwo upada i że w dużej mierze króla charakteryzuje 
stojąca przy nim królowa. Pamiętaj!!! Jeśli sam nie zde-
cydujesz się, kto ma panować nad twoim życiem, bądź 
pewny, że książę ciemności zadecyduje za ciebie, wkra-
dając się jak złodziej do twojej zagrody, w twoją rze-
czywistość, w twoje relacje i w twój DOM, pragnąc 
tylko tego, by cię niszcząco zdominować i nie będą to 
miłe rządy. 

Naśladuj Świętą Bożą Rodzicielkę
Jeśli naprawdę darzymy kogoś miłością, chcemy poz-
nać go lepiej, podążać za nim oraz naśladować wszyst-
kie dobre jego cechy, zwane przez Kościół cnotami. 
Naśladuj więc cnoty Maryi, a znajdziesz się na prostej 
ścieżce ku świętości. Jakie to cnoty? Wszystkie je opi-

sał święty Ludwik: przede wszy-
stkim głęboka pokora, żywa wia-
ra, ślepe posłuszeństwo, nieus-
tanna modlitwa, zdolność do sa-
mozaparcia, niespotykana czys-
tość serca, gorąca miłość, heroi-
czna cierpliwość, anielska do-
broć, niebiańska mądrość.

Pokusa? Wezwij Naszą Panią
Nasze życie polega na walce, do 
samej śmierci. Nie powinniśmy 
walczyć z szatanem, pokusami 
ciała i świata w pojedynkę – mo-
żemy nie dać rady. Co więc czy-
nić? Powinniśmy zawsze, gdy 
odczuwamy pokusę, prosić o po-
moc Maryję. Szatan panicznie 
boi się Jej imienia! A więc 
w chwilach pokusy, zmów po 
prostu pobożnie „Zdrowaś Mary-
jo”! Efekt murowany.

Przymierze dwóch Serc
Chcemy być bliżej otwartego Serca Jezusa, bliżej przy-
mierza dwóch Serc... Przymierza, w którym Chrystus 
oddał swojej Matce człowieka. Dlatego człowiek przy-
chodzi, aby z Nią, jako Matką obcować. Otwiera przed 
Nią swe serce i mówi Jej o wszystkim: włącza Maryję 
we wszystkie osobiste sprawy bliskich i nieznanych, 
narodu, świata. Poświęcenie to bowiem poszerza serce, 
które zaczyna pełniej ufać i częściej obcuje z Tym, ko-
mu zostało poświęcone. Dzięki temu, wbrew bolesnym 
doświadczeniom niezrozumienia i bezradności, może 
tworzyć zbawcze więzi z ludźmi.
Gdy poświęcamy się Maryi, to oddajemy się Bogu, 
który daje życie. Pogłębiając swoje zawierzenie, prze-
dłużamy moc zbawczego Maryjnego fiat i Jezusowego: 
wykonało się. I wtedy tajemniczo dokonuje się w na-
szym sercu – przymierze dwóch Serc.
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niało życie. W ten sposób w myśli autora cały świat ze swym bogactwem zjawisk, 
jakie w nim zachodzą, a więc wszystko co żyje, znajduje się w rękach Stwórcy.
Dzieło ozdabiania
Kolejne trzy dni, trzy działania Boga, to wypełnianie utworzonych wcześniej prze-
strzeni. Czwartego dnia Bóg stwarza ciała niebieskie, które umieszczone na skle-
pieniu nieba zarządzają tym, co Bóg uczynił dnia pierwszego. Piątego dnia Bóg 
stwarza zwierzęta wodne i ptaki. Szóstego zwierzęta zamieszkujące lądy oraz czło-
wieka. Świat jest zatem stworzony dla życia. Powstaje ono w następującej kolej-
ności: rośliny – zwierzęta – człowiek. Człowiek jest zatem koroną stworzenia. Ku 
niemu zmierza stwórcze działanie Boga.
Były dobre
Bóg stwarza wszystko jako dobre. 
I nie ma niczego, co w pierwotnym 
Bożym zamyśle dobre by nie było. 
Zło pojawi się później, jako wynik 
sprzeciwu wobec Boga.
Odpoczynek
Siódmego dnia było święto. Bóg od-
począł i pobłogosławił ów dzień zo-
stawiając ludziom wskazówkę po 
wszystkie czasy, że praca pracą, ale 
bez odpoczynku i świętowania życie nie jest pełne.
Zakończenie
Dlaczego świat istnieje, choć równie dobrze mógłby nie istnieć? Na to pytanie au-
torzy biblijni odpowiadają jednoznacznie: bo chciał go Bóg i to On go stworzył, na-
dając mu taki, a nie inny kształt. Na darmo więc zużywa siły ten, kto próbuje w tym 
tekście szukać odpowiedzi na pytanie: Jak technicznie wyglądało stwarzanie świa-
ta? Która ze współczesnych teorii stworzenia jest prawdziwa? Autor biblijny nie 
zadawał sobie tych pytań pisząc poetycki hymn liturgiczny na cześć Boga Stwórcy. 
Interesowało go ukazanie Boga jako Stwórcy wszystkiego i oddanie Mu czci.

Wprowadzenie
Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody -

Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody.
Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;

Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę.

Jeśli powyższy tekst potraktujemy dosłownie, dojdziemy do wniosku, że jest on 
nieprawdziwy! „Książę poetów polskich”, biskup Ignacy Krasicki, żyjący w XVIII 
wieku mylił się! Powyższa sytuacja, przez niego opisana, nie mogła mieć miejsca 
w rzeczywistości, ponieważ zwierzęta nie mówią! Zatem, tylko naiwni będą w to 
wierzyć. Każdy poważny człowiek, a tym bardziej naukowiec, jak zoolog czy his-
toryk, bez chwili wahania odrzucą ten tekst, jako nieprawdziwy. Jeśli natomiast 
uwzględnimy gatunek literacki zwany bajką, okoliczności i cel napisania tekstu, 
sytuacja zmienia się o 180 stopni i jesteśmy w stanie odkryć przesłanie, jakie niesie 
ze sobą powyższy tekst.
W sposób analogiczny należy podchodzić do wielu tekstów biblijnych, uwzględ-
niając gatunek literacki, adresatów, okoliczności i cel. Ta zasada obowiązuje także 
w spojrzeniu na tekst Księgi Rodzaju, mówiący o stworzeniu świata i człowieka 
(Rdz 1,1 - 2,4a). Dosłowne potraktowanie tego tekstu, bez uwzględnienia gatunku 
literackiego, okoliczności i celu, może prowadzić do wręcz absurdalnych wnios-
ków.
Hymn ku czci Boga Stwórcy
Tekst, nad którym chcemy się pochylić, jest nazywany hymnem ku czci Boga 
Stwórcy lub poematem o stworzeniu. Nie jest to tekst kronikarski, a tym bardziej 
naukowy. Jest tekstem poetyckim, który odpowiada na pytanie: Dlaczego świat ist-
nieje, choć równie dobrze mógłby nie istnieć? Jak refren pojawia się fraza „i tak 
minął wieczór i poranek dzień” oraz zwrot „Bóg rzekł”. Autor natchniony posłużył 
się pewnym schematem: tekst ma siedem zwrotek: tyle ile dni tygodnia. W tych 
ramach ujął prawdę o stworzeniu świata. Pierwsze trzy to początkowe zręby dzieła 
stworzenia: porządkowanie, tworzenie przestrzeni. Kolejne trzy są poświęcone ich 
wypełnianiu. A siódmy – odpoczynkowi. Ten podział na sześć dni stworzenia jest 
zabiegiem literackim i nie można dosłownie traktować ani ilości dni, ani kolejności 
stwarzania, gdyż należą one do formy literackiej utworu, a nie do jego treści. Czego 
zatem możemy się dowiedzieć z rozważanego fragmentu? Przede wszystkim tego, 
że dzieło stworzenia jest doskonałą realizacją mądrego, przemyślanego planu Bo-
ga.

Na początku niebo i ziemia
Dla Hebrajczyka niebo i ziemia były 
synonimem słowa „wszystko”. Tak 
więc Bóg jest Stwórcą wszystkiego 
i to wszystko stworzył z niczego. 
Świat ma zatem swój początek. Choć 
– jak pisze autor – „ziemia była bez-
ładem i pustkowiem”, bo Bóg jeszcze 
jej nie uporządkował – to właśnie wte-
dy, „na początku” wszystko zaczęło 
istnieć. Rdz 1,1 jest zatem programo-

wym i szczytowym twierdzeniem całego opowiadania o stworzeniu: Bóg dał po-
czątek wszystkiemu, co istnieje. Ten niezwykły akt jedynie Jemu przysługuje. Dal-
szy opis stwórczego dzieła Boga jest rozwinięciem tej podstawowej, programowej 
prawdy; stanowi niejako nagłówek całego opisu stworzenia. Jest sumarycznym 
ujęciem tego, o czym w dalszej części będzie szczegółowo mowa.
Wielkie porządki
Na początku tekst biblijny ukazuje Boga Stwórcę, który dokonuje potrójnego od-
dzielenia: światła od ciemności; wód górnych od dolnych sklepieniem; wód dol-
nych od ziemi rodzącej rośliny. Widzimy tu jak Bóg czyni przygotowania, by zaist-
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Skąd wiemy, co stanowi prawdziwą 
wiarę?
Prawdziwą wiarę odnajdujemy 
w Piśmie Świętym i żywej Tradycji 
KOŚCIOŁA. 
NOWY TESTAMENT narodził się 
z wiary Kościoła. Pismo i Tradycja są 
ze sobą ściśle powiązane. Przekaz 
wiary nie następuje w pierwszym 
rzędzie przez teksty. W starożytnym 
Kościele mówiono, że Pismo Święte 
jest „bardziej wypisane na sercu Koś-
cioła niż na pergaminie”. Już ucznio-
wie i APOSTOŁOWIE doświadczali 
nowego życia przede wszystkim po-
przez żywą wspólnotę z Jezusem. Do 
tej wspólnoty, która nabrała innego 
wymiaru po Zmartwychwstaniu, 
młody KOŚCIÓŁ zapraszał ludzi.
Pierwsi chrześcijanie postępowali 
„zgodnie z nauką apostołów, żyli we 
wspólnocie braterskiej, łamali chleb 
i modlili się” (Dz 2, 42). Trwali 
w jedności, a jednak otwarci byli na 
innych. To również dziś stanowi o 
wierze: chrześcijanie zapraszają in-
nych ludzi, aby doświadczyli wspól-
noty z Bogiem, która niezmącona od 
czasów apostołów istnieje w Koście-
le katolickim.

Czy Pismo Święte jest prawdziwe?
„Prawdy przez Boga objawione, 
zawarte i przedłożone na piśmie 
w księgach świętych zostały spisa-
ne pod natchnieniem Ducha Świę-
tego... i dlatego Boga mają za auto-
ra” (Sobor Watykański II, Dei Ver-
bum, 11).
BIBLIA ani już gotowa nie spadła 
z nieba, ani Bóg nie podyktował jej 
ludziom do spisania. Raczej należy 
powiedzieć, że Bóg „do napisania 
świętych ksiąg wybrał używających 
własnych umiejętności i sił ludzi, 
którymi posłużył się tak, aby działa-
jąc w nich i przez nich, to wszystko 
i tylko to, co sam chciał, przekazali 

na piśmie jako prawdziwi autorzy” 
(Sobór Watykański II, Dei Verbum, 
11).
Do uznania określonych tekstów za 
Pismo Święte przyczyniła się rów-
nież powszechna akceptacja w Koś-
ciele. We wspólnotach musiało dojść 
do konsensusu: „Tak, przez ten tekst 
przemawia do nas sam Bóg – powstał 
pod natchnieniem Ducha Świętego!” 
(NATCHNIENIE – (łac. inspiratio) 
– Boży wpływ na ludzkiego autora Bi-
blii, dzięki czemu to Jego samego na-
leży uważać za autora ksiąg świę-
tych.)
Tzw. KANON PISMA ŚWIĘTEGO 
ustala, które z wielu wczesnochrześ-
cijańskich pism rzeczywiście pow-
stały pod natchnieniem Ducha Świę-
tego od IV w.

Jak Pismo Święte może być „praw-
dą”, skoro nie wszystko, co się w nim 
znajduje, jest zgodne z prawdą?
BIBLIA nie zamierza pretendować 
do miana podręcznika do historii 
czy przyrodoznawstwa. Również 
jej autorzy byli dziećmi swojej epo-
ki. Posługiwali się wyobrażeniami 
i pojęciami obowiązującymi we 
współczesnym im świecie i powie-
lali czasami błędne ustalenia epoki, 
w której żyli. Jednakże wszystko, 
co człowiek musi wiedzieć na temat 
Boga i drogi prowadzącej do swego 
Odkupienia, w sposób pewny, 
wierny i bezbłędny zawarte jest w 
Piśmie Świętym. 

Jak poprawnie czytać Biblię?
Pismo Święte czyta się poprawnie, 
jeżeli człowiek czyta je, modląc się 
w tym samym Duchu, w jakim zos-
tało napisane. Jest ono słowem Bo-
żym i zawiera zasadnicze, skiero-
wane do nas orędzie Boże.
BIBLIA jest jak długi list Boga do 
każdego z nas z osobna. Dlatego po-
winienem przyjmować Pismo Święte 
z wielką miłością i szacunkiem: prze-
de wszystkim list Pana Boga należy 
czytać właściwie, tzn. rozpatrując 
poszczególne wątki brać pod uwagę 
kontekst całości. Całość muszę od-
nieść do jej sedna i tajemnicy: do Je-
zusa Chrystusa, o którym mówi cała 
Biblia, także Stary Testament. Zatem 
Pismo Święte powinienem czytać z tą 
samą żywą wiarą Kościoła, z której 
ono wyrosło.

HYMN NA CZEŚĆ STWÓRCY, 
CZYLI SŁÓW KILKA 

O STWORZENIU ŚWIATA 
I CZŁOWIEKA WEDŁUG BIBLII

o. Mariusz Urbański OMI

Podstawowe wiadomości o Biblii
Wprowadzenie
Pismo Święte zajmuje szczególne 
miejsce w Kościele. W konstytucji Dei 
verbum Soboru Watykańskiego II czy-
tamy: Tak wielka tkwi w słowie Bożym 
moc i potęga, że jest ono dla Kościoła 
podporą i siłą żywotną, a dla synów 
Kościoła utwierdzeniem wiary, pokar-
mem duszy oraz źródłem czystym i sta-
łym życia duchowego. Poniższy artykuł 
chcemy poświęcić na przybliżenie kil-

ku podstawowych wiadomości doty-
czących tej świętej Księgi.
Geneza nazwy
Na określenie zbioru świętych ksiąg u-
żywa się kilku nazw. Najstarsze okreś-
lenie, które znajdujemy w samym świę-
tym tekście to „Pismo Święte” (2 Mch 
8,23; J 10,35; 2 Tm 3,14). Ojcowie 
Kościoła (Cyprian, Augustyn) przejęli 
tę nazwę, która wskazuje na natchnie-
nie Pisma, czyli że jest ono słowem sa-
mego Boga. 
Drugim, często spotykanym określe-
niem Pisma jest „Biblia”. Słowo „bib-
lia” wywodzi się z greckiego „he bib-
los” (byblos), które z kolei miało swoje 
źródło w języku egipskim, gdzie ozna-
czało albo papirus (wówczas służący 
m.in. do produkcji materiałów piś-
mienniczych) albo czcigodną i świętą 
księgę. W starożytności chrześcijań-
skiej rzeczownik ten uległ latynizacji 
i używano go w liczbie mnogiej. Nas-
tępnie zmieniono go na rodzaj żeński 
i zaczęto używać w liczbie pojedynczej 
na oznaczenie jednej Biblii. Z łaciny 
nazwa przeszła do współczesnych ję-
zyków zachodnich.
Określenie trzecie to „Stary i Nowy 
Testament”. Słowo „testament” ozna-
cza ostatnią wolę umierającego, Biblia Jakuba Wujka
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niało życie. W ten sposób w myśli autora cały świat ze swym bogactwem zjawisk, 
jakie w nim zachodzą, a więc wszystko co żyje, znajduje się w rękach Stwórcy.
Dzieło ozdabiania
Kolejne trzy dni, trzy działania Boga, to wypełnianie utworzonych wcześniej prze-
strzeni. Czwartego dnia Bóg stwarza ciała niebieskie, które umieszczone na skle-
pieniu nieba zarządzają tym, co Bóg uczynił dnia pierwszego. Piątego dnia Bóg 
stwarza zwierzęta wodne i ptaki. Szóstego zwierzęta zamieszkujące lądy oraz czło-
wieka. Świat jest zatem stworzony dla życia. Powstaje ono w następującej kolej-
ności: rośliny – zwierzęta – człowiek. Człowiek jest zatem koroną stworzenia. Ku 
niemu zmierza stwórcze działanie Boga.
Były dobre
Bóg stwarza wszystko jako dobre. 
I nie ma niczego, co w pierwotnym 
Bożym zamyśle dobre by nie było. 
Zło pojawi się później, jako wynik 
sprzeciwu wobec Boga.
Odpoczynek
Siódmego dnia było święto. Bóg od-
począł i pobłogosławił ów dzień zo-
stawiając ludziom wskazówkę po 
wszystkie czasy, że praca pracą, ale 
bez odpoczynku i świętowania życie nie jest pełne.
Zakończenie
Dlaczego świat istnieje, choć równie dobrze mógłby nie istnieć? Na to pytanie au-
torzy biblijni odpowiadają jednoznacznie: bo chciał go Bóg i to On go stworzył, na-
dając mu taki, a nie inny kształt. Na darmo więc zużywa siły ten, kto próbuje w tym 
tekście szukać odpowiedzi na pytanie: Jak technicznie wyglądało stwarzanie świa-
ta? Która ze współczesnych teorii stworzenia jest prawdziwa? Autor biblijny nie 
zadawał sobie tych pytań pisząc poetycki hymn liturgiczny na cześć Boga Stwórcy. 
Interesowało go ukazanie Boga jako Stwórcy wszystkiego i oddanie Mu czci.

Wprowadzenie
Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody -

Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody.
Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;

Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę.

Jeśli powyższy tekst potraktujemy dosłownie, dojdziemy do wniosku, że jest on 
nieprawdziwy! „Książę poetów polskich”, biskup Ignacy Krasicki, żyjący w XVIII 
wieku mylił się! Powyższa sytuacja, przez niego opisana, nie mogła mieć miejsca 
w rzeczywistości, ponieważ zwierzęta nie mówią! Zatem, tylko naiwni będą w to 
wierzyć. Każdy poważny człowiek, a tym bardziej naukowiec, jak zoolog czy his-
toryk, bez chwili wahania odrzucą ten tekst, jako nieprawdziwy. Jeśli natomiast 
uwzględnimy gatunek literacki zwany bajką, okoliczności i cel napisania tekstu, 
sytuacja zmienia się o 180 stopni i jesteśmy w stanie odkryć przesłanie, jakie niesie 
ze sobą powyższy tekst.
W sposób analogiczny należy podchodzić do wielu tekstów biblijnych, uwzględ-
niając gatunek literacki, adresatów, okoliczności i cel. Ta zasada obowiązuje także 
w spojrzeniu na tekst Księgi Rodzaju, mówiący o stworzeniu świata i człowieka 
(Rdz 1,1 - 2,4a). Dosłowne potraktowanie tego tekstu, bez uwzględnienia gatunku 
literackiego, okoliczności i celu, może prowadzić do wręcz absurdalnych wnios-
ków.
Hymn ku czci Boga Stwórcy
Tekst, nad którym chcemy się pochylić, jest nazywany hymnem ku czci Boga 
Stwórcy lub poematem o stworzeniu. Nie jest to tekst kronikarski, a tym bardziej 
naukowy. Jest tekstem poetyckim, który odpowiada na pytanie: Dlaczego świat ist-
nieje, choć równie dobrze mógłby nie istnieć? Jak refren pojawia się fraza „i tak 
minął wieczór i poranek dzień” oraz zwrot „Bóg rzekł”. Autor natchniony posłużył 
się pewnym schematem: tekst ma siedem zwrotek: tyle ile dni tygodnia. W tych 
ramach ujął prawdę o stworzeniu świata. Pierwsze trzy to początkowe zręby dzieła 
stworzenia: porządkowanie, tworzenie przestrzeni. Kolejne trzy są poświęcone ich 
wypełnianiu. A siódmy – odpoczynkowi. Ten podział na sześć dni stworzenia jest 
zabiegiem literackim i nie można dosłownie traktować ani ilości dni, ani kolejności 
stwarzania, gdyż należą one do formy literackiej utworu, a nie do jego treści. Czego 
zatem możemy się dowiedzieć z rozważanego fragmentu? Przede wszystkim tego, 
że dzieło stworzenia jest doskonałą realizacją mądrego, przemyślanego planu Bo-
ga.

Na początku niebo i ziemia
Dla Hebrajczyka niebo i ziemia były 
synonimem słowa „wszystko”. Tak 
więc Bóg jest Stwórcą wszystkiego 
i to wszystko stworzył z niczego. 
Świat ma zatem swój początek. Choć 
– jak pisze autor – „ziemia była bez-
ładem i pustkowiem”, bo Bóg jeszcze 
jej nie uporządkował – to właśnie wte-
dy, „na początku” wszystko zaczęło 
istnieć. Rdz 1,1 jest zatem programo-

wym i szczytowym twierdzeniem całego opowiadania o stworzeniu: Bóg dał po-
czątek wszystkiemu, co istnieje. Ten niezwykły akt jedynie Jemu przysługuje. Dal-
szy opis stwórczego dzieła Boga jest rozwinięciem tej podstawowej, programowej 
prawdy; stanowi niejako nagłówek całego opisu stworzenia. Jest sumarycznym 
ujęciem tego, o czym w dalszej części będzie szczegółowo mowa.
Wielkie porządki
Na początku tekst biblijny ukazuje Boga Stwórcę, który dokonuje potrójnego od-
dzielenia: światła od ciemności; wód górnych od dolnych sklepieniem; wód dol-
nych od ziemi rodzącej rośliny. Widzimy tu jak Bóg czyni przygotowania, by zaist-
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Skąd wiemy, co stanowi prawdziwą 
wiarę?
Prawdziwą wiarę odnajdujemy 
w Piśmie Świętym i żywej Tradycji 
KOŚCIOŁA. 
NOWY TESTAMENT narodził się 
z wiary Kościoła. Pismo i Tradycja są 
ze sobą ściśle powiązane. Przekaz 
wiary nie następuje w pierwszym 
rzędzie przez teksty. W starożytnym 
Kościele mówiono, że Pismo Święte 
jest „bardziej wypisane na sercu Koś-
cioła niż na pergaminie”. Już ucznio-
wie i APOSTOŁOWIE doświadczali 
nowego życia przede wszystkim po-
przez żywą wspólnotę z Jezusem. Do 
tej wspólnoty, która nabrała innego 
wymiaru po Zmartwychwstaniu, 
młody KOŚCIÓŁ zapraszał ludzi.
Pierwsi chrześcijanie postępowali 
„zgodnie z nauką apostołów, żyli we 
wspólnocie braterskiej, łamali chleb 
i modlili się” (Dz 2, 42). Trwali 
w jedności, a jednak otwarci byli na 
innych. To również dziś stanowi o 
wierze: chrześcijanie zapraszają in-
nych ludzi, aby doświadczyli wspól-
noty z Bogiem, która niezmącona od 
czasów apostołów istnieje w Koście-
le katolickim.

Czy Pismo Święte jest prawdziwe?
„Prawdy przez Boga objawione, 
zawarte i przedłożone na piśmie 
w księgach świętych zostały spisa-
ne pod natchnieniem Ducha Świę-
tego... i dlatego Boga mają za auto-
ra” (Sobor Watykański II, Dei Ver-
bum, 11).
BIBLIA ani już gotowa nie spadła 
z nieba, ani Bóg nie podyktował jej 
ludziom do spisania. Raczej należy 
powiedzieć, że Bóg „do napisania 
świętych ksiąg wybrał używających 
własnych umiejętności i sił ludzi, 
którymi posłużył się tak, aby działa-
jąc w nich i przez nich, to wszystko 
i tylko to, co sam chciał, przekazali 

na piśmie jako prawdziwi autorzy” 
(Sobór Watykański II, Dei Verbum, 
11).
Do uznania określonych tekstów za 
Pismo Święte przyczyniła się rów-
nież powszechna akceptacja w Koś-
ciele. We wspólnotach musiało dojść 
do konsensusu: „Tak, przez ten tekst 
przemawia do nas sam Bóg – powstał 
pod natchnieniem Ducha Świętego!” 
(NATCHNIENIE – (łac. inspiratio) 
– Boży wpływ na ludzkiego autora Bi-
blii, dzięki czemu to Jego samego na-
leży uważać za autora ksiąg świę-
tych.)
Tzw. KANON PISMA ŚWIĘTEGO 
ustala, które z wielu wczesnochrześ-
cijańskich pism rzeczywiście pow-
stały pod natchnieniem Ducha Świę-
tego od IV w.

Jak Pismo Święte może być „praw-
dą”, skoro nie wszystko, co się w nim 
znajduje, jest zgodne z prawdą?
BIBLIA nie zamierza pretendować 
do miana podręcznika do historii 
czy przyrodoznawstwa. Również 
jej autorzy byli dziećmi swojej epo-
ki. Posługiwali się wyobrażeniami 
i pojęciami obowiązującymi we 
współczesnym im świecie i powie-
lali czasami błędne ustalenia epoki, 
w której żyli. Jednakże wszystko, 
co człowiek musi wiedzieć na temat 
Boga i drogi prowadzącej do swego 
Odkupienia, w sposób pewny, 
wierny i bezbłędny zawarte jest w 
Piśmie Świętym. 

Jak poprawnie czytać Biblię?
Pismo Święte czyta się poprawnie, 
jeżeli człowiek czyta je, modląc się 
w tym samym Duchu, w jakim zos-
tało napisane. Jest ono słowem Bo-
żym i zawiera zasadnicze, skiero-
wane do nas orędzie Boże.
BIBLIA jest jak długi list Boga do 
każdego z nas z osobna. Dlatego po-
winienem przyjmować Pismo Święte 
z wielką miłością i szacunkiem: prze-
de wszystkim list Pana Boga należy 
czytać właściwie, tzn. rozpatrując 
poszczególne wątki brać pod uwagę 
kontekst całości. Całość muszę od-
nieść do jej sedna i tajemnicy: do Je-
zusa Chrystusa, o którym mówi cała 
Biblia, także Stary Testament. Zatem 
Pismo Święte powinienem czytać z tą 
samą żywą wiarą Kościoła, z której 
ono wyrosło.

HYMN NA CZEŚĆ STWÓRCY, 
CZYLI SŁÓW KILKA 

O STWORZENIU ŚWIATA 
I CZŁOWIEKA WEDŁUG BIBLII

o. Mariusz Urbański OMI

Podstawowe wiadomości o Biblii
Wprowadzenie
Pismo Święte zajmuje szczególne 
miejsce w Kościele. W konstytucji Dei 
verbum Soboru Watykańskiego II czy-
tamy: Tak wielka tkwi w słowie Bożym 
moc i potęga, że jest ono dla Kościoła 
podporą i siłą żywotną, a dla synów 
Kościoła utwierdzeniem wiary, pokar-
mem duszy oraz źródłem czystym i sta-
łym życia duchowego. Poniższy artykuł 
chcemy poświęcić na przybliżenie kil-

ku podstawowych wiadomości doty-
czących tej świętej Księgi.
Geneza nazwy
Na określenie zbioru świętych ksiąg u-
żywa się kilku nazw. Najstarsze okreś-
lenie, które znajdujemy w samym świę-
tym tekście to „Pismo Święte” (2 Mch 
8,23; J 10,35; 2 Tm 3,14). Ojcowie 
Kościoła (Cyprian, Augustyn) przejęli 
tę nazwę, która wskazuje na natchnie-
nie Pisma, czyli że jest ono słowem sa-
mego Boga. 
Drugim, często spotykanym określe-
niem Pisma jest „Biblia”. Słowo „bib-
lia” wywodzi się z greckiego „he bib-
los” (byblos), które z kolei miało swoje 
źródło w języku egipskim, gdzie ozna-
czało albo papirus (wówczas służący 
m.in. do produkcji materiałów piś-
mienniczych) albo czcigodną i świętą 
księgę. W starożytności chrześcijań-
skiej rzeczownik ten uległ latynizacji 
i używano go w liczbie mnogiej. Nas-
tępnie zmieniono go na rodzaj żeński 
i zaczęto używać w liczbie pojedynczej 
na oznaczenie jednej Biblii. Z łaciny 
nazwa przeszła do współczesnych ję-
zyków zachodnich.
Określenie trzecie to „Stary i Nowy 
Testament”. Słowo „testament” ozna-
cza ostatnią wolę umierającego, Biblia Jakuba Wujka
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Lud Boży. Ukazuje również czas Koś-
cioła jako oczekiwanie na pełnię obja-
wienia się chwały dzieci Bożych.
Podział tekstu
Początkowo zarówno Stary jak i Nowy 
Testament był spisywany „jednym cią-
giem”. Podział tekstu na wersety i roz-
działy był spowodowany coraz czę-
stszym stosowaniem tekstu świętego 
podczas liturgii. 
Tekst Nowego Testamentu zaczęto 
dzielić na mniejsze fragmenty, zwane 
perykopami. Początki tego wiąże się 
z Tacjanem (II wiek). W III wieku A-
moniusz Sakkas dokonał podziału 
w Ewangeliach na części większe (tit-
loi – tytuły) i mniejsze (kefalia – roz-
działy); w IV wieku podzielono Listy 
(przypisuje się to Eutaliuszowi z Alek-
sandrii), a w V Apokalipsę (na 72 roz-
działy).
Dzisiejszy podział Starego i Nowego 
Testamentu na rozdziały został 
dokonany przez S. Langtona w 1206 
roku. Podziału Nowego Testamentu na 
wiersze dokonał paryski wydawca R. 
Estienne w 1550 roku.

Przekłady na języki narodowe
Gdy wyszły z użycia oryginalne języki 
(hebrajski, aramejski i grecki), w któ-
rych były zredagowane teksty biblijne, 
powstała konieczność tłumaczenia Pis-
ma Świętego na języki współcześnie u-
żywane. Potrzebę przekładów odczu-
wano już w starożytności, a na jego rea-
lizację miała wpływ przede wszystkim 
liturgia. Pismo Święte czytano bowiem 
podczas nabożeństw zarówno w syna-
gogach, jak i w kościołach – a należało 
to czynić w języku zrozumiałym dla 
wiernych. 
Już w roku 1380 dokonano przekładu 
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Jakie znaczenie ma dla chrześcijan 
Stary Testament?
W STARYM TESTAMENCIE Bóg 
ukazuje się jako Stwórca i Pan 
świata, Przewodnik i Wychowaw-
ca ludzi. Również księgi Starego 
Testamentu są słowem Bożym i Pis-
mem Świętym. Bez Starego Testa-
mentu nie można zrozumieć Jezu-
sa. 
W STARYM TESTAMENCIE roz-
poczyna się wielka, trwająca przez 
pokolenia lekcja wiary, której decy-
dujący zwrot następuje w NOWYM 
TESTAMENCIE i która zmierza do 
końca świata i powtórnego przyjścia 
Chrystusa. Tu Stary Testament jest 
czymś więcej niż tylko preludium 
Nowego. Przykazania i proroctwa 
dotyczące ludu Starego Przymierza 
i obietnice, które są w nim zawarte 
dla wszystkich ludzi, nigdy nie zosta-
ły odwołane. W księgach Starego 
Przymierza znajduje się bezcenny 
depozyt wiary i mądrości. Szczegól-
nie Psalmy stanowią bardzo ważny 
składnik codziennej modlitwy Koś-
cioła.

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma 
Nowy Testament?
W NOWYM TESTAMENCIE Ob-
jawienie Boże osiąga swoją pełnię. 
Cztery Ewangelie, według: Mateu-
sza, Marka, Łukasza i Jana, stano-
wią rdzeń Pisma Świętego i najcen-
niejszy skarb Kościoła. Poprzez nie 
Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest 
i spotyka się z nami. Z Dziejów A-
postolskich dowiadujemy się o po-
czątkach Kościoła i o działaniu Du-
cha Świętego. W Listach każdy 
z aspektów życia ludzkiego ukaza-
ny zostaje w świetle Chrystusa. A-
pokalipsa zawiera wizje końca cza-
sów.
Jezus jest wszystkim, co Bóg chciał-
by nam powiedzieć. Cały Stary Tes-
tament przygotowuje na Wcielenie 
Syna Bożego. Wszystkie Boże obiet-
nice wypełniają się w Jezusie. Być 
chrześcijaninem oznacza coraz ściś-
lej jednoczyć się z życiem Chrystusa. 
W tym celu trzeba czytać Ewangelię 
i żyć nią. Madeleine Delbrel mówi: 
„Jego słowami Bóg mówi nam, kim 
jest i czego chce; Mówi to definityw-
nie i mówi to każdego dnia. Gdy trzy-
mamy Ewangelię w rękach, powin-
niśmy pomyśleć, że mieszka w niej 
Słowo, które dla nas zechciało się 
wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy 
zaczęli na nowo swoje życie w no-

wym miejscu, w nowym czasie, 
w nowych okolicznościach”.

Jaką rolę odgrywa Pismo Święte 
w życiu Kościoła?
Kościół z Pisma Świętego czerpie 
swoje życie i swoją siłę. 
Kościół wielbi Bożą obecność w Piś-
mie Świętym z niemniejszą czcią niż 
Chrystusa w EUCHARYSTII. Pod-
czas Mszy Świętej słuchamy Ewan-
gelii, stojąc, ponieważ w tych ludz-
kich słowach przemawia do nas sam 
Bóg.

Czy można nauczyć się modlić z Bib-
lii?
BIBLIA jest jak źródło dla modlit-
wy. Modlić się słowem Bożym oz-
nacza wykorzystywać słowa i wy-
darzenia opisane w Biblii we włas-
nej modlitwie. „Nieznajomość Pis-
ma jest nieznajomością Chrystu-
sa” (św. Hieronim).
Pismo Święte, zwłaszcza Psalmy 
i Nowy Testament, jest bezcennym 
skarbem. Znajdują się w nim najpięk-
niejsze modlitwy świata judeo-
chrześcijańskiego. Wypowiadanie 
tych modlitw jednoczy nas z miliona-
mi modlących się we wszystkich cza-
sach i kulturach, przede wszystkim 
jednak z samym Chrystusem, który 
jest w nich wszystkich obecny.

wyrażoną często na piśmie i poświad-
czoną urzędowo. Za pomocą tego rze-
czownika pisarze łacińscy oddali he-
brajskie słowo berît – przymierze, pakt, 
układ, kontrakt. Chodzi tu o przymie-
rze synajskie, jakie Bóg zawarł z ludem 
wybranym za pośrednictwem Mojże-
sza. To stare przymierze zostaje prze-
ciwstawione nowemu, jakie Bóg za-
warł z ludzkością przez Jezusa Chrys-
tusa.
Treść Biblii
Pismo Święte jest księgą religijną. 
Treścią jest Boży plan zbawienia czło-
wieka i realizacja tego planu w toku 
historii. Opisuje więc wydarzenia, któ-
re łączą się ze zbawieniem. Sens zbaw-
czy tych wydarzeń wyjaśnia samo sło-
wo Boże: np. sens zbawczy faktów 
związanych z wyzwoleniem Izraelitów 
z niewoli egipskiej odczytujemy 
z Ksiąg Pięcioksięgu. Zbawcze zna-
czenie Krzyża Jezusa wyjaśnione jest 
w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich 
i Listach św. Pawła.
Celem Bożego planu w Starym Testa-
mencie była prorocza zapowiedź 
i przygotowanie narodu wybranego na 
przyjście Chrystusa – Odkupiciela 
wszystkich ludzi. Stary Testament zo-
gniskowany jest wokół faktu wybrania 
Izraelitów przez Boga i zawartym z ni-
mi przymierzu. Ukazuje również coraz 
głębsze odczytywanie i pojmowanie o-
wego wybrania, polegającego na misji, 
jaką Izrael miał spełnić wobec wszyst-
kich narodów, przygotowując je na na-
dejście Mesjasza i jego królestwa.
Nowy Testament jest realizacją i wy-
pełnieniem tej zapowiedzi. Przedsta-
wia pełnię czasu i przyjście Syna Boże-
go, ostatniego Adama, pośrednika no-
wego i ostatecznego przymierza, który 
swoim słowem i śmiercią dopełnił 
dzieła zbawienia oraz utworzył nowy 

Psałterz floriański
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Fragment Apokalipsy św. Jana na papirusie

Biblia Jerozolimska

całej Biblii na język angielski; w 1822 
roku na język chiński; w 1900 roku na 
język eskimoski.
Według danych Waszyngtońskiego To-
warzystwa Geograficznego do 1972 
Biblia została przetłumaczona na 1473 
języki i dialekty.
Najstarsze zachowane polskie teksty 
biblijne to głównie przekłady Psałterza, 
który pełnił rolę modlitewnika. Naj-
starszymi, zachowanymi do dzisiaj są: 
Psałterz floriański (pierwsza połowa 
XIV wieku) oraz Psałterz puławski 
(XV wiek). Pierwszym przekładem ca-
łego Pisma Świętego była Biblia królo-
wej Zofii (XV wiek). 
Najważniejszymi starodrukami są pol-
skie przekłady całego Pisma Świętego: 

Biblia Leopolity (1561), Biblia Brzes-
ka (1563), Biblia Wujka (1599), Biblia 
Gdańska (1632).
Do najważniejszych nowożytnych 
przekładów na język polski należy zali-
czyć: Biblia Tysiąclecia, Biblia Poz-
nańska, Biblia Warszawsko – Praska, 
Biblia Paulistów, Biblia Jerozolimska, 
Biblia Ekumeniczna.

o. Mariusz Urbański OMI

Jak powstawał Nowy Testament
Wprowadzenie
W poniższym artykule chcemy przybliżyć 
proces kształtowania się Nowego Testa-
mentu, z którego możemy obecnie korzys-
tać. Podamy także kilka argumentów prze-
mawiających za historyczną wiarygodnoś-
cią Nowego Testamentu.
Wiek I
Zanim powstał spisany zbiór ksiąg Nowe-
go Testamentu, Ewangelia była przez kil-
kadziesiąt lat głoszona ustnie. Spisywano 
jedynie fragmenty do celów liturgicznych. 
Jednak już w I wieku Apostołowie i ich ucz-
niowie spisali 27 ksiąg Nowego Testamen-
tu. Jako pierwsze zostały spisane trzy listy: 
św. Jakuba oraz 1 i 2 św. Pawła do Tesaloni-
czan (50 rok). Z Ewangelii, jako pierwsza 
została spisana Ewangelia według św. Mar-
ka (koniec 64 roku). Ostatnie księgi Nowe-
go Testamentu zostały spisane w roku 95: 
Apokalipsa i Listy św. Jana. Językiem No-

wego Testamentu był grecki, tylko Ewan-
gelia według św. Mateusza została spisana 
po aramejsku. Wszystkie księgi były spisy-
wane na zwojach papirusowych, jednak ża-
den rękopis z tego okresu nie zachował się.
Wieki II i III
W II wieku dość popularną formą spisywa-
nia ksiąg były kodeksy, czyli karty papiru-
su złożone w kształt podobny do dzisiej-
szych książek. Do dziś zachowało się kilka, 
ale są bardzo fragmentaryczne.
W III wieku papirus dalej cieszył się popu-
larnością, jako tani materiał pisarski, jed-
nak mamy już większe partie tekstu z tego 
okresu. W sumie posiadamy około 100 rę-
kopisów papirusowych z II i III wieku. 
Brak pełnych odpisów z pierwszych trzech 
wieków chrześcijaństwa tłumaczy się tym, 
że chodzi o okres prześladowań, gdy księgi 
biblijne miały być na mocy dekretów cesar-
skich wydawane w ręce władz i niszczone. 
Od IV wieku papirus został wyparty przez 
pergamin.
Wieki od IV do X
W tych wiekach stosowano w piśmie grec-
kim tzw. majuskułę (porównując do dzi-
siejszego pisma, używano jakby tylko wiel-
kich liter). Z tego okresu zachowało około 
300 rękopisów. Te najbardziej znane to: 
Kodeks Synajski (cały Nowy Testament, 
IV wiek), Aleksandyjski (V wiek), Waty-
kański (IV wiek) oraz Efrema (V wiek).
Wieki od XI do XV
W tych wiekach przy kopiowaniu ksiąg bi-
blijnych stosowano litery zwane minusku-
łą. Jest to rodzaj małych liter, nazywanych 
niekiedy kursywą. Z tego okresu posiada-
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Lud Boży. Ukazuje również czas Koś-
cioła jako oczekiwanie na pełnię obja-
wienia się chwały dzieci Bożych.
Podział tekstu
Początkowo zarówno Stary jak i Nowy 
Testament był spisywany „jednym cią-
giem”. Podział tekstu na wersety i roz-
działy był spowodowany coraz czę-
stszym stosowaniem tekstu świętego 
podczas liturgii. 
Tekst Nowego Testamentu zaczęto 
dzielić na mniejsze fragmenty, zwane 
perykopami. Początki tego wiąże się 
z Tacjanem (II wiek). W III wieku A-
moniusz Sakkas dokonał podziału 
w Ewangeliach na części większe (tit-
loi – tytuły) i mniejsze (kefalia – roz-
działy); w IV wieku podzielono Listy 
(przypisuje się to Eutaliuszowi z Alek-
sandrii), a w V Apokalipsę (na 72 roz-
działy).
Dzisiejszy podział Starego i Nowego 
Testamentu na rozdziały został 
dokonany przez S. Langtona w 1206 
roku. Podziału Nowego Testamentu na 
wiersze dokonał paryski wydawca R. 
Estienne w 1550 roku.

Przekłady na języki narodowe
Gdy wyszły z użycia oryginalne języki 
(hebrajski, aramejski i grecki), w któ-
rych były zredagowane teksty biblijne, 
powstała konieczność tłumaczenia Pis-
ma Świętego na języki współcześnie u-
żywane. Potrzebę przekładów odczu-
wano już w starożytności, a na jego rea-
lizację miała wpływ przede wszystkim 
liturgia. Pismo Święte czytano bowiem 
podczas nabożeństw zarówno w syna-
gogach, jak i w kościołach – a należało 
to czynić w języku zrozumiałym dla 
wiernych. 
Już w roku 1380 dokonano przekładu 

maj - czerwiec 2018 maj - czerwiec 2018

Jakie znaczenie ma dla chrześcijan 
Stary Testament?
W STARYM TESTAMENCIE Bóg 
ukazuje się jako Stwórca i Pan 
świata, Przewodnik i Wychowaw-
ca ludzi. Również księgi Starego 
Testamentu są słowem Bożym i Pis-
mem Świętym. Bez Starego Testa-
mentu nie można zrozumieć Jezu-
sa. 
W STARYM TESTAMENCIE roz-
poczyna się wielka, trwająca przez 
pokolenia lekcja wiary, której decy-
dujący zwrot następuje w NOWYM 
TESTAMENCIE i która zmierza do 
końca świata i powtórnego przyjścia 
Chrystusa. Tu Stary Testament jest 
czymś więcej niż tylko preludium 
Nowego. Przykazania i proroctwa 
dotyczące ludu Starego Przymierza 
i obietnice, które są w nim zawarte 
dla wszystkich ludzi, nigdy nie zosta-
ły odwołane. W księgach Starego 
Przymierza znajduje się bezcenny 
depozyt wiary i mądrości. Szczegól-
nie Psalmy stanowią bardzo ważny 
składnik codziennej modlitwy Koś-
cioła.

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma 
Nowy Testament?
W NOWYM TESTAMENCIE Ob-
jawienie Boże osiąga swoją pełnię. 
Cztery Ewangelie, według: Mateu-
sza, Marka, Łukasza i Jana, stano-
wią rdzeń Pisma Świętego i najcen-
niejszy skarb Kościoła. Poprzez nie 
Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest 
i spotyka się z nami. Z Dziejów A-
postolskich dowiadujemy się o po-
czątkach Kościoła i o działaniu Du-
cha Świętego. W Listach każdy 
z aspektów życia ludzkiego ukaza-
ny zostaje w świetle Chrystusa. A-
pokalipsa zawiera wizje końca cza-
sów.
Jezus jest wszystkim, co Bóg chciał-
by nam powiedzieć. Cały Stary Tes-
tament przygotowuje na Wcielenie 
Syna Bożego. Wszystkie Boże obiet-
nice wypełniają się w Jezusie. Być 
chrześcijaninem oznacza coraz ściś-
lej jednoczyć się z życiem Chrystusa. 
W tym celu trzeba czytać Ewangelię 
i żyć nią. Madeleine Delbrel mówi: 
„Jego słowami Bóg mówi nam, kim 
jest i czego chce; Mówi to definityw-
nie i mówi to każdego dnia. Gdy trzy-
mamy Ewangelię w rękach, powin-
niśmy pomyśleć, że mieszka w niej 
Słowo, które dla nas zechciało się 
wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy 
zaczęli na nowo swoje życie w no-

wym miejscu, w nowym czasie, 
w nowych okolicznościach”.

Jaką rolę odgrywa Pismo Święte 
w życiu Kościoła?
Kościół z Pisma Świętego czerpie 
swoje życie i swoją siłę. 
Kościół wielbi Bożą obecność w Piś-
mie Świętym z niemniejszą czcią niż 
Chrystusa w EUCHARYSTII. Pod-
czas Mszy Świętej słuchamy Ewan-
gelii, stojąc, ponieważ w tych ludz-
kich słowach przemawia do nas sam 
Bóg.

Czy można nauczyć się modlić z Bib-
lii?
BIBLIA jest jak źródło dla modlit-
wy. Modlić się słowem Bożym oz-
nacza wykorzystywać słowa i wy-
darzenia opisane w Biblii we włas-
nej modlitwie. „Nieznajomość Pis-
ma jest nieznajomością Chrystu-
sa” (św. Hieronim).
Pismo Święte, zwłaszcza Psalmy 
i Nowy Testament, jest bezcennym 
skarbem. Znajdują się w nim najpięk-
niejsze modlitwy świata judeo-
chrześcijańskiego. Wypowiadanie 
tych modlitw jednoczy nas z miliona-
mi modlących się we wszystkich cza-
sach i kulturach, przede wszystkim 
jednak z samym Chrystusem, który 
jest w nich wszystkich obecny.

wyrażoną często na piśmie i poświad-
czoną urzędowo. Za pomocą tego rze-
czownika pisarze łacińscy oddali he-
brajskie słowo berît – przymierze, pakt, 
układ, kontrakt. Chodzi tu o przymie-
rze synajskie, jakie Bóg zawarł z ludem 
wybranym za pośrednictwem Mojże-
sza. To stare przymierze zostaje prze-
ciwstawione nowemu, jakie Bóg za-
warł z ludzkością przez Jezusa Chrys-
tusa.
Treść Biblii
Pismo Święte jest księgą religijną. 
Treścią jest Boży plan zbawienia czło-
wieka i realizacja tego planu w toku 
historii. Opisuje więc wydarzenia, któ-
re łączą się ze zbawieniem. Sens zbaw-
czy tych wydarzeń wyjaśnia samo sło-
wo Boże: np. sens zbawczy faktów 
związanych z wyzwoleniem Izraelitów 
z niewoli egipskiej odczytujemy 
z Ksiąg Pięcioksięgu. Zbawcze zna-
czenie Krzyża Jezusa wyjaśnione jest 
w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich 
i Listach św. Pawła.
Celem Bożego planu w Starym Testa-
mencie była prorocza zapowiedź 
i przygotowanie narodu wybranego na 
przyjście Chrystusa – Odkupiciela 
wszystkich ludzi. Stary Testament zo-
gniskowany jest wokół faktu wybrania 
Izraelitów przez Boga i zawartym z ni-
mi przymierzu. Ukazuje również coraz 
głębsze odczytywanie i pojmowanie o-
wego wybrania, polegającego na misji, 
jaką Izrael miał spełnić wobec wszyst-
kich narodów, przygotowując je na na-
dejście Mesjasza i jego królestwa.
Nowy Testament jest realizacją i wy-
pełnieniem tej zapowiedzi. Przedsta-
wia pełnię czasu i przyjście Syna Boże-
go, ostatniego Adama, pośrednika no-
wego i ostatecznego przymierza, który 
swoim słowem i śmiercią dopełnił 
dzieła zbawienia oraz utworzył nowy 

Psałterz floriański

Zwój papirusowy

Fragment Apokalipsy św. Jana na papirusie

Biblia Jerozolimska

całej Biblii na język angielski; w 1822 
roku na język chiński; w 1900 roku na 
język eskimoski.
Według danych Waszyngtońskiego To-
warzystwa Geograficznego do 1972 
Biblia została przetłumaczona na 1473 
języki i dialekty.
Najstarsze zachowane polskie teksty 
biblijne to głównie przekłady Psałterza, 
który pełnił rolę modlitewnika. Naj-
starszymi, zachowanymi do dzisiaj są: 
Psałterz floriański (pierwsza połowa 
XIV wieku) oraz Psałterz puławski 
(XV wiek). Pierwszym przekładem ca-
łego Pisma Świętego była Biblia królo-
wej Zofii (XV wiek). 
Najważniejszymi starodrukami są pol-
skie przekłady całego Pisma Świętego: 

Biblia Leopolity (1561), Biblia Brzes-
ka (1563), Biblia Wujka (1599), Biblia 
Gdańska (1632).
Do najważniejszych nowożytnych 
przekładów na język polski należy zali-
czyć: Biblia Tysiąclecia, Biblia Poz-
nańska, Biblia Warszawsko – Praska, 
Biblia Paulistów, Biblia Jerozolimska, 
Biblia Ekumeniczna.

o. Mariusz Urbański OMI

Jak powstawał Nowy Testament
Wprowadzenie
W poniższym artykule chcemy przybliżyć 
proces kształtowania się Nowego Testa-
mentu, z którego możemy obecnie korzys-
tać. Podamy także kilka argumentów prze-
mawiających za historyczną wiarygodnoś-
cią Nowego Testamentu.
Wiek I
Zanim powstał spisany zbiór ksiąg Nowe-
go Testamentu, Ewangelia była przez kil-
kadziesiąt lat głoszona ustnie. Spisywano 
jedynie fragmenty do celów liturgicznych. 
Jednak już w I wieku Apostołowie i ich ucz-
niowie spisali 27 ksiąg Nowego Testamen-
tu. Jako pierwsze zostały spisane trzy listy: 
św. Jakuba oraz 1 i 2 św. Pawła do Tesaloni-
czan (50 rok). Z Ewangelii, jako pierwsza 
została spisana Ewangelia według św. Mar-
ka (koniec 64 roku). Ostatnie księgi Nowe-
go Testamentu zostały spisane w roku 95: 
Apokalipsa i Listy św. Jana. Językiem No-

wego Testamentu był grecki, tylko Ewan-
gelia według św. Mateusza została spisana 
po aramejsku. Wszystkie księgi były spisy-
wane na zwojach papirusowych, jednak ża-
den rękopis z tego okresu nie zachował się.
Wieki II i III
W II wieku dość popularną formą spisywa-
nia ksiąg były kodeksy, czyli karty papiru-
su złożone w kształt podobny do dzisiej-
szych książek. Do dziś zachowało się kilka, 
ale są bardzo fragmentaryczne.
W III wieku papirus dalej cieszył się popu-
larnością, jako tani materiał pisarski, jed-
nak mamy już większe partie tekstu z tego 
okresu. W sumie posiadamy około 100 rę-
kopisów papirusowych z II i III wieku. 
Brak pełnych odpisów z pierwszych trzech 
wieków chrześcijaństwa tłumaczy się tym, 
że chodzi o okres prześladowań, gdy księgi 
biblijne miały być na mocy dekretów cesar-
skich wydawane w ręce władz i niszczone. 
Od IV wieku papirus został wyparty przez 
pergamin.
Wieki od IV do X
W tych wiekach stosowano w piśmie grec-
kim tzw. majuskułę (porównując do dzi-
siejszego pisma, używano jakby tylko wiel-
kich liter). Z tego okresu zachowało około 
300 rękopisów. Te najbardziej znane to: 
Kodeks Synajski (cały Nowy Testament, 
IV wiek), Aleksandyjski (V wiek), Waty-
kański (IV wiek) oraz Efrema (V wiek).
Wieki od XI do XV
W tych wiekach przy kopiowaniu ksiąg bi-
blijnych stosowano litery zwane minusku-
łą. Jest to rodzaj małych liter, nazywanych 
niekiedy kursywą. Z tego okresu posiada-
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my niemal 3000 rękopisów, zachowują-
cych oryginalny tekst grecki. Jednak tylko 
50 z nich zawiera cały Nowy Testament.
Historyczna wiarygodność Nowego Tes-
tamentu
Do naszych czasów zachowało się w sumie 
ponad 3000 rękopisów zawierających No-
wy Testament lub jego fragmenty. Ale to 
nie jedyne miejsca, gdzie możemy odna-
leźć teksty Nowego Testamentu.
Dość wcześnie zaczęto też tłumaczyć te 
księgi na inne języki, żeby dzielić się infor-
macjami o Jezusie z coraz większą liczbą 
ludzi. Do dzisiaj odnaleziono około 20000 
rękopisów, będących przekładami ksiąg 
Nowego Testamentu na różne języki.
Innym źródłem są korespondencje pomię-
dzy samymi chrześcijanami żyjącymi 
w pierwszych wiekach, którzy często 
w teologicznych dysputach cytowali Nowy 
Testament. Dean Burgon opracował indeks 
cytatów Nowego Testamentu, który mieści 
się w 16 tomach i zawiera 86489 cytatów. 
Jeśli podliczyć tylko te cytaty, które pocho-
dzą sprzed 325 roku, będzie ich około 
32000. Można z nich odtworzyć cały Nowy 
Testament za wyjątkiem 11 wersetów. Oz-
nacza to, że gdyby nawet wszystkie kopie 
Nowego Testamentu zaginęły, moglibyśmy 
odtworzyć jego treść na podstawie samych 
dyskusji, jakie prowadzili między sobą 
chrześcijanie w pierwszych wiekach.
Ponadto powstawały specjalne kopie frag-

mentów Nowego Testamentu, podzielone 
na partie, służące do odczytywania w o-
kreślone dni. Tak przygotowane rękopisy 
nazywamy lekcjonarzami. Posiadamy dzi-
siaj ponad 2000 takich manuskryptów.
Mamy zatem w sumie ponad 25000 manu-
skryptów Nowego Testamentu. 
Czy to dużo?
Dla porównania kilka przykładów: „Wojny 
Galickie” Juliusza Cezara posiadamy je-
dynie w 10 kopiach, „Roczniki” Tacyta – 
w 20 kopiach, „Historię” Herodota – w 8 
kopiach, „Historię Rzymu” Liwiusza po-
siadamy w 20 kopiach. Pewnego rodzaju 
fenomenem jest „Iliada” Homera, którą 
mamy w 643 kopiach, ale najwcześniejsze 
z nich pochodzą dopiero z XIII wieku. Nie 
da się tego porównać z 25000 kopii Nowe-
go Testamentu.
Ciekawie też wygląda porównanie okre-
sów dzielących czas napisania z czasem 
powstania najstarszej posiadanej kopii: „Il-
iada” Homera – ok. 400 lat, „Historia” He-
rodota – ok. 1350 lat, „Wojna Galicka” Jul-
iusza Cezara – ok. 1000 lat. W przypadku 
Nowego Testamentu, cały tekst mamy już 
z roku 325, czyli 225 lat po napisaniu. Naj-
starsze fragmenty pochodzą już z roku 200, 
czyli 100 lat po napisaniu. Taka różnica po-
winna wprowadzać w zakłopotanie tych 
wszystkich, którzy próbują podważać his-
toryczną wiarygodność Nowego Testa-
mentu.

Papirus Rylandsa, II wiek

Kodeks Synajski o. Mariusz Urbański OMI

Biblia
księgą „inną od wszystkich”

„Ponad tysiąc razy rozbrzmiewał już 
dzwon żałobny nad Biblią, formował się 
kondukt, wypisywano tablicę nagrobną, 
odczytywano mowę pogrzebową. Rzeko-
mych zwłok nigdy jednak nie było w trum-
nie. Żadnej innej księgi tak nie siekano, nie 
krojono, nie przesiewano, nie oceniano, nie 
oczerniano. Biblia wciąż jest miłowana 
przez miliony, czytana przez miliony i stu-
diowana przez miliony”. W poniższym ar-
tykule chcemy wskazać kilka argumentów 
za wyjątkowością Biblii pośród tylu róż-
nych ksiąg. Na ich tle Biblia jawi się jako 
księga „inna od wszystkich” – WYJĄTKO-
WA.
Wyjątkowość ciągłości
Biblia była pisana w ciągu około 1500 lat. 
Żadna inna księga nie powstawała tak dłu-
go. Posiada ponad 40 ludzkich autorów, 
którzy pochodzili z różnych środowisk: 
Mojżesz był sędzią, Dawid – królem, Amos 
– pasterzem, św. Łukasz – lekarzem, św. 

Mateusz  celnikiem, św. Piotr  rybakiem. 
Była pisana w różnych miejscach: na pusty-
ni, w lochu, więzieniu, w górach, pałacu 
królewskim. Poszczególne księgi powsta-
wały w okresach wojny, ale też i pokoju. 
Pisarze byli w różnych nastrojach: w stanie 
wielkiej radości, pogrążeni w smutku i roz-
paczy, w okresach pewności, ale i zwątpie-
nia. Pisano ją na trzech kontynentach: Azji, 
Afryce, Europie w trzech językach: hebraj-
skim, aramejskim, greckim. Są w niej o-
becne różne style literackie: poezja, pieśń, 
pamiętnik, satyra, biografia, proroctwo, 
przypowieść. Pomimo tego, że porusza 
w różnych miejscach tematy budzące spo-
ry i kontrowersje (rozwody, homoseksua-
lizm, władza) wśród wszystkich autorów 
panuje zadziwiająca zgodność. Pomimo 
swej różnorodności prezentuje jedną, 
wciąż rozwijaną opowieść – o Bożym od-
kupieniu. „Raj utracony z Księgi Rodzaju 
staje się w Apokalipsie Rajem Odzyska-

– –

nym. Brama do drzewa żywota, zamknięta 
w Księdze Rodzaju, zostaje otwarta w Apo-
kalipsie już na zawsze”. Wśród wszystkich 
bohaterów Biblii, najważniejszy, obecny 
od początku do końca, jest jedyny, prawdzi-
wy i żywy Bóg, który objawił się poprzez 
Jezusa Chrystusa.
Wyjątkowość zasięgu i przekazu
Na listy bestsellerów co roku trafiają książ-
ki z nakładem dochodzącym do miliona 
sprzedanych egzemplarzy. Tymczasem 
liczba sprzedanych Biblii zamyka się w mi-
liardach! Liczba ta jest wyższa od jakiej-
kolwiek innej książki w historii.
Podobną sytuację mamy, gdy weźmiemy 
pod uwagę liczbę przekładów. Biblia zosta-
ła przełożona na ponad 2200 języków, co 
stanowi środek porozumiewania się ponad 
90 procent ludności świata. Żadna inna 
księga w historii człowieka nie może się 
równać z Biblią pod względem liczby prze-
kładów.
Wyjątkowość aktualności
Mimo dużego upływu czasu od napisania 
Biblii na nietrwałym materiale do jej pier-
wszego druku, nigdy nie utraciła ona nic ze 
swego stylu ani treści. Porównując ją z in-
nymi pismami starożytnymi posiada przy-
tłaczająco większą liczbę manuskryptów.
Mimo licznych prześladowań, prób spale-
nia, zakazów czytania Biblia przetrwała. 
Żadna inna księga nie wzbudza tyle kontro-
wersji. Biblia przetrwała także liczne ataki 
sceptyków i niewierzących, którzy próbo-
wali wykazać jej omylność i wewnętrzną 
sprzeczność.
Wyjątkowość nauczania
Biblia jest jedyną księgą, która zawiera 
liczne proroctwa dotyczące konkretnych 
narodów, Izraela, miast, a przede wszyst-
kim oczekiwanego Mesjasza. W dodatku 
wszystkie te proroctwa wypełniły się. 

o. Mariusz Urbański OMI

Porównując Izrael z innymi narodami (E-
gipt, Rzym, Asyria czy Fenicja), tylko on 
posiada tak dokładnie przedstawione po-
czątki istnienia narodu (Stary Testament).
Biblia jest też księgą, która skupia się na 
rzeczywistości, a nie fikcji. Ukazuje dobro 
i zło, prawość i niegodziwość, nadzieję 
i rozpacz. Nie przemilcza grzechów swo-
ich bohaterów, choćby byli królami (por. 2 
Sm 11-12). Podobnie w Nowym Testamen-
cie autorzy Ewangelii opisują przywary 
własne i Apostołów.
Wyjątkowość wpływu na literaturę
O tym fakcie niech świadczą słowa jednego 
z pisarzy: „Gdyby zniszczono każdą Biblię 
w każdym większym mieście, wszystkie 
podstawowe fragmenty tej księgi mogłyby 
zostać odtworzone na podstawie cytatów 
zawartych w książkach leżących na pół-
kach miejskiej biblioteki publicznej”. 
Na zakończenie
Jeden ze współczesnych pisarzy słusznie 
zauważył: „Dwa tysiące lat [...] nawet stu-
lecia mierzy się od narodzin Jezusa”.
Choć powyższe argumenty nie są dowo-
dem na to, że Biblia jest Słowem Bożym, to 
jednak niewątpliwie ukazują jej wyjątko-
wość na tle innych ksiąg. Osobiste zetknię-
cie się z jej treścią, codzienne rozważanie 
jej fragmentów, modlitwa jej tekstami, 
sprawia, że zaczyna ona wywierać wpływ 
na codzienne życie, że staje się Księgą Ży-
cia.

(łac. canon – sznur mierniczy, wytyczna): 
obowiązujące zestawienie ksiąg świętych 
w Biblii Starego i Nowego Testamentu.
B IB L IA
Tym mianem (gr. biblia – zwoje, księgi) 
Żydzi i chrześcijanie określają powstały 
przez ponad 1000 lat zbiór ksiąg świę-
tych, który dla nich jest świadectwem ich 
wiary. Biblia chrześcijańska jest o wiele 
obszerniejsza niż żydowska, ponieważ 
poza jej księgami zawiera jeszcze cztery 
Ewangelie, listy św. Pawła i inne nat-
chnione pisma wczesnego Kościoła.
STARY TESTAMENT
(łac. testamentum – testament) pierwsza 
część całej Biblii i Pismo Święte Żydów. 
Stary Testament w Kościele katolickim 
obejmuje 46 ksiąg: historyczne, proroc-
kie i mądrościowe razem z Psalmami.

STARY TESTAMENT (46 ksiąg)
Księgi historyczne
Rodzaju (Rdz), Wyjścia (Wj), Kapłańska 
(Kpł), Liczb (Lb), Powtórzonego Prawa 
(Pwt), Jozuego (Joz), Sędziów (Sdz), Rut 
(Rt), 1. Samuela (1 Sm), 2. Samuela (2 Sm),

Księgi Biblii – KANON
1. Królewska (1 Krl), 2. Królewska (2 Krl), 
1. Kronik (1 Krn), 2. Kronik (2 Km), Ez-
drasza (Ezd), Nehemiasza (Ne), Tobiasza 
(Tb), Judyty (Jdt), Estery (Est), 1. Macha-
bejska (1 Mch), 2. Machabejska (2 Mch)
Księgi mądrościowe
Hioba (Hi), Psalmów (Ps), Przysłów (Prz), 
Koheleta (Koh), Pieśni nad pieśniami 
(Pnp), Mądrości (Mdr), Mądrości Syracy-
desa (Syr)
Prorocy
Izajasz (Iż), Jeremiasz (Jr), Lamentacje 
(Lm), Baruch (Ba), Ezechiel (Ez), Daniel 
(Dn), Ozeasz (Oz), Joel (Jl), Amos (Am), 
Abdiasz (Ab), Jonasz (Jon), Micheasz 
(Mi), Nahum (Na), Habakuk (Ha), Sofo-
niasz (So), Aggeusz (Ag), Zachariasz (Za), 
Malachiasz (Ml)

NOWY TESTAMENT – druga część ca-
łej Biblii.
Zawiera święte teksty chrześcijaństwa, 
a mianowicie 4 Ewangelie, Dzieje Apos-
tolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów kato-
lickich oraz Apokalipsę św. Jana.
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my niemal 3000 rękopisów, zachowują-
cych oryginalny tekst grecki. Jednak tylko 
50 z nich zawiera cały Nowy Testament.
Historyczna wiarygodność Nowego Tes-
tamentu
Do naszych czasów zachowało się w sumie 
ponad 3000 rękopisów zawierających No-
wy Testament lub jego fragmenty. Ale to 
nie jedyne miejsca, gdzie możemy odna-
leźć teksty Nowego Testamentu.
Dość wcześnie zaczęto też tłumaczyć te 
księgi na inne języki, żeby dzielić się infor-
macjami o Jezusie z coraz większą liczbą 
ludzi. Do dzisiaj odnaleziono około 20000 
rękopisów, będących przekładami ksiąg 
Nowego Testamentu na różne języki.
Innym źródłem są korespondencje pomię-
dzy samymi chrześcijanami żyjącymi 
w pierwszych wiekach, którzy często 
w teologicznych dysputach cytowali Nowy 
Testament. Dean Burgon opracował indeks 
cytatów Nowego Testamentu, który mieści 
się w 16 tomach i zawiera 86489 cytatów. 
Jeśli podliczyć tylko te cytaty, które pocho-
dzą sprzed 325 roku, będzie ich około 
32000. Można z nich odtworzyć cały Nowy 
Testament za wyjątkiem 11 wersetów. Oz-
nacza to, że gdyby nawet wszystkie kopie 
Nowego Testamentu zaginęły, moglibyśmy 
odtworzyć jego treść na podstawie samych 
dyskusji, jakie prowadzili między sobą 
chrześcijanie w pierwszych wiekach.
Ponadto powstawały specjalne kopie frag-

mentów Nowego Testamentu, podzielone 
na partie, służące do odczytywania w o-
kreślone dni. Tak przygotowane rękopisy 
nazywamy lekcjonarzami. Posiadamy dzi-
siaj ponad 2000 takich manuskryptów.
Mamy zatem w sumie ponad 25000 manu-
skryptów Nowego Testamentu. 
Czy to dużo?
Dla porównania kilka przykładów: „Wojny 
Galickie” Juliusza Cezara posiadamy je-
dynie w 10 kopiach, „Roczniki” Tacyta – 
w 20 kopiach, „Historię” Herodota – w 8 
kopiach, „Historię Rzymu” Liwiusza po-
siadamy w 20 kopiach. Pewnego rodzaju 
fenomenem jest „Iliada” Homera, którą 
mamy w 643 kopiach, ale najwcześniejsze 
z nich pochodzą dopiero z XIII wieku. Nie 
da się tego porównać z 25000 kopii Nowe-
go Testamentu.
Ciekawie też wygląda porównanie okre-
sów dzielących czas napisania z czasem 
powstania najstarszej posiadanej kopii: „Il-
iada” Homera – ok. 400 lat, „Historia” He-
rodota – ok. 1350 lat, „Wojna Galicka” Jul-
iusza Cezara – ok. 1000 lat. W przypadku 
Nowego Testamentu, cały tekst mamy już 
z roku 325, czyli 225 lat po napisaniu. Naj-
starsze fragmenty pochodzą już z roku 200, 
czyli 100 lat po napisaniu. Taka różnica po-
winna wprowadzać w zakłopotanie tych 
wszystkich, którzy próbują podważać his-
toryczną wiarygodność Nowego Testa-
mentu.

Papirus Rylandsa, II wiek
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Biblia
księgą „inną od wszystkich”

„Ponad tysiąc razy rozbrzmiewał już 
dzwon żałobny nad Biblią, formował się 
kondukt, wypisywano tablicę nagrobną, 
odczytywano mowę pogrzebową. Rzeko-
mych zwłok nigdy jednak nie było w trum-
nie. Żadnej innej księgi tak nie siekano, nie 
krojono, nie przesiewano, nie oceniano, nie 
oczerniano. Biblia wciąż jest miłowana 
przez miliony, czytana przez miliony i stu-
diowana przez miliony”. W poniższym ar-
tykule chcemy wskazać kilka argumentów 
za wyjątkowością Biblii pośród tylu róż-
nych ksiąg. Na ich tle Biblia jawi się jako 
księga „inna od wszystkich” – WYJĄTKO-
WA.
Wyjątkowość ciągłości
Biblia była pisana w ciągu około 1500 lat. 
Żadna inna księga nie powstawała tak dłu-
go. Posiada ponad 40 ludzkich autorów, 
którzy pochodzili z różnych środowisk: 
Mojżesz był sędzią, Dawid – królem, Amos 
– pasterzem, św. Łukasz – lekarzem, św. 

Mateusz  celnikiem, św. Piotr  rybakiem. 
Była pisana w różnych miejscach: na pusty-
ni, w lochu, więzieniu, w górach, pałacu 
królewskim. Poszczególne księgi powsta-
wały w okresach wojny, ale też i pokoju. 
Pisarze byli w różnych nastrojach: w stanie 
wielkiej radości, pogrążeni w smutku i roz-
paczy, w okresach pewności, ale i zwątpie-
nia. Pisano ją na trzech kontynentach: Azji, 
Afryce, Europie w trzech językach: hebraj-
skim, aramejskim, greckim. Są w niej o-
becne różne style literackie: poezja, pieśń, 
pamiętnik, satyra, biografia, proroctwo, 
przypowieść. Pomimo tego, że porusza 
w różnych miejscach tematy budzące spo-
ry i kontrowersje (rozwody, homoseksua-
lizm, władza) wśród wszystkich autorów 
panuje zadziwiająca zgodność. Pomimo 
swej różnorodności prezentuje jedną, 
wciąż rozwijaną opowieść – o Bożym od-
kupieniu. „Raj utracony z Księgi Rodzaju 
staje się w Apokalipsie Rajem Odzyska-

– –

nym. Brama do drzewa żywota, zamknięta 
w Księdze Rodzaju, zostaje otwarta w Apo-
kalipsie już na zawsze”. Wśród wszystkich 
bohaterów Biblii, najważniejszy, obecny 
od początku do końca, jest jedyny, prawdzi-
wy i żywy Bóg, który objawił się poprzez 
Jezusa Chrystusa.
Wyjątkowość zasięgu i przekazu
Na listy bestsellerów co roku trafiają książ-
ki z nakładem dochodzącym do miliona 
sprzedanych egzemplarzy. Tymczasem 
liczba sprzedanych Biblii zamyka się w mi-
liardach! Liczba ta jest wyższa od jakiej-
kolwiek innej książki w historii.
Podobną sytuację mamy, gdy weźmiemy 
pod uwagę liczbę przekładów. Biblia zosta-
ła przełożona na ponad 2200 języków, co 
stanowi środek porozumiewania się ponad 
90 procent ludności świata. Żadna inna 
księga w historii człowieka nie może się 
równać z Biblią pod względem liczby prze-
kładów.
Wyjątkowość aktualności
Mimo dużego upływu czasu od napisania 
Biblii na nietrwałym materiale do jej pier-
wszego druku, nigdy nie utraciła ona nic ze 
swego stylu ani treści. Porównując ją z in-
nymi pismami starożytnymi posiada przy-
tłaczająco większą liczbę manuskryptów.
Mimo licznych prześladowań, prób spale-
nia, zakazów czytania Biblia przetrwała. 
Żadna inna księga nie wzbudza tyle kontro-
wersji. Biblia przetrwała także liczne ataki 
sceptyków i niewierzących, którzy próbo-
wali wykazać jej omylność i wewnętrzną 
sprzeczność.
Wyjątkowość nauczania
Biblia jest jedyną księgą, która zawiera 
liczne proroctwa dotyczące konkretnych 
narodów, Izraela, miast, a przede wszyst-
kim oczekiwanego Mesjasza. W dodatku 
wszystkie te proroctwa wypełniły się. 

o. Mariusz Urbański OMI

Porównując Izrael z innymi narodami (E-
gipt, Rzym, Asyria czy Fenicja), tylko on 
posiada tak dokładnie przedstawione po-
czątki istnienia narodu (Stary Testament).
Biblia jest też księgą, która skupia się na 
rzeczywistości, a nie fikcji. Ukazuje dobro 
i zło, prawość i niegodziwość, nadzieję 
i rozpacz. Nie przemilcza grzechów swo-
ich bohaterów, choćby byli królami (por. 2 
Sm 11-12). Podobnie w Nowym Testamen-
cie autorzy Ewangelii opisują przywary 
własne i Apostołów.
Wyjątkowość wpływu na literaturę
O tym fakcie niech świadczą słowa jednego 
z pisarzy: „Gdyby zniszczono każdą Biblię 
w każdym większym mieście, wszystkie 
podstawowe fragmenty tej księgi mogłyby 
zostać odtworzone na podstawie cytatów 
zawartych w książkach leżących na pół-
kach miejskiej biblioteki publicznej”. 
Na zakończenie
Jeden ze współczesnych pisarzy słusznie 
zauważył: „Dwa tysiące lat [...] nawet stu-
lecia mierzy się od narodzin Jezusa”.
Choć powyższe argumenty nie są dowo-
dem na to, że Biblia jest Słowem Bożym, to 
jednak niewątpliwie ukazują jej wyjątko-
wość na tle innych ksiąg. Osobiste zetknię-
cie się z jej treścią, codzienne rozważanie 
jej fragmentów, modlitwa jej tekstami, 
sprawia, że zaczyna ona wywierać wpływ 
na codzienne życie, że staje się Księgą Ży-
cia.

(łac. canon – sznur mierniczy, wytyczna): 
obowiązujące zestawienie ksiąg świętych 
w Biblii Starego i Nowego Testamentu.
B IB L IA
Tym mianem (gr. biblia – zwoje, księgi) 
Żydzi i chrześcijanie określają powstały 
przez ponad 1000 lat zbiór ksiąg świę-
tych, który dla nich jest świadectwem ich 
wiary. Biblia chrześcijańska jest o wiele 
obszerniejsza niż żydowska, ponieważ 
poza jej księgami zawiera jeszcze cztery 
Ewangelie, listy św. Pawła i inne nat-
chnione pisma wczesnego Kościoła.
STARY TESTAMENT
(łac. testamentum – testament) pierwsza 
część całej Biblii i Pismo Święte Żydów. 
Stary Testament w Kościele katolickim 
obejmuje 46 ksiąg: historyczne, proroc-
kie i mądrościowe razem z Psalmami.

STARY TESTAMENT (46 ksiąg)
Księgi historyczne
Rodzaju (Rdz), Wyjścia (Wj), Kapłańska 
(Kpł), Liczb (Lb), Powtórzonego Prawa 
(Pwt), Jozuego (Joz), Sędziów (Sdz), Rut 
(Rt), 1. Samuela (1 Sm), 2. Samuela (2 Sm),

Księgi Biblii – KANON
1. Królewska (1 Krl), 2. Królewska (2 Krl), 
1. Kronik (1 Krn), 2. Kronik (2 Km), Ez-
drasza (Ezd), Nehemiasza (Ne), Tobiasza 
(Tb), Judyty (Jdt), Estery (Est), 1. Macha-
bejska (1 Mch), 2. Machabejska (2 Mch)
Księgi mądrościowe
Hioba (Hi), Psalmów (Ps), Przysłów (Prz), 
Koheleta (Koh), Pieśni nad pieśniami 
(Pnp), Mądrości (Mdr), Mądrości Syracy-
desa (Syr)
Prorocy
Izajasz (Iż), Jeremiasz (Jr), Lamentacje 
(Lm), Baruch (Ba), Ezechiel (Ez), Daniel 
(Dn), Ozeasz (Oz), Joel (Jl), Amos (Am), 
Abdiasz (Ab), Jonasz (Jon), Micheasz 
(Mi), Nahum (Na), Habakuk (Ha), Sofo-
niasz (So), Aggeusz (Ag), Zachariasz (Za), 
Malachiasz (Ml)

NOWY TESTAMENT – druga część ca-
łej Biblii.
Zawiera święte teksty chrześcijaństwa, 
a mianowicie 4 Ewangelie, Dzieje Apos-
tolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów kato-
lickich oraz Apokalipsę św. Jana.
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Kącik poezji

Joanna Galant

Gdy zapadnie noc
W ciszy rozmodlonych rąk
Otwierasz Pismo Święte
Natchnioną księgę

Bądź zawsze gotowy
Zaufaj – otwórz serce
Na prawość słów Proroczych 
W życiu doczesnym

Słuchaj głosu Pana
Gdyż przyjdzie nagroda
Zmartwychwstania

PROROCZE SŁOWA

OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Kościół prawosławny
Dokładnie 16 lipca 1054 roku w świątyni 
Mądrości Bożej w Konstantynopolu doszło 
do wydarzenia, które na całe stulecia zawa-
żyło na stosunkach między chrześcijań-
stwem wschodnim i zachodnim. Tego dnia 
delegacja papieska z kard. Humbertem 
z Moyenmoutier na czele złożyła na ołtarzu 
głównej świątyni bizantyńskiej bullę pa-
pieską. Dokument zawierał ekskomunikę 
ówczesnego patriarchy Konstantynopola 
Michała Cerulariusza i jego zwolenników 
oraz wezwanie Greków do wyrzeczenia się 
przez nich błędów teologicznych. Kilka dni 
później z polecenia cesarskiego bullę spa-
lono, a legata papieskiego wyklęto. Tym sa-
mym doszło do najbardziej bolesnego roz-
łamu w chrześcijaństwie.
Choć przyczyny rozłamu między chrześ-
cijaństwem wschodnim i zachodnim były 
wielowątkowe i dość skomplikowane, to 
jednak prawosławie nie różni się aż tak bar-
dzo od katolicyzmu. Najbardziej rzucającą 
się w oczy różnicą jest odmienna tradycja 
kształtująca przez wieki oba Kościoły – in-
na liturgia, inne prawo. Tym niemniej wys-
tępuje kilka różnic, także w doktrynie. Wy-
nikają one z  faktu odrębnego rozwoju obu 
Kościołów. Prawosławni nie przyjęli dog-
matów przyjętych przez Kościół zachodni 
już po podziale, w sprawie czyśćca, pryma-
tu i nieomylności papieża, Niepokalanego 
Poczęcia i Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny. Prawosławni oddają głęboką 
cześć Maryi i świętym. Uznają siedem sa-
kramentów, modlą się za zmarłych. Pod-
kreślają nieomylność całego Kościoła.
Liturgia jest niezwykle rozbudowana i ma 
duże znaczenie. Nabożeństwa posiadają 
bogatą oprawę w pieśni, pienia religijne 
i obrzędowość. Bardzo ważną rolę spełnia-
ją święte obrazy, czyli ikony. Stanowią one 
nie tylko wizerunek, ale także uobecnienie 
tego, kogo przedstawiają. Stąd szczególny 
kult ikon, którego wyrazem jest m. in. zapa-
lanie przed nimi niewielkich świeczek.
Kościół prawosławny nie nakłada obo-
wiązku celibatu na niższe duchowieństwo, 
czyli kapłanów i diakonów. Trzyma się jed-
nak w tym względzie ważnej zasady: moż-

na święcić żonatego, nie można żenić się 
wyświęconemu. Biskup w Kościele prawo-
sławnym nie może jednak być żonaty. Z te-
go powodu biskupami często zostają mnisi.
Polski Autokefaliczny Kościół prawosław-
ny jest drugim co do wielkości wyznaniem 
w Polsce. W Polsce, według różnych sza-
cunków, mieszka od 500 do 600 tysięcy 
prawosławnych.
W Polsce jest 7 monasterów (klasztorów): 
4 męskie w Supraślu, Jabłecznej, Ujkowi-
cach i Sakach oraz 3 żeńskie w Grabarce, 
Dojlidach i Wojnowie. Największym san-
ktuarium pielgrzymkowym jest klasztor na 
Świętej Górze Grabarce, gdzie co roku na 

przypadające 19 sierpnia święto Przemie-
nienia Pańskiego przybywają tysiące pątni-
ków.
Kościół katolicki zgadza się, by wierni pra-
wosławni mogli przyjąć sakrament pokuty, 
Eucharystii i namaszczenia chorych w ści-
śle określonych okolicznościach, w sposób 
wyjątkowy, czyli jednorazowy i pod pew-
nymi warunkami. Wierny prawosławny, 

który przystępuje do komunii świętej 
w Kościele katolickim zobowiązany jest 
do zachowania dyscypliny sakramentalnej, 
jaką przypisuje dla tego sakramentu Koś-
ciół prawosławny, czyli do konieczności 
spowiedzi przed Eucharystią i obowiązku 
postu eucharystycznego, który zwyczajo-
wo trwa od północy do czasu jej przyjęcia.
Kościół greckokatolicki

Kościół greckokatolicki (unicki) powstał w 
wyniku unii brzeskiej (synod w Brześciu 
nad Bugiem), zawartej w 1596 roku między 
Kościołem katolickim a Kościołem prawo-
sławnym. Nastąpiło wówczas połączenie 
dominującego na wschodnich ziemiach 
Rzeczypospolitej Kościoła prawosławne-
go z Kościołem katolickim. Poza częścią 
duchowieństwa katolickiego unię brzeską 
poparli m.in. król Zygmunt III Waza i jego 
spowiednik ksiądz Piotr Skarga oraz du-
chowni prawosławni.
W XVIII wieku Kościół greckokatolicki 
przeżywał okres znacznego rozwoju. Po 
rozbiorach Polski na ziemiach przyłączo-
nych do Rosji Kościół unicki był prześlado-
wany. Swobodnie działał natomiast w za-
borze austriackim. W II Rzeczypospolitej 
Kościół greckokatolicki liczył 3 mln wyz-
nawców narodowości prawie wyłącznie u-
kraińskiej oraz mieszkających w woje-
wództwach południowo-wschodnich. 
W 1919 roku na Konferencji Episkopatu 
Greckokatolickiego podjęto decyzję 
o wprowadzeniu obowiązkowego celibatu.
Obecnie Kościół greckokatolicki jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się 
wspólnot kościelnych w Europie. Jest dru-
gim co do liczebności Kościołem na Ukrai-
nie i najliczniejszym na świecie katolickim 
Kościołem wschodnim: liczbę jego wier-
nych ocenia się na 5,5 mln. Obecnie ma 47 
biskupów, 2594 kapłanów diecezjalnych, 
117 klasztorów z 1093 zakonnikami i za-
konnicami, 3765 wspólnot.

Krzyż prawosławny

Ikona Trójcy Świętej

Klasztor św. Unufrego w Jabłecznej

Cerkiew greckokatolicka w Winnicy Cerkiew greckokatolicka

Ikonostas w cerkwi greckokatolickiej w Śnietnicy

o. Mariusz Urbański OMI

NOWY TESTAMENT (27 ksiąg)
Ewangelie
Mateusza (Mt), Marka (Mk), Łukasza, 
(Łk), Jana (J), 
Dzieje Apostolskie (Dz) 

Listy św. Pawła
do Rzymian (Rz), 1. do Koryntian (1 Kor), 
2. do Koryntian (2 Kor), do Galatów (Ga), 
do Efezjan (Ef), do Filipian (Flp), do Ko-
losan (Kol), 1. do Tesaloniczan (1 Tes), 2. 
do Tesaloniczan (2 Tes), 1. do Tymoteusza 
(1 Tm), 2. do Tymoteusza (2 Tm), Do Ty-
tusa (Tt), Do Filemona (Flm), Do Hebraj-
czyków (Hbr)
Listy katolickie
List św. Jakuba (Jk), 1. List św. Piotra (1 P), 
2. List św. Piotra (2 P), 1. List św. Jana (1 J), 
2. List św. Jana (2 J), 3. List św. Jana (3 J), 
List św. Judy (Jud)
Apokalipsa św. Jana (Ap)

o. Mariusz Urbański OMI
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Kącik poezji

Joanna Galant

Gdy zapadnie noc
W ciszy rozmodlonych rąk
Otwierasz Pismo Święte
Natchnioną księgę

Bądź zawsze gotowy
Zaufaj – otwórz serce
Na prawość słów Proroczych 
W życiu doczesnym

Słuchaj głosu Pana
Gdyż przyjdzie nagroda
Zmartwychwstania

PROROCZE SŁOWA
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Szkoła Maryi
Niepokój, lęk

PIERWSZY RODZAJ LĘKU
Pierwszy lęk pojawił się, kiedy 
pojawił się pierwszy grzech – 
grzech pierworodny. Ukryć się 
przed Bogiem i nie rozmawiać 
z nim – to pierwszy efekt grze-
chu. Jeśli nie modlisz się, to jest 
to owoc grzechu. Modlitwa to 
rozmowa z Bogiem. Nie modląc 
się, nie chcesz słuchać Boga i pra-
gniesz słuchać siebie samego. 
W taki sposób rodzi się ludzka 
pycha. 
Są dwa rodzaje lęku. Lęk, który 
jest skutkiem naszego zawinione-
go grzechu. Lęk, który jest odsło-
ną naszego wewnętrznego nieu-
porządkowania, który jest źród-
łem cierpień, który nas wewnę-
trznie niszczy. Lęk może decydować za 
mnie, wpływać na moje decyzje, kształto-
wać mój sposób myślenia. Lęk pojawia się 
tam, gdzie jest brak stawania w praw-
dzie. Brak prawdy rodzi lęk. Lęk przed 
zranieniem, odrzuceniem powoduje, że 
wolę się schować, nie angażować. Owo-
cem lęku jest postawa izolacji i wycofania 
się. To staje się sposobem mojego życia. 
Dlatego boję się zaangażować w trwały 
związek. Rodzący się lęk, chęć zaistnienia, 
pokazania się przed ludźmi z jak najlepszej 
strony, może powodować kolejne kłam-
stwa w moim życiu i to kłamstwo staje się 
moją tarczą ochronną na moje wszystkie re-
lacje. Kłamałem i czułem lęk przed konse-
kwencjami, ale nie potrafiłem przestać tak 
czynić. Kłamię, ponieważ mam z tego zysk 
i dzięki temu żyję wygodnie. Lęk może głę-
boko zakorzenić się w duszy. Lęk zabija 
rozwijanie się osobowości człowieka. Mo-
je poczucie jest uzależnione od poczucia in-
nych ludzi.
To rak naszego osobistego życia i naszego 
chrześcijaństwa. Największym wrogiem 
jestem ja sam dla siebie.

DRUGI RODZAJ LĘKU
Drugi rodzaj lęku płynie z dopustu Bożego. 
Kiedy człowiek konfrontuje się z różnymi 
sytuacjami, ale lęka się nie dlatego, że jest 
nieuzdrowiony lub nieuporządkowany. Ale 
dlatego, że na swojej drodze spotkał ludzi 
bezbożnych, niegodziwych, którzy za nic 
mają Pana Boga.
Jeremiasz z dopustu Bożego przeżywa lęk 
przed niegodziwymi ludźmi. Ich postępo-
wanie jest złe w oczach Boga. Chodźcie, u-
derzmy go językiem, nie zważajmy wcale na 
jego słowa! Tak postępuje szatan z ludź-
mi nie żyjącymi w prawdzie. Posługuje 
się nimi do niszczenia tego, co czyste, 
niewinne, oddane Bogu. Usłysz mnie, Pa-
nie, i słuchaj głosu moich przeciwników! 
Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali 
dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem 
przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby 
odwrócić od nich Twój gniew.

Aby lepiej to zrozumieć posłuż-
ymy się dzisiejszym czytaniem. 
Józef miał 17 lat, kiedy bracia, 
którzy go nienawidzili, skrzyw-
dzili go bardzo. Chcieli go zabić, 
ostatecznie sprzedali w niewolę 
i już do śmierci Józef był niewol-
nikiem. A los niewolnika był 
straszny. W domu Putyfara zys-
kał zaufanie swojego pana do 
tego stopnia, że stał się zarządcą 
jego majątku. Spodobał się jed-
nak żonie dostojnika. Był nie-
wolnikiem, więc mogła z nim 
zrobić, co chciała. Kusiła go. Jó-
zef wiedział, że kobieta odtrą-
cona może się zemścić, a jednak 
potrafił powiedzieć jej „nie”. U-
czynił to w imię wierności Bogu. 

Posądzony niesłusznie, został wtrącony do 
więzienia, przesiedział tam wiele lat. Nie-
wolnik w więzieniu to dwa nieszczęścia 
równocześnie. Ale i tam Józef zyskał zau-
fanie, zarówno więźniów, jak i szefa wię-
zienia. Zwróćmy uwagę na beznadziejną 
sytuację tego człowieka. Żył bez jakiejkol-
wiek pomocy dobrych ludzi, sam jak palec 
w pogańskim świecie, bez Dekalogu, bez 
mistrza, bez jakiegokolwiek przyjaznego 
środowiska. Pozostały mu tylko prawe su-
mienie i dwa sny z lat chłopięcych. Boże 
sny. Oto w nich widział, że jedenaście sno-
pów zboża (braci) i jedenaście gwiazd ze 
słońcem złożyły mu pokłon. Miał pewność, 
że to się spełni. Upływały lata. Józef jadł 
chleb niewolnika, chleb więźnia, miał kaj-
dany na nogach. Ale pewność obietnicy 
podtrzymywała go na duchu. Droga do tri-
umfu była długa i bolesna, jednak nie stra-
cił nadziei. Słyszał jako dziecko od swoje-
go ojca, Jakuba, że Bóg nie zawodzi. Urato-
wała go mądrość. Znaleziono go w wię-
ziennej celi. Przyprowadzono przed farao-
na. Z niewolnika i więźnia stał się minis-
trem skarbu i gospodarki rolnej (por. Rdz 
41). Upłynęło siedem kolejnych lat i zaczę-
ły się lata głodu. Józef, będąc już rządcą 
całego Egiptu, nie szukał ojca – a mógł go 
odnaleźć nawet w dwa tygodnie – nie szu-
kał braci. Czekał. Oni, nękani przez głód, 
zostali przez Boga przyprowadzeni do nie-
go. Nie poznali Józefa, ale upadli przed nim 
na kolana i złożyli mu pokłon. Sen sprzed 
lat spełnił się, a Józef przebaczył braciom. 
Wybaczył stracone lata swej młodości, 
przebaczył, mimo że kielich goryczy, który 
wypił, był bardzo głęboki. Siła Józefa 

tkwiła w przebaczeniu. On musiał prze-
baczyć już wcześniej, zanim ujrzał po-
nownie swych braci. Nadzieja zawsze 
przebacza. Przebacza, aby pozyskać tych, 
którzy nas zranili.
Dlatego trzeba prosić Boga o poznanie sa-
mego siebie i uczenie się stawania w praw-
dzie. Prosić o odwagę, by to zmienić. Tyl-
ko w obecności Jezusa nabieramy odwagi 
do walki ze swoimi słabościami. Tylko Je-
zus może odsłonić nam nasze lęki i dać od-
wagę do uzdrawiania ich. Poczuć przy Je-
zusie stratę moich starych zachowań, lę-
ków to droga do wewnętrznej wolności. 
Dzisiaj Bóg potrzebuje nas w postawie Je-
remiasza, Józefa, który oczyszczony przed 
Bogiem staje się narzędziem do posługi, do 
wypełniania misji. Jest taka piękna modlit-
wa: 

Panie daj mi pokorę, abym przyjął to, 
czego nie potrafię zmienić, 
odwagę, abym zmienił to,

co mogę zmienić 
i mądrość,

abym jedno od drugiego odróżnił. 
Czego nie potrafię zmienić? A może na-
dąsania mojej żony, męża, mojego dziecka 
itp. Krytyki ze strony ojca, matki itp. Braku 
szacunku ze strony szefa.
Co mogę zmienić? Moje kłamstwa, wyko-
rzystywanie ludzi do swoich celów, chci-
wość, pazerność. Mogę zmienić grzech cu-
dzołóstwa, pornografii, zazdrości, moją 
chęć zaimponowania innym cudzym kosz-
tem. Mogę zmieniać lęki, które odsłania 
przede mną Bóg, moje życie, drugi czło-
wiek. Nie trzeba w wielu wypadkach tera-
peuty, psychologa, psychoanalityka. 
Walka duchowa jest zakorzeniona w tema-
cie nas samych, w prawdzie. Tym, kim jes-
teśmy. Na czym polega prawdziwe życie 
duchowe? Na budowania w oparciu 
o prawdę. Im głębiej wchodzimy w praw-
dę, tym lepiej rozumiemy Słowo Boże. 

My boimy się stanąć w pełnej prawdzie 
przed Bogiem. Uciekamy w zastępniki: ob-
winianie innych osób, ignorancje, czyli 
niedostrzeganie prawdy o sobie, relaty-
wizm, ukrywanie się, zaprzeczanie faktom 
– to jest świetny materiał dla złego ducha, 
aby dalej nas zwodził i oszukiwał, ponie-
waż my mu na to pozwalamy. Swoim pos-
tępowaniem i stylem życia. Kwestia samo-
potępienia jest realna, bo człowiek nie jest 
w stanie przyjąć siebie takim, jakim jest. 
Gdy człowiek widzi swoje czyny w świetle 
Słowa Bożego, może się przerazić samym 
sobą. Może zauważyć, że jest właśnie ta-
kim człowiekiem. Na szczęście Bóg jest 
najlepszym Ojcem i wie, jak nas popro-
wadzić, abyśmy dojrzewali i żyli w praw-
dzie.
Szatan będzie oszukiwał i budził w nas lęki. 
I na swojej drodze możesz spotkać ludzi, 
którzy dobrowolnie, świadomie wzbudzają 
lęki u drugiego człowieka, aby nim mani-
pulować, aby go duchowo zagarnąć dla 
swoich celów, aby go złamać duchowo. Są 
osoby, które w milczeniu ukrywają żądzę 
posiadania człowieka, aby był na ich usłu-
gach. Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, 
swym brakiem szczęścia, będą unieszczę-
śliwiać innych i stopień zniewolenia może 
być tak wielki, że będzie im to sprawiało ra-
dość. Rozbijanie wspólnoty małżeńskiej, 
parafialnej, przyjaźni. Jest to nieustannie 
panujący w głębi duszy niepokój z powodu 
braku prawdy w naszym życiu, czyli braku 
Boga w naszym życiu. 
Nie można dojrzewać bez cierpienia. Cier-
pienie kruszy glebę naszego serca, jeśli 
w tym sercu jest Bóg. Jeśli Go nie ma, to 
może choć na chwilę pojawi się skrucha, 
ale za nią ujawni się zatwardziałość serca, 
chciwość, zazdrość, pycha, próżność. A-
postołowie przeżywali niesamowity lęk 
w momencie rozpoczęcia męki Pana Jezu-
sa. Zawalił im się świat, uwierzyli i się za-

wiedli. Schowali się przed Żydami. Dopie-
ro Zmartwychwstały Chrystus przywraca 
im nadzieję, wiarę i  miłość. Bóg staje się 
dla nas słabych ludzi drogą, prawdą i ży-
ciem. 

o. Proboszcz

Pokój w sercu
Często mówimy: „Nie mam pokoju, czu-
ję się niespokojny, nikt mnie nie rozu-
mie”. Brak nam pokoju na różnych po-
ziomach życia – pokoju w sercu, w my-
ślach i w relacjach między ludźmi, w pra-
cy, a przede wszystkim w rodzinie. Gdy-
by ktoś sprzedawał pokój w paczkach, 
stałby się bogatszy niż Arabowie z ich ro-
pą naftową, bo świat potrzebuje pokoju 
bardziej niż ropy.
Wszyscy ludzie szukają pokoju i gotowi 
są zapłacić zań każdą cenę. Są przez to 
oszukiwani przez propagandę. Wierzą, 
że znajdą pokój w alkoholu albo w środ-

kach odurzających, w rzeczach, posiada-
niu, nawet w nienawiści. Uciekają się do 
wojny. Inni naiwnie wierzą, że będą żyć 
w pokoju, jeśli pomszczą się na wrogach 
i oddadzą otrzymane ciosy. Ale zapomi-
nają, że pokój nie jest czymś, ale Kimś. 
Jest osobą. Jezus jest naszym pokojem (Ef 
2,14). Już w VII wieku przed Chrystusem 
prorok Izajasz nazywa Pana Jezusa Księ-
ciem Pokoju, a gdy Jezus rodzi się w Be-
tlejem, aniołowie śpiewają: pokój lu-
dziom Jego upodobania (Łk 2,14). Kiedy 
Chrystus opuszcza świat, daje nam ten 
właśnie pokój: Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje 
świat, ja wam daję (J 14,27). To był testa-
ment Jezusa wypowiedziany podczas 
Ostatniej Wieczerzy przed Jego śmiercią 
na krzyżu. A po zmartwychwstaniu pier-
wszy dar i pierwsze słowo, jakie Chry-
stus wypowiada, to „pokój”. Jezus poka-
zuje uczniom swoje rany – za taką cenę 
zdobył pokój. Został on zdobyty po wal-

ce i rozlewie krwi. Nie krwi niesprawie-
dliwych wrogów, ale najświętszej Krwi 
Baranka Bożego, który przyszedł oczyś-
cić nas ze wszystkich naszych grzechów. 
Jezus nigdy nie używał przemocy. Prze-
moc jest zawsze oznaką słabości czło-
wieka. Jezus miał moc rzucić na ziemię 
tych, którzy przyszli Go aresztować, 
mógł wezwać zastępy aniołów, aby Go 
broniły. A nie pozwolił nawet Piotrowi 
używać miecza. Herod mógł Go uwolnić, 
gdyby Jezus uczynił przed nim cud. Miał 
moc zejść z krzyża i ukarać winnych. 
Mógł bronić swoich ludzkich praw, kiedy 
były gwałcone. Jezus jednak przebaczył 
wszystkim. Nie czuł urazy ani żalu 
w swoim sercu. Nigdy nie przyszła Mu 
myśl o zemście. Wypowiedział słowa: 
Ojcze, przebacz im (Łk 23,34). Rany 
Chrystusa są zasiewem pokoju. Zmar-
twychwstały Jezus pokazując rany mówi, 
że przez nie przyszedł do nas pokój. Ten 

c.d. na str. 24
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Szkoła Maryi
Niepokój, lęk

PIERWSZY RODZAJ LĘKU
Pierwszy lęk pojawił się, kiedy 
pojawił się pierwszy grzech – 
grzech pierworodny. Ukryć się 
przed Bogiem i nie rozmawiać 
z nim – to pierwszy efekt grze-
chu. Jeśli nie modlisz się, to jest 
to owoc grzechu. Modlitwa to 
rozmowa z Bogiem. Nie modląc 
się, nie chcesz słuchać Boga i pra-
gniesz słuchać siebie samego. 
W taki sposób rodzi się ludzka 
pycha. 
Są dwa rodzaje lęku. Lęk, który 
jest skutkiem naszego zawinione-
go grzechu. Lęk, który jest odsło-
ną naszego wewnętrznego nieu-
porządkowania, który jest źród-
łem cierpień, który nas wewnę-
trznie niszczy. Lęk może decydować za 
mnie, wpływać na moje decyzje, kształto-
wać mój sposób myślenia. Lęk pojawia się 
tam, gdzie jest brak stawania w praw-
dzie. Brak prawdy rodzi lęk. Lęk przed 
zranieniem, odrzuceniem powoduje, że 
wolę się schować, nie angażować. Owo-
cem lęku jest postawa izolacji i wycofania 
się. To staje się sposobem mojego życia. 
Dlatego boję się zaangażować w trwały 
związek. Rodzący się lęk, chęć zaistnienia, 
pokazania się przed ludźmi z jak najlepszej 
strony, może powodować kolejne kłam-
stwa w moim życiu i to kłamstwo staje się 
moją tarczą ochronną na moje wszystkie re-
lacje. Kłamałem i czułem lęk przed konse-
kwencjami, ale nie potrafiłem przestać tak 
czynić. Kłamię, ponieważ mam z tego zysk 
i dzięki temu żyję wygodnie. Lęk może głę-
boko zakorzenić się w duszy. Lęk zabija 
rozwijanie się osobowości człowieka. Mo-
je poczucie jest uzależnione od poczucia in-
nych ludzi.
To rak naszego osobistego życia i naszego 
chrześcijaństwa. Największym wrogiem 
jestem ja sam dla siebie.

DRUGI RODZAJ LĘKU
Drugi rodzaj lęku płynie z dopustu Bożego. 
Kiedy człowiek konfrontuje się z różnymi 
sytuacjami, ale lęka się nie dlatego, że jest 
nieuzdrowiony lub nieuporządkowany. Ale 
dlatego, że na swojej drodze spotkał ludzi 
bezbożnych, niegodziwych, którzy za nic 
mają Pana Boga.
Jeremiasz z dopustu Bożego przeżywa lęk 
przed niegodziwymi ludźmi. Ich postępo-
wanie jest złe w oczach Boga. Chodźcie, u-
derzmy go językiem, nie zważajmy wcale na 
jego słowa! Tak postępuje szatan z ludź-
mi nie żyjącymi w prawdzie. Posługuje 
się nimi do niszczenia tego, co czyste, 
niewinne, oddane Bogu. Usłysz mnie, Pa-
nie, i słuchaj głosu moich przeciwników! 
Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali 
dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem 
przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby 
odwrócić od nich Twój gniew.

Aby lepiej to zrozumieć posłuż-
ymy się dzisiejszym czytaniem. 
Józef miał 17 lat, kiedy bracia, 
którzy go nienawidzili, skrzyw-
dzili go bardzo. Chcieli go zabić, 
ostatecznie sprzedali w niewolę 
i już do śmierci Józef był niewol-
nikiem. A los niewolnika był 
straszny. W domu Putyfara zys-
kał zaufanie swojego pana do 
tego stopnia, że stał się zarządcą 
jego majątku. Spodobał się jed-
nak żonie dostojnika. Był nie-
wolnikiem, więc mogła z nim 
zrobić, co chciała. Kusiła go. Jó-
zef wiedział, że kobieta odtrą-
cona może się zemścić, a jednak 
potrafił powiedzieć jej „nie”. U-
czynił to w imię wierności Bogu. 

Posądzony niesłusznie, został wtrącony do 
więzienia, przesiedział tam wiele lat. Nie-
wolnik w więzieniu to dwa nieszczęścia 
równocześnie. Ale i tam Józef zyskał zau-
fanie, zarówno więźniów, jak i szefa wię-
zienia. Zwróćmy uwagę na beznadziejną 
sytuację tego człowieka. Żył bez jakiejkol-
wiek pomocy dobrych ludzi, sam jak palec 
w pogańskim świecie, bez Dekalogu, bez 
mistrza, bez jakiegokolwiek przyjaznego 
środowiska. Pozostały mu tylko prawe su-
mienie i dwa sny z lat chłopięcych. Boże 
sny. Oto w nich widział, że jedenaście sno-
pów zboża (braci) i jedenaście gwiazd ze 
słońcem złożyły mu pokłon. Miał pewność, 
że to się spełni. Upływały lata. Józef jadł 
chleb niewolnika, chleb więźnia, miał kaj-
dany na nogach. Ale pewność obietnicy 
podtrzymywała go na duchu. Droga do tri-
umfu była długa i bolesna, jednak nie stra-
cił nadziei. Słyszał jako dziecko od swoje-
go ojca, Jakuba, że Bóg nie zawodzi. Urato-
wała go mądrość. Znaleziono go w wię-
ziennej celi. Przyprowadzono przed farao-
na. Z niewolnika i więźnia stał się minis-
trem skarbu i gospodarki rolnej (por. Rdz 
41). Upłynęło siedem kolejnych lat i zaczę-
ły się lata głodu. Józef, będąc już rządcą 
całego Egiptu, nie szukał ojca – a mógł go 
odnaleźć nawet w dwa tygodnie – nie szu-
kał braci. Czekał. Oni, nękani przez głód, 
zostali przez Boga przyprowadzeni do nie-
go. Nie poznali Józefa, ale upadli przed nim 
na kolana i złożyli mu pokłon. Sen sprzed 
lat spełnił się, a Józef przebaczył braciom. 
Wybaczył stracone lata swej młodości, 
przebaczył, mimo że kielich goryczy, który 
wypił, był bardzo głęboki. Siła Józefa 

tkwiła w przebaczeniu. On musiał prze-
baczyć już wcześniej, zanim ujrzał po-
nownie swych braci. Nadzieja zawsze 
przebacza. Przebacza, aby pozyskać tych, 
którzy nas zranili.
Dlatego trzeba prosić Boga o poznanie sa-
mego siebie i uczenie się stawania w praw-
dzie. Prosić o odwagę, by to zmienić. Tyl-
ko w obecności Jezusa nabieramy odwagi 
do walki ze swoimi słabościami. Tylko Je-
zus może odsłonić nam nasze lęki i dać od-
wagę do uzdrawiania ich. Poczuć przy Je-
zusie stratę moich starych zachowań, lę-
ków to droga do wewnętrznej wolności. 
Dzisiaj Bóg potrzebuje nas w postawie Je-
remiasza, Józefa, który oczyszczony przed 
Bogiem staje się narzędziem do posługi, do 
wypełniania misji. Jest taka piękna modlit-
wa: 

Panie daj mi pokorę, abym przyjął to, 
czego nie potrafię zmienić, 
odwagę, abym zmienił to,

co mogę zmienić 
i mądrość,

abym jedno od drugiego odróżnił. 
Czego nie potrafię zmienić? A może na-
dąsania mojej żony, męża, mojego dziecka 
itp. Krytyki ze strony ojca, matki itp. Braku 
szacunku ze strony szefa.
Co mogę zmienić? Moje kłamstwa, wyko-
rzystywanie ludzi do swoich celów, chci-
wość, pazerność. Mogę zmienić grzech cu-
dzołóstwa, pornografii, zazdrości, moją 
chęć zaimponowania innym cudzym kosz-
tem. Mogę zmieniać lęki, które odsłania 
przede mną Bóg, moje życie, drugi czło-
wiek. Nie trzeba w wielu wypadkach tera-
peuty, psychologa, psychoanalityka. 
Walka duchowa jest zakorzeniona w tema-
cie nas samych, w prawdzie. Tym, kim jes-
teśmy. Na czym polega prawdziwe życie 
duchowe? Na budowania w oparciu 
o prawdę. Im głębiej wchodzimy w praw-
dę, tym lepiej rozumiemy Słowo Boże. 

My boimy się stanąć w pełnej prawdzie 
przed Bogiem. Uciekamy w zastępniki: ob-
winianie innych osób, ignorancje, czyli 
niedostrzeganie prawdy o sobie, relaty-
wizm, ukrywanie się, zaprzeczanie faktom 
– to jest świetny materiał dla złego ducha, 
aby dalej nas zwodził i oszukiwał, ponie-
waż my mu na to pozwalamy. Swoim pos-
tępowaniem i stylem życia. Kwestia samo-
potępienia jest realna, bo człowiek nie jest 
w stanie przyjąć siebie takim, jakim jest. 
Gdy człowiek widzi swoje czyny w świetle 
Słowa Bożego, może się przerazić samym 
sobą. Może zauważyć, że jest właśnie ta-
kim człowiekiem. Na szczęście Bóg jest 
najlepszym Ojcem i wie, jak nas popro-
wadzić, abyśmy dojrzewali i żyli w praw-
dzie.
Szatan będzie oszukiwał i budził w nas lęki. 
I na swojej drodze możesz spotkać ludzi, 
którzy dobrowolnie, świadomie wzbudzają 
lęki u drugiego człowieka, aby nim mani-
pulować, aby go duchowo zagarnąć dla 
swoich celów, aby go złamać duchowo. Są 
osoby, które w milczeniu ukrywają żądzę 
posiadania człowieka, aby był na ich usłu-
gach. Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, 
swym brakiem szczęścia, będą unieszczę-
śliwiać innych i stopień zniewolenia może 
być tak wielki, że będzie im to sprawiało ra-
dość. Rozbijanie wspólnoty małżeńskiej, 
parafialnej, przyjaźni. Jest to nieustannie 
panujący w głębi duszy niepokój z powodu 
braku prawdy w naszym życiu, czyli braku 
Boga w naszym życiu. 
Nie można dojrzewać bez cierpienia. Cier-
pienie kruszy glebę naszego serca, jeśli 
w tym sercu jest Bóg. Jeśli Go nie ma, to 
może choć na chwilę pojawi się skrucha, 
ale za nią ujawni się zatwardziałość serca, 
chciwość, zazdrość, pycha, próżność. A-
postołowie przeżywali niesamowity lęk 
w momencie rozpoczęcia męki Pana Jezu-
sa. Zawalił im się świat, uwierzyli i się za-

wiedli. Schowali się przed Żydami. Dopie-
ro Zmartwychwstały Chrystus przywraca 
im nadzieję, wiarę i  miłość. Bóg staje się 
dla nas słabych ludzi drogą, prawdą i ży-
ciem. 

o. Proboszcz

Pokój w sercu
Często mówimy: „Nie mam pokoju, czu-
ję się niespokojny, nikt mnie nie rozu-
mie”. Brak nam pokoju na różnych po-
ziomach życia – pokoju w sercu, w my-
ślach i w relacjach między ludźmi, w pra-
cy, a przede wszystkim w rodzinie. Gdy-
by ktoś sprzedawał pokój w paczkach, 
stałby się bogatszy niż Arabowie z ich ro-
pą naftową, bo świat potrzebuje pokoju 
bardziej niż ropy.
Wszyscy ludzie szukają pokoju i gotowi 
są zapłacić zań każdą cenę. Są przez to 
oszukiwani przez propagandę. Wierzą, 
że znajdą pokój w alkoholu albo w środ-

kach odurzających, w rzeczach, posiada-
niu, nawet w nienawiści. Uciekają się do 
wojny. Inni naiwnie wierzą, że będą żyć 
w pokoju, jeśli pomszczą się na wrogach 
i oddadzą otrzymane ciosy. Ale zapomi-
nają, że pokój nie jest czymś, ale Kimś. 
Jest osobą. Jezus jest naszym pokojem (Ef 
2,14). Już w VII wieku przed Chrystusem 
prorok Izajasz nazywa Pana Jezusa Księ-
ciem Pokoju, a gdy Jezus rodzi się w Be-
tlejem, aniołowie śpiewają: pokój lu-
dziom Jego upodobania (Łk 2,14). Kiedy 
Chrystus opuszcza świat, daje nam ten 
właśnie pokój: Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje 
świat, ja wam daję (J 14,27). To był testa-
ment Jezusa wypowiedziany podczas 
Ostatniej Wieczerzy przed Jego śmiercią 
na krzyżu. A po zmartwychwstaniu pier-
wszy dar i pierwsze słowo, jakie Chry-
stus wypowiada, to „pokój”. Jezus poka-
zuje uczniom swoje rany – za taką cenę 
zdobył pokój. Został on zdobyty po wal-

ce i rozlewie krwi. Nie krwi niesprawie-
dliwych wrogów, ale najświętszej Krwi 
Baranka Bożego, który przyszedł oczyś-
cić nas ze wszystkich naszych grzechów. 
Jezus nigdy nie używał przemocy. Prze-
moc jest zawsze oznaką słabości czło-
wieka. Jezus miał moc rzucić na ziemię 
tych, którzy przyszli Go aresztować, 
mógł wezwać zastępy aniołów, aby Go 
broniły. A nie pozwolił nawet Piotrowi 
używać miecza. Herod mógł Go uwolnić, 
gdyby Jezus uczynił przed nim cud. Miał 
moc zejść z krzyża i ukarać winnych. 
Mógł bronić swoich ludzkich praw, kiedy 
były gwałcone. Jezus jednak przebaczył 
wszystkim. Nie czuł urazy ani żalu 
w swoim sercu. Nigdy nie przyszła Mu 
myśl o zemście. Wypowiedział słowa: 
Ojcze, przebacz im (Łk 23,34). Rany 
Chrystusa są zasiewem pokoju. Zmar-
twychwstały Jezus pokazując rany mówi, 
że przez nie przyszedł do nas pokój. Ten 
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Nie tylko dla dzieci

Pomóż owcom znaleźć ich pasterza. W imieniu każdej owieczki jest błąd. Wpisz pra-

widłową literę, a następnie przepisz ją poniżej. Odczytaj pierwszą część hasła.
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Z życia Parafii

Zebrała i opracowała:
 Lilianna Pawłowska

maj - czerwiec 2018 maj - czerwiec 2018

29,30,31.03.2018
Czas Świętego Triduum Paschalne-
go.
Wielki Czwartek to pamiątka ustano-
wienia Eucharystii i Kapłaństwa. 
O godz. 10.00 w Parafii pw. Pier-
wszych Męczenników Polski w Go-
rzowie Wlkp. odbyła się Msza Św. 
Krzyżma, którą Biskup koncelebrował 
ze swymi kapłanami i podczas której 
poświęcone zostały Oleje Krzyżma. 
Był to czas manifestacji jedności Bis-
kupa z Kapłanami i największe święto 
wszystkich Kapłanów. W naszej Parafii 
o godz. 17.45 odbyła się modlitwa ró-
żańcowa w intencji Kapłanów prowa-
dzona przez Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii św., a o godz. 18.30 – MSZA 
ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ. 
Wielki Piątek to dzień, w którym Koś-
ciół nie sprawuje Eucharystii. Od godz. 
8.00 do 17.30 trwała adoracja Pana Je-
zusa w Ciemnicy. O godz. 18.30 rozpo-
częliśmy LITURGIĘ MĘKI PAŃ-
SKIEJ, poprzedzoną Drogą Krzyżową.
Wielka Sobota. O godz. 21.30 rozpo-
częła się Msza Święta Wigilii Paschal-
nej połączona z procesją rezurekcyjną -  
ogłoszeniem Zmartwychwstania Chry-
stusa i wezwaniem całego stworzenia 
do udziału w triumfie Zmartwychwsta-
łego Pana.
01.04.2018 Niedziela Zmartwych-
wstania o godz. 6.00 – odprawiona zo-
stała pierwsza poranna Msza św. ogła-
szająca parafii i światu Zmartwych-
wstanie Chrystusa. 

31.03.2018
W Wielką Sobotę, w godz. od 10.00 do 
16.00  odbył się kiermasz wielkanocny 
przygotowany przez Stowarzyszenie 
św. Eugeniusza de Mazenoda.

03.04.2018
We wtorek, 3 kwietnia, parafia zorgani-
zowała śniadanie wielkanocne dla sa-
motnych i ubogich, które poprzedziła 
Msza św. o godz. 10.00. Dziękujemy za 
przyniesione sałatki, ciasta i inne potra-
wy oraz za ofiary złożone na ten cel do 
skarbony.

06.04.2018
Odbył się pogrzeb śp. Andrzeja Dunie-
wicza, pana kościelnego, który od po-
nad 30 lat pomagał w zakrystii i przy 
klasztorze. Licznie zgromadzeni para-
fianie modlili się za duszę Zmarłego, 
podczas Mszy św. pogrzebowej o go-
dzinie 09.00, a następnie odprowadzili 
Go na miejsce wiecznego spoczynku. 
Panie Andrzeju, spoczywaj w pokoju. 

07.04.2018
W tym dniu Stowarzyszenie św. Euge-
niusza de Mazenoda zorganizowało 
kolejny pochówek Dzieci Poczętych a 
Nienarodzonych. O godz. 11.00 na 
cmentarzu komunalnym w kaplicy Go-
rzowskiego Domu Pogrzebowego od-
prawiona została Msza św. w intencji 
Rodziców po stracie dziecka. A po 
Mszy św. odbyła się procesja i pochó-
wek.

07.04.2018
Miłośnicy dwóch kółek po raz pier-
wszy wzięli udział w rowerowym Raj-
dzie do Pustego Grobu. Mamy nadzie-
ję, że Rajd do Pustego Grobu, podobnie 
jak Bieg do Pustego Grobu, na stałe 
wpisze się w tradycje naszej parafii.

08.04.2018
Niedziela Bożego Miłosierdzia. 
O godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego. Po nabożeń-
stwie, podobnie jak w roku ubiegłym, 

odbył się Bieg do Pustego Grobu św. 
Piotra i Jana. 

09.04.2018
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
– Dzień Świętości Życia (przeniesiona 
z 25 marca). Jak co roku grupa Parafian 
złożyła deklaracje podjęcia Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego i została 
uroczyście włączona do tej inicjatywy 
podczas Mszy św. 

12.04.2018
W na terenie Zawarcia została przepro-
wadzona kwesta na rzecz Hospicjum 
św. Kamila. Składamy serdeczne Bóg 
zapłać za wszystkie ofiary złożone na 
hospicjum. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom, którzy byli zaangażo-
wani w zbiórkę.

03.05.2018
W czwartek obchodziliśmy uroczys-
tość NMP Królowej Polski, głównej 
Patronki Polski. 

05-06.05.2018
W tych dniach odbyła się pielgrzymka 
na Jasną Górę na zawierzenie Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. W wyjeździe 
wzięły udział osoby, które chciały po-
wierzyć siebie i swoje sprawy Matce 
Bożej, a także te, które pragnęły pow-
tórzyć swoje zawierzenie na Jasnej Gó-
rze. Po Mszy świętej, w Kaplicy Jasno-
górskiej został uroczyście odnowiony 
akt zawierzenia naszej parafii Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. 

Rekolekcje z Krzyżem Świętym
Cieszyłam się na te rekolekcje od chwili ich ogłoszenia, 
jednak nie mogłam w nich uczestniczyć od samego po-
czątku. Nawet ostatnie trzy dni były wielkim przeży-
ciem, zwłaszcza procesja z relikwiami po ulicach na-
szej parafii. Chciałabym podzielić się moim doświad-
czeniem Krzyża Świętego. 
Kiedyś patrząc na Ukrzyżowanego Pana Jezusa czułam 
tylko wyrzuty sumienia, bardzo żałowałam za swoje 
grzechy i cała adoracja krzyża była skupiona na żalu... 
Niedawno uczestnicząc w innych rekolekcjach, kiedy 
patrzyłam na ogromny krzyż zawieszony nad ołtarzem, 
doznałam uczucia jakby otaczającego mnie ciepła i po-
koju. „Usłyszałam” cichy głos – „Nie bój się, Ja wszyst-
kie twoje grzechy wziąłem na swoje ramiona”. Trudno 
mi opisać co wtedy czułam, ulgę, radość, wdzięczność 
– myślę, że wszystkiego po trochę. Poczułam, jakby 

ktoś zdjął ze mnie wiel-
ki ciężar, byłam uwol-
niona. Wdzięczność 
przepełniała moje ser-
ce. Następnego dnia ra-
no idąc do tej kaplicy 
zastanawiałam się, czy 
dzisiaj będzie tak samo, 
czy może znów poczuję 
tylko wyrzuty sumie-
nia... Patrząc na krzyż 
odczuwałam ogromną 
wdzięczność, dziwny 
pokój, radość i pew-
ność, że miłość płynąca 
z krzyża jest większa niż 

mój grzech, niż każdy grzech i całe zło. Tak jest do dziś! 
Dlatego cieszyłam się bardzo, kiedy mogłam uklęknąć 
w naszym kościele przed relikwiarzem z maleńką 
cząstką Krzyża Świętego, z którego bije źródło życia 
i miłości, gdzie Jezus spoglądający na nas, leczy wszy-
stkie nasze rany, jeżeli tylko zechcemy je do Niego 
przynieść. Szczególnie głęboko przeżywałam wieczor-
ną procesję. Nasz Pan Jezus Chrystus wywyższony, 
wyciągnął nad nami Swoje ramiona i błogosławił 
wszystkim mieszkańcom, wstawiając się za nami do 
Ojca i ofiarowując nam Swoją miłość i życie wieczne. 
Otrzymaliśmy ogromny dar, czy zechcemy go przyjąć? 
Czy dobrowolnie odsprzedamy swoje dziedzictwo, 
które mamy w Jezusie Chrystusie, za garść błyskotek 
tego świata?

Elżbieta

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018
W tym roku na Ekstremalną Drogę 
Krzyżową w naszej diecezji wyru-
szyło około 2000 pątników. Z Go-
rzowa Wlkp. można było udać się 
w dwóch kierunkach: do Sanktua-
rium Miłosierdzia Bożego w Myśli-
borzu lub Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. 
W tej ogólnopolskiej inicjatywie 
chodzi przede wszystkim o rozwa-
żanie misterium drogi krzyżowej 
podczas długiej, pieszej, w milcze-
niu, nocnej wędrówki. Obie, gorzo-
wskie trasy, rozpoczęły się Mszą 
świętą w kaplicy katedralnej 23 
marca o godz. 20:00. Po tej „ostat-
niej wieczerzy”, około 200 osobo-
wa grupa pątników udała się ślada-
mi Jezusa, by doświadczyć własnej 
słabości i chociaż ułamka ciężaru, 
jaki dźwigał Jezus w drodze na Gol-
gotę.

Także z naszej parafii kilka osób 
wzięło udział w tym „ekstremal-
nym” wydarzeniu. Poniżej dwa 
świadectwa uczestników Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej do Myśli-
borza:

Zdecydowałam się na EDK, bo 
„Bóg tak chciał”. Ja nie chciałam 
iść. Przerażała mnie długość trasy, 
to, że będziemy szli nocą i oczywiś-

cie reguła milczenia. Mimo to pos-
tanowiłam spróbować i nie żałuję 
tego. Przejście każdej stacji i dotar-
cie do celu (Myśliborza) było 
naprawdę moją drogą krzyżową. 
Zmęczenie fizyczne i psychiczne da-
wało w kość. Jednak, gdy dochodzi-
liśmy do następnej stacji, na której 
wspólnie czytaliśmy rozważania, 
odczuwałam takie poczucie wspól-
noty i dodawało mi to sił. Trwało to 
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podczas długiej, pieszej, w milcze-
niu, nocnej wędrówki. Obie, gorzo-
wskie trasy, rozpoczęły się Mszą 
świętą w kaplicy katedralnej 23 
marca o godz. 20:00. Po tej „ostat-
niej wieczerzy”, około 200 osobo-
wa grupa pątników udała się ślada-
mi Jezusa, by doświadczyć własnej 
słabości i chociaż ułamka ciężaru, 
jaki dźwigał Jezus w drodze na Gol-
gotę.

Także z naszej parafii kilka osób 
wzięło udział w tym „ekstremal-
nym” wydarzeniu. Poniżej dwa 
świadectwa uczestników Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej do Myśli-
borza:

Zdecydowałam się na EDK, bo 
„Bóg tak chciał”. Ja nie chciałam 
iść. Przerażała mnie długość trasy, 
to, że będziemy szli nocą i oczywiś-

cie reguła milczenia. Mimo to pos-
tanowiłam spróbować i nie żałuję 
tego. Przejście każdej stacji i dotar-
cie do celu (Myśliborza) było 
naprawdę moją drogą krzyżową. 
Zmęczenie fizyczne i psychiczne da-
wało w kość. Jednak, gdy dochodzi-
liśmy do następnej stacji, na której 
wspólnie czytaliśmy rozważania, 
odczuwałam takie poczucie wspól-
noty i dodawało mi to sił. Trwało to 
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30 km, gdy dotarliśmy do 11. stacji 
powiedziałam „Nigdy więcej” i mo-
mentalnie poczułam silny ból w 
kostce, który był obecny do końca 
EDK (kolejne 10 km), a nawet dłu-
żej. Pojawiło się zwątpienie, czy to 
wszystko ma sens? Czy nie lepiej od-
puścić i wrócić do domu? Ale byłam 
już tak blisko, tyle przeszłam. Do-
datkowo szłam z ważną intencją, 
więc nie mogłam odpuścić. Na 
szczęście z Bożą pomocą udało się.  
Mam nauczkę na przyszłość. Nas-
tępnym razem „Nigdy więcej” po-
wiem jak będę już na miejscu. Tak, 
będzie następny raz :) Dziś wiem, że 
był to właściwy wybór i kolejnego 
ekstremalnego wyzwania nie będę 
się lękać.

Ewelina

W tym roku po raz drugi wzięłam u-
dział w Ekstremalnej Drodze Krzy-
żowej. Jako osoba już w miarę doś-
wiadczona, można było spodziewać 
się przejścia trasy bez żadnej trud-
ności. Jednak tak nie było. Każdy je-

den kilometr daje nowe odczucia, 
myśli oraz refleksje duchowe, a co 
więcej – zmagania z bezsilnością 
i bólem, bo przecież nie każdy, na co 
dzień przechodzi w nocy oraz całko-
witym milczeniu około 40 km. Pow-
racając do samej drogi krzyżowej, 
w tym roku nie miałam takich pla-
nów, żeby wyruszyć w trasę, gdyż o-
soba, z którą rok temu witałam po 

raz pierwszy Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Myśliborzu, nie mo-
gła iść z przyczyn osobistych. Jed-
nak Bóg miał inny plan i miesiąc 
przed EDK znalazłam 4-osobową 
grupę, z którą mogłam ponownie 

wziąć swój mały krzyż i przejść dro-
gę, którą tak samo podążał Jezus, 
aby nas zbawić. Jest to idealny czas, 
żeby otworzyć oczy, serce i wsłu-
chać się, co do powiedzenia nam ma 
nasz Ojciec. Podczas tej drogi uś-
wiadomiłam sobie, że Bóg ma mnie 
cały czas w opiece i wspiera mnie 
mimo moich niedoskonałości oraz 
wielu wad. Po raz pierwszy poczu-
łam, że On widzi mnie jako ukocha-
ne dziecko, które jak tylko potknie 
się o najmniejszy kamień, nie zważa 
na nic innego i biegnie na pomoc 
swojemu dziecku, które jest bez-
bronne. Mam nadzieję, że tym krót-
kim świadectwem chociaż w naj-
mniejszym stopniu, wzbudziłam is-
kierkę w sercu osób, które chcą 
zmienić swoje życie, chcą zaufać Je-
mu i cieszyć się życiem wiecznym.  
„W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym 
wam powiedział. Idę przecież przy-
gotować wam miejsce” (J 14, 2). Do 
zobaczenia za rok!

Weronika

Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii świętej
Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 
Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w życie 2 
maja 1990 roku instrukcją Immensae caritatis. Zgodnie 
z Instrukcją dotyczącą formacji i sposobu wykonywa-
nia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: nadzwyczajny 
szafarz Komunii świętej pełni posługę podczas Mszy 
świętej lub poza Mszą świętą. Nadzwyczajny szafarz 
pomaga w rozdawaniu Komunii świętej. Do zasadni-
czych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii 
świętej należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym 
i niepełnosprawnym.
24 marca 2018 roku w Rokitnie bp Tadeusz Lityński us-
tanowił 41 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii 

świętej w naszej diecezji. W naszej parafii do tej posługi 
zostało wyznaczonych dwóch mężczyzn, których krót-
kie świadectwa zamieszczamy poniżej:

„W styczniu, po piątkowej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu i odmówieniu koronki do Bożego Miłosier-
dzia, o. Proboszcz zaproponował mi, abym przyjął po-
sługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. 
W pierwszej chwili byłem bardzo zaskoczony tą propo-
zycją, ale nie namyślając się długo wyraziłem zgodę. 
Zacząłem uczęszczać na wykłady. Po wysłuchaniu cy-
klu wykładów odbyliśmy w kaplicy katedralnej ćwi-
czenia udzielania Komunii świętej dla chorych oraz po-
sługi przy ołtarzu. Następnie udaliśmy się do sanktuar-
ium w Rokitnie. Po ceremonii powitania bp Tadeusz Li-
tyński odprawił uroczystą Mszę Świętą i udzielił nam 
błogosławieństwa. Po Eucharystii zostaliśmy zapro-
szeni na poczęstunek przy herbacie. Podczas poczę-
stunku bp Tadeusz Lityński wręczył każdemu z nas de-
kret powołujący do posługi nadzwyczajnego szafarza 
Komunii świętej. Podczas pierwszej posługi w naszej 
parafii było mi dane udzielać po raz pierwszy Komunii 
Świętej. Było to dla mnie przeżycie niesamowite. Serce 
podchodziło mi do gardła, a w głowie pojawiały się 
myśli czy podołam, a zarazem odczułem jakąś wielką 
radość z tej posługi, do której powołał mnie Pan”.

Stanisław

foto Krzysztof Król Gość Niedzielny

foto Krzysztof Król Gość Niedzielny

„Kiedy o. Proboszcz zaproponował mi, abym wziął u-
dział w przygotowaniach do bycia szafarzem nadzwy-
czajnym nie zastanawiałem się długo, bez wahania się 
zgodziłem. Szczególna, niemal fizyczna bliskość Pana 
Jezusa wywiera ogromny wpływ na codzienne życie 
szafarza nadzwyczajnego. Codzienny udział we Mszy 
św. jeszcze bardziej przybliża mnie do Jezusa. Będąc 
już szafarzem ubogacam się duchowo. Zawsze byłem 
blisko kościoła, a teraz taką łaskę otrzymałem od Pana 
Boga, za co jestem Jemu bardzo wdzięczny. Na pewno 
ta decyzja zmieniła moje życie na lepsze. Świadomość, 
że będę mógł chorym i starszym osobom zanieść Ko-
munię świętą będzie wielkim przeżyciem dla mnie. Ina-
czej teraz wygląda moje spojrzenie na ludzi i świat. Ro-
dzi się w sercu zatroskanie o każdego człowieka chore-
go, który ze względu na chorobę i podeszły wiek nie 
może przyjść do kościoła i przyjąć Komunii świętej.
Bardzo ważne były dla mnie przygotowania duchowe, 
które odbyły się od 10.02. do 24.03., w każdą sobotę, 
poprzedzone Mszą św. o 9.00. Kurs przygotowawczy 
obejmował następujące tematy: „Świadomość 
chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina. 
Warunki owocnego i przyjmowania i godnego udziela-
nia Komunii świętej. Znaczenie liturgii w życiu Koś-
cioła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu oso-
bistym. Struktura Mszy św. i ważniejsze elementy 
(śpiew czytania modlitwy, obrzędy). Obecność Chrys-
tusa w liturgii: różne sposoby tej obecności: w zgroma-
dzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, Eucharystii i in-
nych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiają-
cego kapłana. Chrześcijański wymiar niedzielnego 
świętowania; uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa 
we Mszy świętej; współczesne możliwości i zagroże-
nia. Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział fun-
kcji; udział świeckich w liturgii. Pobożność eucharys-

tyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakra-
mencie poza Mszą świętą. Duszpasterstwo chorych 
w parafii i w szpitalach. Transmisja Mszy świętej a Ko-
munia święta chorych. Powołanie i misja świeckich 
w Kościele i świecie. Posługa nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii świętej; znaczenie, przygotowanie, upo-
ważnienie biskupa, prawa i obowiązki. Zanoszenie Ko-
munii świętej chorym”.
W ostatnią sobotę odbyły się ćwiczenia praktyczne.
Na zakończenie o godz. 18.00 w Rokitnie rozpoczęła 
się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Bp Ta-
deusza Lityńskiego. Po jej zakończeniu odbyło się 
skromne przyjęcie (bigos, kiełbaski, pieczywo, napo-
je). W tej uroczystości wzięli udział najbliżsi z rodziny, 
również dzieci. Podczas kolacji nowo powołanym kan-
dydatom Bp Tadeusz wręczył powołanie na nadzwy-
czajnego szafarza Komunii świętej w Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej.

Jerzy

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej ma być po-
mocnikiem kapłana. To wielkie zadanie: trzymać w dło-
ni Jezusa i podać człowiekowi, który o to prosi. Jezus 
potrzebuje twoich dłoni, twojego serca. I od dzisiaj ta 
bliskość z Jezusem jest także szansą dla ciebie. Taka 
postawa wymaga, aby codziennie być darem dla in-
nych. To będzie wymagało pokory! Pokory wobec tego, 
kto przyjdzie i poprosi o ten dar czasu, o dar twojej cier-
pliwości, twojej pracy i dobrego uczynku. I dlatego 
niezbędna na tej drodze posługi będzie modlitwa, aby 
dzięki niej żyć w obecności Boga nie tylko w chwili, 
kiedy trzymam Jezusa w dłoni, ale wówczas, kiedy będę 
adorować i kiedy zaniosę Go do mojego domu po przy-
jętej Komunii Świętej. To również jest zobowiązanie, 
aby innych zapraszać do obecności przed Bogiem. To 
jest konkretne dzieło ewangelizacyjne – powiedział bp 
Tadeusz Lityński.

Pierwsza służba przy ołtarzu

Kącik poezji

Joanna Galant

Wstanę na palcach
Muszę złapać się za Ciebie
Wtedy będzie mi jak w niebie
Ty i ja obok siebie

Przytulone, złączone
Choć czasem brak sił
W mozolnym trudzie
Zdobędziemy szczyt 

WSTANĘ NA PALCACH
Choć droga daleka
Przez wyżyny
By spotkać człowieka
Który poda dłoń

I zapyta
Czujesz to co ja?
Każdego dnia
Trwaj

W dostatku i w biedzie
Odnajdziesz siebie
I to czego szukasz
Przy wnukach odpoczniesz
A dzieci –  to skarb
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30 km, gdy dotarliśmy do 11. stacji 
powiedziałam „Nigdy więcej” i mo-
mentalnie poczułam silny ból w 
kostce, który był obecny do końca 
EDK (kolejne 10 km), a nawet dłu-
żej. Pojawiło się zwątpienie, czy to 
wszystko ma sens? Czy nie lepiej od-
puścić i wrócić do domu? Ale byłam 
już tak blisko, tyle przeszłam. Do-
datkowo szłam z ważną intencją, 
więc nie mogłam odpuścić. Na 
szczęście z Bożą pomocą udało się.  
Mam nauczkę na przyszłość. Nas-
tępnym razem „Nigdy więcej” po-
wiem jak będę już na miejscu. Tak, 
będzie następny raz :) Dziś wiem, że 
był to właściwy wybór i kolejnego 
ekstremalnego wyzwania nie będę 
się lękać.

Ewelina

W tym roku po raz drugi wzięłam u-
dział w Ekstremalnej Drodze Krzy-
żowej. Jako osoba już w miarę doś-
wiadczona, można było spodziewać 
się przejścia trasy bez żadnej trud-
ności. Jednak tak nie było. Każdy je-

den kilometr daje nowe odczucia, 
myśli oraz refleksje duchowe, a co 
więcej – zmagania z bezsilnością 
i bólem, bo przecież nie każdy, na co 
dzień przechodzi w nocy oraz całko-
witym milczeniu około 40 km. Pow-
racając do samej drogi krzyżowej, 
w tym roku nie miałam takich pla-
nów, żeby wyruszyć w trasę, gdyż o-
soba, z którą rok temu witałam po 

raz pierwszy Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Myśliborzu, nie mo-
gła iść z przyczyn osobistych. Jed-
nak Bóg miał inny plan i miesiąc 
przed EDK znalazłam 4-osobową 
grupę, z którą mogłam ponownie 

wziąć swój mały krzyż i przejść dro-
gę, którą tak samo podążał Jezus, 
aby nas zbawić. Jest to idealny czas, 
żeby otworzyć oczy, serce i wsłu-
chać się, co do powiedzenia nam ma 
nasz Ojciec. Podczas tej drogi uś-
wiadomiłam sobie, że Bóg ma mnie 
cały czas w opiece i wspiera mnie 
mimo moich niedoskonałości oraz 
wielu wad. Po raz pierwszy poczu-
łam, że On widzi mnie jako ukocha-
ne dziecko, które jak tylko potknie 
się o najmniejszy kamień, nie zważa 
na nic innego i biegnie na pomoc 
swojemu dziecku, które jest bez-
bronne. Mam nadzieję, że tym krót-
kim świadectwem chociaż w naj-
mniejszym stopniu, wzbudziłam is-
kierkę w sercu osób, które chcą 
zmienić swoje życie, chcą zaufać Je-
mu i cieszyć się życiem wiecznym.  
„W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym 
wam powiedział. Idę przecież przy-
gotować wam miejsce” (J 14, 2). Do 
zobaczenia za rok!

Weronika

Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii świętej
Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 
Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w życie 2 
maja 1990 roku instrukcją Immensae caritatis. Zgodnie 
z Instrukcją dotyczącą formacji i sposobu wykonywa-
nia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: nadzwyczajny 
szafarz Komunii świętej pełni posługę podczas Mszy 
świętej lub poza Mszą świętą. Nadzwyczajny szafarz 
pomaga w rozdawaniu Komunii świętej. Do zasadni-
czych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii 
świętej należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym 
i niepełnosprawnym.
24 marca 2018 roku w Rokitnie bp Tadeusz Lityński us-
tanowił 41 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii 

świętej w naszej diecezji. W naszej parafii do tej posługi 
zostało wyznaczonych dwóch mężczyzn, których krót-
kie świadectwa zamieszczamy poniżej:

„W styczniu, po piątkowej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu i odmówieniu koronki do Bożego Miłosier-
dzia, o. Proboszcz zaproponował mi, abym przyjął po-
sługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. 
W pierwszej chwili byłem bardzo zaskoczony tą propo-
zycją, ale nie namyślając się długo wyraziłem zgodę. 
Zacząłem uczęszczać na wykłady. Po wysłuchaniu cy-
klu wykładów odbyliśmy w kaplicy katedralnej ćwi-
czenia udzielania Komunii świętej dla chorych oraz po-
sługi przy ołtarzu. Następnie udaliśmy się do sanktuar-
ium w Rokitnie. Po ceremonii powitania bp Tadeusz Li-
tyński odprawił uroczystą Mszę Świętą i udzielił nam 
błogosławieństwa. Po Eucharystii zostaliśmy zapro-
szeni na poczęstunek przy herbacie. Podczas poczę-
stunku bp Tadeusz Lityński wręczył każdemu z nas de-
kret powołujący do posługi nadzwyczajnego szafarza 
Komunii świętej. Podczas pierwszej posługi w naszej 
parafii było mi dane udzielać po raz pierwszy Komunii 
Świętej. Było to dla mnie przeżycie niesamowite. Serce 
podchodziło mi do gardła, a w głowie pojawiały się 
myśli czy podołam, a zarazem odczułem jakąś wielką 
radość z tej posługi, do której powołał mnie Pan”.

Stanisław

foto Krzysztof Król Gość Niedzielny

foto Krzysztof Król Gość Niedzielny

„Kiedy o. Proboszcz zaproponował mi, abym wziął u-
dział w przygotowaniach do bycia szafarzem nadzwy-
czajnym nie zastanawiałem się długo, bez wahania się 
zgodziłem. Szczególna, niemal fizyczna bliskość Pana 
Jezusa wywiera ogromny wpływ na codzienne życie 
szafarza nadzwyczajnego. Codzienny udział we Mszy 
św. jeszcze bardziej przybliża mnie do Jezusa. Będąc 
już szafarzem ubogacam się duchowo. Zawsze byłem 
blisko kościoła, a teraz taką łaskę otrzymałem od Pana 
Boga, za co jestem Jemu bardzo wdzięczny. Na pewno 
ta decyzja zmieniła moje życie na lepsze. Świadomość, 
że będę mógł chorym i starszym osobom zanieść Ko-
munię świętą będzie wielkim przeżyciem dla mnie. Ina-
czej teraz wygląda moje spojrzenie na ludzi i świat. Ro-
dzi się w sercu zatroskanie o każdego człowieka chore-
go, który ze względu na chorobę i podeszły wiek nie 
może przyjść do kościoła i przyjąć Komunii świętej.
Bardzo ważne były dla mnie przygotowania duchowe, 
które odbyły się od 10.02. do 24.03., w każdą sobotę, 
poprzedzone Mszą św. o 9.00. Kurs przygotowawczy 
obejmował następujące tematy: „Świadomość 
chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina. 
Warunki owocnego i przyjmowania i godnego udziela-
nia Komunii świętej. Znaczenie liturgii w życiu Koś-
cioła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu oso-
bistym. Struktura Mszy św. i ważniejsze elementy 
(śpiew czytania modlitwy, obrzędy). Obecność Chrys-
tusa w liturgii: różne sposoby tej obecności: w zgroma-
dzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, Eucharystii i in-
nych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiają-
cego kapłana. Chrześcijański wymiar niedzielnego 
świętowania; uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa 
we Mszy świętej; współczesne możliwości i zagroże-
nia. Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział fun-
kcji; udział świeckich w liturgii. Pobożność eucharys-

tyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakra-
mencie poza Mszą świętą. Duszpasterstwo chorych 
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Jerzy
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Pierwsza służba przy ołtarzu

Kącik poezji

Joanna Galant

Wstanę na palcach
Muszę złapać się za Ciebie
Wtedy będzie mi jak w niebie
Ty i ja obok siebie

Przytulone, złączone
Choć czasem brak sił
W mozolnym trudzie
Zdobędziemy szczyt 

WSTANĘ NA PALCACH
Choć droga daleka
Przez wyżyny
By spotkać człowieka
Który poda dłoń

I zapyta
Czujesz to co ja?
Każdego dnia
Trwaj

W dostatku i w biedzie
Odnajdziesz siebie
I to czego szukasz
Przy wnukach odpoczniesz
A dzieci –  to skarb
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Relacja z Rajdu Rowerowego
oraz Biegu do Pustego Grobu Pańskiego

W sobotę,7 kwietnia 2018 roku, z naszej oblackiej para-
fii wyruszyła w trasę rajdu rowerowego grupa 13 osób.
Rajd poprzedzony został modlitwą oraz poświęceniem 
rwerów i ich kierowców. Niestety, ale już na samym po-
czątku (na ul. Śląskiej) złośliwość rzeczy martwych do-
padła jednego z uczestników, który po defekcie ogu-
mienia w rowerze, zamienił pojazd na motocykl i tak 
kontynuował rajd. Trasa prowadziła między innymi 
przez malownicze tereny Zakanala – ul. Strażacką, O-
siedlem Poznańskim, dalej przez Borek, Brzozowiec, 
Deszczno i Karnin osiągając długość 32,3 km. Część 
grupy uczestników (3 osoby) okazała się małym nie-
zdyscyplinowaniem i myląc trasę – uszczupliła jej dłu-
gość o parę kilometrów. Warto wspomnieć, iż każdy z 
osobna narzucał sobie tempo jazdy, stąd też potworzyły 
się kilkuosobowe grupki. Wszyscy biorący udział 
w rajdzie osiągnęli cel i przybyli do pustego Grobu 
Pańskiego, gdzie nie znaleźli już ciała Pana Jezusa, 
gdyż prawdziwie On Zmartwychwstał, alleluja!

Nazajutrz, czyli 8 kwietnia, w niedzielne popołudnie, 
kolejna grupa osób wzięła udział w trzecim już biegu do 
pustego Grobu Pańskiego. Bieg ten staje się powoli tra-
dycją w naszej parafii. O godz. 15.00 uczestnicy w ra-
mach uczty duchowej odmówili koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, a następnie po krótkiej rozgrzewce wys-
tartowali do biegu, którego trasa wiodła od Kościoła 
przy ul. Brackiej, dalej w stronę Kanału Ulgi, po czym 
wałem do ulicy Śląskiej, następnie ul. Bracką – kończąc 
na terenie przykościelnym. Zróżnicowany był prze-
dział wiekowy uczestników biegu: zarówno dziatwa, 
młodzież, jak i dojrzalsi wiekowo okazali się wielkim 
hartem ducha pokonując trudności trasy biegu. Wszys-
cy uczestnicy w równym stopniu mogli poczuć się tri-
umfatorami, gdyż na nowo odkryli, iż Zwycięzca 
śmierci opuścił grób.

Tomek

Uwaga! 
Warsztaty wyplatania różańców odbędą się 24 maja o godzinie 17.00 w Przystani za 
Wartą. Zmiana terminu umotywowana jest Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, która przypada w ostatni czwartek miesiąca. 

Zapraszamy!

PROJEKT: ŻYCIE – ZJAZD NINIWY W LUBLINIE
Już po raz XXVIII odbył się mło-
dzieżowy zjazd Niniwy, tym razem 
w Lublinie, w dniach od 2 do 5 maja. 
Pierwszy raz odbył się on w mieś-
cie, w którym nie ma nawet oblac-
kiej parafii. Na szczęście mieszkań-
cy okazali dużo serca i w bardzo 
krótkim czasie znalazły się noclegi 
dla wszystkich uczestników zjazdu. 
Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się 
w operze występem teatru ITP i ich 
dziełem pt. „Prorock”. Opowiadał 

on historię człowieka, któremu na-
gle w życiu objawił się Bóg. Musiał 
on toczyć duchową walkę ze swoim 
ego, szukając odpowiedzi, czy Bóg 
do realizacji swych planów może 
wybrać kogoś zwyczajnego i nie-
pewnego swojej wiary. Spektakl i-
dealnie odzwierciedlił problemy 
współczesnego świata związane 
z wiarą i podążaniem za Bogiem. 
Każdy dzień rozpoczynaliśmy mod-
litwami porannymi, a później prze-
chodziliśmy do następnych pun-
któw zjazdu.
W czwartek zwiedzaliśmy Majda-
nek, którego obraz na długo pozos-
tanie w naszych sercach i pamięci. 
Ogrom bólu, który tam przeżywali 
ludzie do tej pory jest wyczuwalny i 

odbija piętno na duszy. Mimo te-
go ogromu zła, które się tam do-
konywało, Bóg nie zapomniał 
o tym miejscu i ludziach uwię-
zionych tam, o czym mówił o. Ja-
rosław Kędzia OMI podczas 
konferencji, która odbyła się na 
terenie Majdanka po zwiedzaniu 
obozu. Opowiadał o tym, że do-
bro w ludziach nie zanikło i na-
wet w tak strasznych warunkach 
ludzie nie zapominali o Bogu i byli 

w stanie poświęcać się dla innych, 
bo tylko mając jakiś wyższy cel, by-
li w stanie żyć w tym piekle. Po o-
biedzie była adoracja z rachunkiem 
sumienia i spowiedź. Mieliśmy o-
kazję spojrzeć na swoje życie, od-
kryć słabości i oczyścić serce, dzię-
ki czemu mogliśmy w pełni przeżyć 
Eucharystię i kolejne dni zjazdu. Na 
koniec dnia odbył się kon-
cert zespołu B6, a później 
razem zaśpiewaliśmy Apel 
Jasnogórski. 
W piątek rozpoczęliśmy 
dzień od modlitw poran-
nych, które prowadziliśmy. 
Dzięki wspólnemu zadaniu 
zgraliśmy się i poczuliśmy 
się wspólnotą. Następnie 

zwiedzaliśmy KUL i poznaliśmy je-
go historię. Na uczelni odbył się in-
teraktywny konkurs, który pokazał, 
jaką wiedzę mamy o naszej religii 
i wspólnocie. Następnym punktem 
programu była Eucharystia i zwie-
dzanie Lublina. Podczas zwiedza-
nia w Ogrodzie Saskim wykonaliś-
my pracę w grupach, podczas której 
musieliśmy wypisać na kartkach 
pozytywne cechy współtowarzyszy. 
Nauczyło nas to, że w każdym jest 
dobro, tylko trzeba nauczyć się je 
dostrzegać. Dzień zakończyliśmy 
uwielbieniem z modlitwą wsta-
wienniczą. Było to bardzo mocne 
przeżycie duchowe dla każdego, 
o czym przekonaliśmy się następ-
nego dnia, podczas dzielenia się 
swoimi wrażeniami ze zjazdu na za-
kończenie. Uczestnictwo w zjeź-
dzie przyniosło wiele dobrych owo-
ców, wszystkie konferencje i świa-
dectwa opowiadane podczas zjazdu 
pokazały, jak wielką moc ma Bóg 
i że możemy z Nim dokonać wiel-
kich rzeczy.  

Ewelina
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Sportowe rozgrywki ministrantów
Dnia 21 kwietnia nasi ministranci zagrali następną ko-
lejkę diecezjalnych rozgrywek piłkarskich. W naszej 
drużynie wystąpili: Mateusz Liskowski, Jan Kaźmier-
czyk, Michał Jagiełło, Robert Kowalski, Olaf Kulczyń-
ski, Bruno Chrostek i Franek Libelt. Ze względu na to, 
że drużyna z jednej z parafii nie dojechała, zagraliśmy 
tylko jeden mecz z zespołem z parafii z Rzepina. Spot-
kanie trwało 2x30 minut. Z początku nasi chłopcy do-
brze się trzymali utrzymując wynik 0:0 do ostatniej mi-
nuty pierwszej połowy, kiedy to stracili bramkę. W 
dalszej części gry zabrakło sił i drużyna z Rzepina 
w mgnieniu oka zdobyła trzy gole pozbawiając nas 
szans na przejście do finałów. Nasi ministranci mimo 
wyniku się nie poddali i tuż przed końcem meczu zdo-
byli honorową bramkę na 4:1 i tak zakończył się mecz. 
To był fajnie spędzony czas. Za rok będzie jeszcze le-
piej.

Z Domu u Oblatów

Franek Libelt

Jestem... pamiętam... czuwam
W pierwszą sobotę maja, grupą 39 
osób, udaliśmy się na pielgrzymkę 
do Częstochowy, by u stóp Jasno-
górskiej Pani dokonać aktu zawie-
rzenia jej Niepokalanemu Sercu. 
Wyjechaliśmy z Gorzowa o świcie 
mając nadzieję, że dopisze nam 
piękna pogoda, miła atmosfera i og-
rom sił. Do Częstochowy dojecha-
liśmy w okolicach południa, zamel-
dowaliśmy się w Domu św. Kaspra i 
po krótkim odpoczynku ruszyliśmy 
spacerem na Jasną Górę. Tego dnia 
było tam mnóstwo pielgrzymów, 
którzy chcieli powierzyć swoje 
sprawy Matce Bożej. Wśród nich 
dało się zauważyć m.in. dzieci, mło-
dzież, małżeństwa, osoby starsze, 
duchownych i niepełnosprawnych. 
O godzinie 17.00 zaproszono nas do 
Auli o. Kordeckiego, gdzie wysłu-
chaliśmy konferencji na temat za-
wołania z apelu „Jestem... pamię-
tam... czuwam” oraz kilku świa-
dectw wskazujących na moc zawie-

rzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 
Królowej Polski. Po konferencji od-
prawiona została Msza Święta, 
w której wzięły udział setki piel-
grzymów. Zarówno kaplica, bazy-
lika jak i plac, wypełnione były po 

brzegi wiernymi z całego kraju. Na 
koniec Eucharystii wszyscy pod-
nieśli akty zawierzenia, by te zos-
tały poświęcone. Następnie kapłani, 
w tym o. Proboszcz, dokonali uro-
czystego zawierzenia swoich para-
fii. W naszym przypadku, o. Probo-
szcz powtórzył również zawierze-

nie klasztoru i Stowarzyszenia. 
Następnie wierni w ciszy przedsta-
wili Matce Bożej swoje akty i proś-
by. Był to bardzo wzruszający mo-
ment, który z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci pielgrzymów. 
Po Mszy Świętej część osób wzięła 
udział w nabożeństwie majowym, a 
pozostali wrócili do Auli o. Kordec-
kiego na wieczór świadectw. Sobota 
zakończyła się Apelem Jasnogór-
skim i nawet podobno widziano nas 
w telewizji :-) Niedzielę rozpoczę-
liśmy wspólnym śniadaniem, po 
czym wyjechaliśmy na Mszę Świę-
tą. Do godziny 15.00 dysponowaliś-
my czasem wolnym, więc każdy 
mógł wykorzystać obecność na Jas-
nej Górze według własnych po-
trzeb. Była okazja do adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, modlitwy 
przed obrazem Matki Bożej i przej-
ścia wokół niego na kolanach, wej-
ścia na wieżę widokową i zwiedza-
nia obiektów muzealnych, a także 
odpoczynku przy kawie i lodach. 
W podróży powrotnej zatrzymaliś-
my się w Kaliszu, gdzie zwiedziliś-
my piękne Sanktuarium św. Józefa.  
Do Gorzowa dotarliśmy około 
23.00 i zmęczeni, ale jakże zado-
woleni i ubogaceni, wróciliśmy do 
domów. Mamy nadzieję, że nasza  
obecność na Jasnej Górze pozwoli 
nam bardziej przylgnąć do Matki 
Bożej i przyniesie owoce dla całej 
parafii.

Anna Jakubowska

W końcu doczekaliśmy się wiosny i u-
pragnionej kawy w ogrodzie. Odpoczy-
nek na świeżym powietrzu umila nam 
piękny ogród, o który zadbały niezastą-
pione panie: dwie Janiny i Zosia. W o-
toczeniu kwiatów nawet porażka w u-
lubioną grę „Uno” nie boli tak bardzo. 
Pierwsze promienie słońca zachęciły 
też do wzmożonej aktywności fizycz-
nej. Od kilku tygodni nasza gimnastyka 
odbywa się na placu przy kościele, 
więc możemy się nie tylko spocić, ale 
i opalić przy okazji. 
W kwietniu Dom u Oblatów odwiedzili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
10 z samodzielnie przygotowanym 
programem artystycznym na temat za-
sad dobrego wychowania. Natomiast 

tuż przed „majówką” dostaliśmy za-
proszenie do sąsiadów z ZS nr 12 na a-
kademię z okazji Święta 3 Maja. Tak 
jak co roku, apel był na wysokim pozio-

mie i nie zabrakło powodów do wzru-
szeń. Pewnego dnia wybraliśmy się 
również do filharmonii na otwartą pró-
bę generalną przed spektaklem „In 
touch”. To świetna okazja, by za niedu-
że pieniądze wysłuchać nie tylko świet-
nego koncertu, ale też kilku uwag dyry-
genta i poznać pracę muzyków niejako 
od środka. Regularnie odwiedzał nas dr 
Pieczyński zmuszając nasze mózgi do 
zmiany utartych ścieżek. Zadawane 
przez niego ćwiczenia, z pozoru banal-
ne, często sprawiały nam wiele trud-
ności, bo wymagały niestandardowego 

myślenia. Na szczęście wszelkie po-
myłki w wykonywaniu zadań były zaz-
wyczaj źródłem radości i żartów do 
końca dnia (jeśli ktoś chciałby spróbo-
wać „pomęczyć” swój mózg, może na 
początek wypowiedzieć nazwy 10 
przedmiotów znajdujących się w poko-
ju od końca. To nie takie proste!). 
W wolnych chwilach czytaliśmy książ-
ki, m.in. świadectwa osób zawierzo-
nych Niepokalanemu Sercu Maryi, 
przygotowywaliśmy ozdoby, np. pod-
kładki pod filiżanki, a także słuchaliś-
my wierszy pana Andrzeja Kruszakina. 
Fragment jednego z nich zamieszcza-
my poniżej. Pozdrawiamy!

Ania Jakubowska

Śladami przeznaczenia (fragment)
Choć bliżej mi
z każdym dniem
To wiem
że mało wiem
     Wciąż z ciekawością 
     jak przedtem
     wsłuchuję się w ciszę i wiatr
     Lecz doceniam bardziej
     jak każdy dzień jest wart
Jak bardzo potrzebna mi
uciszona ciemność nocy
by w spoczynku oddać się
snom tajemnej mocy
które trwożą czasem nasze bycie
ale i bawią wielce
i radością wypełniają życie
(…)
Tamten dynamizm życia pustoszeje
Zdrowia ubywa ludzie odchodzą
Niespełnione marzenia
Zawiedzione nadzieje

Jednak trzeba nam 
codziennie na nowo
doczesną szarzyznę
kolorami tęczy malować
By darowane człowieczeństwo
nie zagubić utracić
lecz w nadziei zachować

I przeszłość kochać trzeba
Przeszłości dać trwanie
Z niej światło prawdy
Ojcowskiej mądrości wołanie

Z niej źródło dobra piękna
Wzrastanie Istnienie 
Korzenie

Andrzej Kruszakin

Ze Stowarzyszenia
św. Eugeniusza de Mazenoda

W połowie kwietnia zakończyliś-
my akcję rozliczania zeznań PIT. 
W tym roku nasze wolontariuszki 
pomogły niespełna 250 osobom. 
Serdecznie dziękujemy za poś-
więcony czas pani Waldon, pani 
Jarosz i pani Pawłowskiej, 
a wszystkim korzystającym za 
obdarzenie nas zaufaniem. Zde-
cydowana większość osób zdecy-
dowała się przekazać swój 1% 
podatku na rzecz naszego Stowa-
rzyszenia, za co już dziś wyraża-
my wdzięczność. 
W Przystani za Wartą na dobre 
rozkręciły się dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia literackie, które 
pod okiem pani Agnieszki Kopa-
czyńskiej-Moskaluk tworzą 
wiersze, opowiadania i ilustracje 
do wspólnej książki. Te warsztaty 
to raj dla marzycieli i osób z bo-
gatą wyobraźnią, więc jeśli lubisz 
wymyślać historie i tworzyć – do-
łącz do nich. Zajęcia odbywają 
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Sportowe rozgrywki ministrantów
Dnia 21 kwietnia nasi ministranci zagrali następną ko-
lejkę diecezjalnych rozgrywek piłkarskich. W naszej 
drużynie wystąpili: Mateusz Liskowski, Jan Kaźmier-
czyk, Michał Jagiełło, Robert Kowalski, Olaf Kulczyń-
ski, Bruno Chrostek i Franek Libelt. Ze względu na to, 
że drużyna z jednej z parafii nie dojechała, zagraliśmy 
tylko jeden mecz z zespołem z parafii z Rzepina. Spot-
kanie trwało 2x30 minut. Z początku nasi chłopcy do-
brze się trzymali utrzymując wynik 0:0 do ostatniej mi-
nuty pierwszej połowy, kiedy to stracili bramkę. W 
dalszej części gry zabrakło sił i drużyna z Rzepina 
w mgnieniu oka zdobyła trzy gole pozbawiając nas 
szans na przejście do finałów. Nasi ministranci mimo 
wyniku się nie poddali i tuż przed końcem meczu zdo-
byli honorową bramkę na 4:1 i tak zakończył się mecz. 
To był fajnie spędzony czas. Za rok będzie jeszcze le-
piej.

Z Domu u Oblatów

Franek Libelt

Jestem... pamiętam... czuwam
W pierwszą sobotę maja, grupą 39 
osób, udaliśmy się na pielgrzymkę 
do Częstochowy, by u stóp Jasno-
górskiej Pani dokonać aktu zawie-
rzenia jej Niepokalanemu Sercu. 
Wyjechaliśmy z Gorzowa o świcie 
mając nadzieję, że dopisze nam 
piękna pogoda, miła atmosfera i og-
rom sił. Do Częstochowy dojecha-
liśmy w okolicach południa, zamel-
dowaliśmy się w Domu św. Kaspra i 
po krótkim odpoczynku ruszyliśmy 
spacerem na Jasną Górę. Tego dnia 
było tam mnóstwo pielgrzymów, 
którzy chcieli powierzyć swoje 
sprawy Matce Bożej. Wśród nich 
dało się zauważyć m.in. dzieci, mło-
dzież, małżeństwa, osoby starsze, 
duchownych i niepełnosprawnych. 
O godzinie 17.00 zaproszono nas do 
Auli o. Kordeckiego, gdzie wysłu-
chaliśmy konferencji na temat za-
wołania z apelu „Jestem... pamię-
tam... czuwam” oraz kilku świa-
dectw wskazujących na moc zawie-

rzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 
Królowej Polski. Po konferencji od-
prawiona została Msza Święta, 
w której wzięły udział setki piel-
grzymów. Zarówno kaplica, bazy-
lika jak i plac, wypełnione były po 

brzegi wiernymi z całego kraju. Na 
koniec Eucharystii wszyscy pod-
nieśli akty zawierzenia, by te zos-
tały poświęcone. Następnie kapłani, 
w tym o. Proboszcz, dokonali uro-
czystego zawierzenia swoich para-
fii. W naszym przypadku, o. Probo-
szcz powtórzył również zawierze-

nie klasztoru i Stowarzyszenia. 
Następnie wierni w ciszy przedsta-
wili Matce Bożej swoje akty i proś-
by. Był to bardzo wzruszający mo-
ment, który z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci pielgrzymów. 
Po Mszy Świętej część osób wzięła 
udział w nabożeństwie majowym, a 
pozostali wrócili do Auli o. Kordec-
kiego na wieczór świadectw. Sobota 
zakończyła się Apelem Jasnogór-
skim i nawet podobno widziano nas 
w telewizji :-) Niedzielę rozpoczę-
liśmy wspólnym śniadaniem, po 
czym wyjechaliśmy na Mszę Świę-
tą. Do godziny 15.00 dysponowaliś-
my czasem wolnym, więc każdy 
mógł wykorzystać obecność na Jas-
nej Górze według własnych po-
trzeb. Była okazja do adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, modlitwy 
przed obrazem Matki Bożej i przej-
ścia wokół niego na kolanach, wej-
ścia na wieżę widokową i zwiedza-
nia obiektów muzealnych, a także 
odpoczynku przy kawie i lodach. 
W podróży powrotnej zatrzymaliś-
my się w Kaliszu, gdzie zwiedziliś-
my piękne Sanktuarium św. Józefa.  
Do Gorzowa dotarliśmy około 
23.00 i zmęczeni, ale jakże zado-
woleni i ubogaceni, wróciliśmy do 
domów. Mamy nadzieję, że nasza  
obecność na Jasnej Górze pozwoli 
nam bardziej przylgnąć do Matki 
Bożej i przyniesie owoce dla całej 
parafii.

Anna Jakubowska

W końcu doczekaliśmy się wiosny i u-
pragnionej kawy w ogrodzie. Odpoczy-
nek na świeżym powietrzu umila nam 
piękny ogród, o który zadbały niezastą-
pione panie: dwie Janiny i Zosia. W o-
toczeniu kwiatów nawet porażka w u-
lubioną grę „Uno” nie boli tak bardzo. 
Pierwsze promienie słońca zachęciły 
też do wzmożonej aktywności fizycz-
nej. Od kilku tygodni nasza gimnastyka 
odbywa się na placu przy kościele, 
więc możemy się nie tylko spocić, ale 
i opalić przy okazji. 
W kwietniu Dom u Oblatów odwiedzili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
10 z samodzielnie przygotowanym 
programem artystycznym na temat za-
sad dobrego wychowania. Natomiast 

tuż przed „majówką” dostaliśmy za-
proszenie do sąsiadów z ZS nr 12 na a-
kademię z okazji Święta 3 Maja. Tak 
jak co roku, apel był na wysokim pozio-

mie i nie zabrakło powodów do wzru-
szeń. Pewnego dnia wybraliśmy się 
również do filharmonii na otwartą pró-
bę generalną przed spektaklem „In 
touch”. To świetna okazja, by za niedu-
że pieniądze wysłuchać nie tylko świet-
nego koncertu, ale też kilku uwag dyry-
genta i poznać pracę muzyków niejako 
od środka. Regularnie odwiedzał nas dr 
Pieczyński zmuszając nasze mózgi do 
zmiany utartych ścieżek. Zadawane 
przez niego ćwiczenia, z pozoru banal-
ne, często sprawiały nam wiele trud-
ności, bo wymagały niestandardowego 

myślenia. Na szczęście wszelkie po-
myłki w wykonywaniu zadań były zaz-
wyczaj źródłem radości i żartów do 
końca dnia (jeśli ktoś chciałby spróbo-
wać „pomęczyć” swój mózg, może na 
początek wypowiedzieć nazwy 10 
przedmiotów znajdujących się w poko-
ju od końca. To nie takie proste!). 
W wolnych chwilach czytaliśmy książ-
ki, m.in. świadectwa osób zawierzo-
nych Niepokalanemu Sercu Maryi, 
przygotowywaliśmy ozdoby, np. pod-
kładki pod filiżanki, a także słuchaliś-
my wierszy pana Andrzeja Kruszakina. 
Fragment jednego z nich zamieszcza-
my poniżej. Pozdrawiamy!

Ania Jakubowska

Śladami przeznaczenia (fragment)
Choć bliżej mi
z każdym dniem
To wiem
że mało wiem
     Wciąż z ciekawością 
     jak przedtem
     wsłuchuję się w ciszę i wiatr
     Lecz doceniam bardziej
     jak każdy dzień jest wart
Jak bardzo potrzebna mi
uciszona ciemność nocy
by w spoczynku oddać się
snom tajemnej mocy
które trwożą czasem nasze bycie
ale i bawią wielce
i radością wypełniają życie
(…)
Tamten dynamizm życia pustoszeje
Zdrowia ubywa ludzie odchodzą
Niespełnione marzenia
Zawiedzione nadzieje

Jednak trzeba nam 
codziennie na nowo
doczesną szarzyznę
kolorami tęczy malować
By darowane człowieczeństwo
nie zagubić utracić
lecz w nadziei zachować

I przeszłość kochać trzeba
Przeszłości dać trwanie
Z niej światło prawdy
Ojcowskiej mądrości wołanie

Z niej źródło dobra piękna
Wzrastanie Istnienie 
Korzenie

Andrzej Kruszakin

Ze Stowarzyszenia
św. Eugeniusza de Mazenoda

W połowie kwietnia zakończyliś-
my akcję rozliczania zeznań PIT. 
W tym roku nasze wolontariuszki 
pomogły niespełna 250 osobom. 
Serdecznie dziękujemy za poś-
więcony czas pani Waldon, pani 
Jarosz i pani Pawłowskiej, 
a wszystkim korzystającym za 
obdarzenie nas zaufaniem. Zde-
cydowana większość osób zdecy-
dowała się przekazać swój 1% 
podatku na rzecz naszego Stowa-
rzyszenia, za co już dziś wyraża-
my wdzięczność. 
W Przystani za Wartą na dobre 
rozkręciły się dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia literackie, które 
pod okiem pani Agnieszki Kopa-
czyńskiej-Moskaluk tworzą 
wiersze, opowiadania i ilustracje 
do wspólnej książki. Te warsztaty 
to raj dla marzycieli i osób z bo-
gatą wyobraźnią, więc jeśli lubisz 
wymyślać historie i tworzyć – do-
łącz do nich. Zajęcia odbywają 
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się we wtorki. 
W ostatni piątek kwietnia w Przystani za Wartą z ini-
cjatywy pana Pawła Krawczyka odbyła się prelekcja na 
temat historii katolickiej placówki duszpasterskiej w la-
tach 1925-1945. Na spotkanie przybyło 10 osób, które 
chętnie dzieliły się swoją wiedzą w tym zakresie. Po 
wykładzie pana Pawła, uczestnicy mieli możliwość 

obejrzenia map i kilku pamiątek z archiwum, np. wy-
cinków z gazet, zaproszenia lub faktury. Wyraziliśmy 
wspólną nadzieję, że piątkowe spotkanie będzie pier-
wszym z cyklu „historia w rybnym” i że swoim zatros-
kaniem o utrwalenie naszej wspólnej historii zarazimy 
jak najwięcej parafian. 

Ania Jakubowska

c.d. ze str. 13

pokój przemienił wszystko – niepokój w 
radość, strach w wolność, a słabość w si-
łę. Pokój nie wytwarza przemocy, ale 
czyni nas zdolnymi do zmiany tak nie-
sprawiedliwych struktur, jak i duszy 
każdej osoby.
Po darowaniu pokoju swoim uczniom 
Chrystus Zmartwychwstały dodaje: Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam. (...) Weźmijcie Ducha Świętego. 
Którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone (J 20,21-23a). Wspaniały 
tekst, pełen wskazań praktycznych. 
Uczniowie czynią to, co Chrystus – są 
nosicielami pokoju, przekazują go, gło-
szą. Przebaczajcie tym, którzy wam za-
winili. Rany Jezusa pokazują, co On 
przebaczył. Czy ktoś z ludzi cierpiał 
więcej, niż On, żeby nie móc przeba-
czyć? Pewne jest, że nikt nie był tak nie-
winny, jak Chrystus. A jeśli On przeba-
czył, to cóż dopiero my. Rany Chrystusa 
są źródłem pokoju przez przebaczenie. 
Będziemy narzędziami pokoju Pana na 
tyle, na ile przebaczymy tym, którzy wo-
bec nas zawinili. Pokój – owoc przeba-
czenia – zaczyna się w nas samych. Ten, 
kto przebacza, jest pierwszym błogosła-
wionym. Tym, kto najbardziej cierpi, nie 
jest osoba znienawidzona, ale ten, kto 
nienawidzi. Jeśli przebaczamy, to my się 
zmieniamy, uwalniamy się od żaru, któ-
ry nas pali i od zależności od zniena-
widzonej osoby. Wraca radość, pokój 
i zdrowie. Jesteśmy wolni. A kiedy pro-
simy o przebaczenie, wtedy zmienia się 
druga osoba. Chcemy się zmienić? Prze-
baczajmy! Tylko przebaczenie przynie-
sie upragniony pokój.
A nadzieja zawieść nie może
Istnieje nadzieja naturalna, ludzka i na-
dzieja Boska. Nadzieja jako cnota Boska 
pozwala odkryć to, że Bóg jest najwyż-
szą wartością, a w Bogu odnajdujemy 
wszystko. Wlaną cnotę Bożej nadziei 
posiadają ludzie, którzy wierzą, zwłasz-
cza ci, którzy zabiegają o stan łaski uś-
więcającej. Owocem Boskiej cnoty na-
dziei jest świadomość, że Bóg nie zawo-
dzi i że dla Niego nie ma sytuacji nie do 
rozwiązania. Mogą zawieść wszyscy – 
Bóg nigdy nie zawodzi. Jeśli otworzył 
przede mną perspektywę szczęśliwego 
życia, to po drodze może mnie spotkać 
wiele trudności, ale ja i tak dojdę do tego 
„nowego świata”. Wędrówka z Bogiem, 
który jest naszą nadzieją, gwarantuje 

przeżycie nawet najtrudniejszych sytua-
cji. Bóg nie zawiedzie nawet wtedy, kie-
dy ja zawiodę, kiedy popełnię grzech, 
kiedy postąpię głupio. Dlatego przed 
człowiekiem, który żyje Boską nadzieją, 
nie ma niebezpieczeństwa rozpaczy. Na-
wet największy grzech nie pogrąży go 
w niej. Bóg nas kocha, nie jesteśmy nie-
chcianymi dziećmi. On pragnie naszego 
szczęścia.
Aby lepiej zrozumieć, na czym polega 
prawdziwa nadzieja, przedstawię trzech 
bohaterów biblijnych: Józefa, Abrahama 
i trędowatego człowieka, który spotkał 
się z Chrystusem.
Historia Józefa była opowiedziana wczo-
raj, aby ukazać, że lęk może zamienić się 
na głęboki pokój. Siła Józefa tkwiła 
w przebaczeniu. On musiał przebaczyć 
już wcześniej, zanim ujrzał ponownie 
swych braci, którzy sprzedali go za pie-
niądze. Nadzieja zawsze przebacza. 
Przebacza, aby pozyskać tych, którzy nas 
zranili. Drugim bohaterem jest Abraham. 
Siedemdziesiąt pięć lat czekał na syna – 
dziedzica. I wtedy otrzymał od Boga o-
bietnicę, że będzie miał syna. Odtąd cze-
kał jeszcze 25 lat. Miał nadzieję wbrew 
nadziei. Jego żona była niepłodna i też 

już koło dziewięćdziesiątki. Ale Bóg o-
biecał, a dla Niego nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Wreszcie urodził się Izaak. Mógł 
mieć około dziesięciu lat, kiedy Bóg 
wezwał Abrahama do złożenia ofiary. 
Żądanie było straszne – własnoręcznie 
zamordujesz swoją nadzieję i swoją mi-
łość. Abraham idzie z synem na górę Mo-
ria. Dziecko pyta: „Tato, oto drwa i ogień 
na ofiarę, a gdzie jest ofiara?” „Synku – 
odpowiada ojciec – Bóg sam upatrzy so-
bie ofiarę.” (Zob. Rdz 22) Starzec buduje 
ołtarz. Oto związany syn i nóż ofiarny 
w ręku ojca. Bóg pyta twardo – „Abra-
hamie, kogo kochasz więcej – Mnie czy 
syna?” „Ciebie, Panie, moja nadzieja jest 
w Tobie, a nie w moim synu”. W ostatniej 

sekundzie Bóg zatrzymuje rękę ojca, o-
cala nadzieję Abrahama i jego miłość. 
„Teraz wiem, w jakiej hierarchii wartości 
żyjesz” – powiada – „teraz wiem, że na-
dzieję pokładasz we Mnie, a nie w synu”. 
Nadzieja jest siłą ducha. To ona pozwala 
przejść przez trudne doświadczenia ży-
cia. Zdolność do składania ofiary – to 
bardzo ważna karta, która służy nadziei. 
Trzecim bohaterem jest trędowaty, ska-
zany na nieuleczalną wówczas chorobę, 
przychodzi do Jezusa i prosi: „Panie, jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić”. To pięk-
na prośba. Trędowaty wie, że może to 
uczynić, wierzy w Chrystusa. Ale on od-
krył w swoim położeniu coś więcej: 
„Skoro Bóg mnie kocha i prowadzi mnie 
taką drogą i zesłał na mnie trąd, to miał w 
tym jakiś cel. To On zadecyduje o tym, 
czy chorobę usunie, czy nie”. Dlatego 
mówi do Jezusa: „Jeśli chcesz”. Chory 
jest przekonany, że Jezus lepiej wie, co 
dla niego jest dobre. Jeśli go uzdrowi, ra-
dość będzie wielka. Tak wielka, że mimo 
zakazu Chrystusa wybuch tej radości roz-
lał się na innych ludzi. Ale jeśli On uzna, 
że trzeba dźwigać krzyż trądu do śmierci, 
należy to uczynić. To nie wola chorego 
jest ważna, ale wola Chrystusa. Niesa-
mowita wewnętrzna wolność człowieka. 
Przypomnijmy sobie Łagiewniki, św. 
siostrę Faustynę i jej słowa: „Jezu, ufam 
Tobie”. To jest wezwanie prawdziwej 
nadziei. Święta pozostawała w tak blis-
kim kontakcie z Jezusem, że rozmawiała 
z Nim, niekiedy kilka razy w ciągu dnia, 
a równocześnie jej chore płuca rozlaty-
wały się w strzępy. Ale ona nie po-
wiedziała Jezusowi tak, jak trędowaty: 
„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie ule-
czyć”. Ona powiedziała: „Jezu, ufam To-
bie”. A Jezus prowadził ją za rękę i sie-
dział przy niej wtedy, gdy umierała, i po-
dziwiał, że potrafi składać ofiarę ze swo-
jego młodego życia, w której upodobniła 
się do Niego na krzyżu.
Oto są warunki nadziei, które rodzą 
w sercu człowieka Pokój: przebaczenie, 
umiejętność składania ofiary i zaufa-
nie. Wszystkie warunki nadziei oparte są 
na Słowie Bożym. Bóg staje się fun-
damentem, na którym powoli rodzi się 
i dojrzewa pokój serca. 

o. Proboszcz

Film „Paweł, apostoł Chrystusa” to  barwna 
opowieść o św. Pawle, ukazująca historię 
jednego z najzagorzalszych przeciwników 
Chrystusa, nawróconego faryzeusza, który 
dzięki swej wierze i oddaniu stał się najważ-
niejszym, najbardziej wpływowym aposto-
łem. Temat przewodni filmu to NAWRÓ-
CENIE I PRZEBACZENIE. 
Fabuła filmu to historia dwóch mężczyzn. 
Łukasz (w tej roli Jim Caviezel, znany z roli 
Jezusa w „Pasji” Mela Gibsona), przyjaciel 
i lekarz, ryzykuje życiem, by dostać się do 
Rzymu, miasta, w którym czeka na wyko-
nanie wyroku Paweł (James Faulkner). Ska-
zany na śmierć przez Nerona, przebywa 
w słynącym z okrucieństwa rzymskim wię-
zieniu, w najciemniejszej celi. Zanim wyrok 
zostanie wykonany, Łukasz i Paweł spisują 
księgę opisującą początek i Drogę wiodącą do tego, co dziś 
nazywamy Kościołem. Tymczasem zdeterminowany Neron 
za wszelką cenę chce pozbyć się z Rzymu chrześcijan, nie 
cofa się przy tym przed najokrutniejszymi represjami. Za-
nim wiszący nad Pawłem wyrok śmierci zostanie wykonany, 
Łukasz postanawia spisać księgę. Księgę, która pokaże 
początki „Drogi” oraz narodziny tego, co stanie się Kościo-
łem. Tymczasem spętany łańcuchami Paweł mierzy się z sa-
mym sobą, swoim życiem i wszystkim tym, co go spotkało. 
A przeżył niemało – chłosty, katastrofę statku, głód i prag-
nienie, kamienowanie, chłód. Czekając na spotkanie ze 
śmiercią, Pawła prześladuje własna przeszłość. Samotny 
w ciemnościach zastanawia się, czy zostanie zapomniany 
i czy znajdzie w sobie siłę, by umrzeć godnie.
Dwóch walczących z ludzkimi słabościami mężczyzn 
w służbie słowa boskiego przeciw wszechwładnemu impe-

ratorowi. Oto wielka biblijna opowieść 
o skazańcach, wygnańcach, którzy nie chcą 
dać się złamać. Nawet spętani więziennymi 
łańcuchami oddają cześć Chrystusowi, wie-
dzą bowiem, że tylko on pokonać może 
śmierć.
Dziś wystarczy, że włączymy wiadomości, 
by zobaczyć ogrom zła, jakie wciąż panoszy 
się na świecie, ogrom cierpienia, biedy, nie-
sprawiedliwości. Wyznawcy Boga nie są od 
tego cierpienia wolni. Ale w Dziejach Apos-
tolskich czytamy: Umacniając dusze ucz-
niów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo 
przez wiele ucisków trzeba nam wejść do 
królestwa Bożego (Dzieje Apostolskie, 
14:22).
Miłość pokona wszystkie te rzeczy i w go-
dzinie potrzeby da nam siłę, tak jak dała ją 

Łukaszowi i Pawłowi w Więzieniu Mamertyńskim.
Film „Paweł, apostoł Chrystusa” jest dedykowany przez je-
go autorów Chrześcijanom prześladowanym na świecie. 
Główny producent Eric Groth powiedział agencji CNA, że 
sam film jest refleksją nad sytuacją w Syrii, ofensywą ISIS, 
a także męczennikami, którzy w ciągu wieków nie bali się 
oddać swojego życia dla Chrystusa. Męczeństwo ukazane 
jest tu z perspektywy człowieka.
TWÓRCY FILMU
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Scenariusz: Andrew Hyatt
Muzyka: Jan A.P. Kaczmarek
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się we wtorki. 
W ostatni piątek kwietnia w Przystani za Wartą z ini-
cjatywy pana Pawła Krawczyka odbyła się prelekcja na 
temat historii katolickiej placówki duszpasterskiej w la-
tach 1925-1945. Na spotkanie przybyło 10 osób, które 
chętnie dzieliły się swoją wiedzą w tym zakresie. Po 
wykładzie pana Pawła, uczestnicy mieli możliwość 

obejrzenia map i kilku pamiątek z archiwum, np. wy-
cinków z gazet, zaproszenia lub faktury. Wyraziliśmy 
wspólną nadzieję, że piątkowe spotkanie będzie pier-
wszym z cyklu „historia w rybnym” i że swoim zatros-
kaniem o utrwalenie naszej wspólnej historii zarazimy 
jak najwięcej parafian. 

Ania Jakubowska

c.d. ze str. 13

pokój przemienił wszystko – niepokój w 
radość, strach w wolność, a słabość w si-
łę. Pokój nie wytwarza przemocy, ale 
czyni nas zdolnymi do zmiany tak nie-
sprawiedliwych struktur, jak i duszy 
każdej osoby.
Po darowaniu pokoju swoim uczniom 
Chrystus Zmartwychwstały dodaje: Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam. (...) Weźmijcie Ducha Świętego. 
Którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone (J 20,21-23a). Wspaniały 
tekst, pełen wskazań praktycznych. 
Uczniowie czynią to, co Chrystus – są 
nosicielami pokoju, przekazują go, gło-
szą. Przebaczajcie tym, którzy wam za-
winili. Rany Jezusa pokazują, co On 
przebaczył. Czy ktoś z ludzi cierpiał 
więcej, niż On, żeby nie móc przeba-
czyć? Pewne jest, że nikt nie był tak nie-
winny, jak Chrystus. A jeśli On przeba-
czył, to cóż dopiero my. Rany Chrystusa 
są źródłem pokoju przez przebaczenie. 
Będziemy narzędziami pokoju Pana na 
tyle, na ile przebaczymy tym, którzy wo-
bec nas zawinili. Pokój – owoc przeba-
czenia – zaczyna się w nas samych. Ten, 
kto przebacza, jest pierwszym błogosła-
wionym. Tym, kto najbardziej cierpi, nie 
jest osoba znienawidzona, ale ten, kto 
nienawidzi. Jeśli przebaczamy, to my się 
zmieniamy, uwalniamy się od żaru, któ-
ry nas pali i od zależności od zniena-
widzonej osoby. Wraca radość, pokój 
i zdrowie. Jesteśmy wolni. A kiedy pro-
simy o przebaczenie, wtedy zmienia się 
druga osoba. Chcemy się zmienić? Prze-
baczajmy! Tylko przebaczenie przynie-
sie upragniony pokój.
A nadzieja zawieść nie może
Istnieje nadzieja naturalna, ludzka i na-
dzieja Boska. Nadzieja jako cnota Boska 
pozwala odkryć to, że Bóg jest najwyż-
szą wartością, a w Bogu odnajdujemy 
wszystko. Wlaną cnotę Bożej nadziei 
posiadają ludzie, którzy wierzą, zwłasz-
cza ci, którzy zabiegają o stan łaski uś-
więcającej. Owocem Boskiej cnoty na-
dziei jest świadomość, że Bóg nie zawo-
dzi i że dla Niego nie ma sytuacji nie do 
rozwiązania. Mogą zawieść wszyscy – 
Bóg nigdy nie zawodzi. Jeśli otworzył 
przede mną perspektywę szczęśliwego 
życia, to po drodze może mnie spotkać 
wiele trudności, ale ja i tak dojdę do tego 
„nowego świata”. Wędrówka z Bogiem, 
który jest naszą nadzieją, gwarantuje 

przeżycie nawet najtrudniejszych sytua-
cji. Bóg nie zawiedzie nawet wtedy, kie-
dy ja zawiodę, kiedy popełnię grzech, 
kiedy postąpię głupio. Dlatego przed 
człowiekiem, który żyje Boską nadzieją, 
nie ma niebezpieczeństwa rozpaczy. Na-
wet największy grzech nie pogrąży go 
w niej. Bóg nas kocha, nie jesteśmy nie-
chcianymi dziećmi. On pragnie naszego 
szczęścia.
Aby lepiej zrozumieć, na czym polega 
prawdziwa nadzieja, przedstawię trzech 
bohaterów biblijnych: Józefa, Abrahama 
i trędowatego człowieka, który spotkał 
się z Chrystusem.
Historia Józefa była opowiedziana wczo-
raj, aby ukazać, że lęk może zamienić się 
na głęboki pokój. Siła Józefa tkwiła 
w przebaczeniu. On musiał przebaczyć 
już wcześniej, zanim ujrzał ponownie 
swych braci, którzy sprzedali go za pie-
niądze. Nadzieja zawsze przebacza. 
Przebacza, aby pozyskać tych, którzy nas 
zranili. Drugim bohaterem jest Abraham. 
Siedemdziesiąt pięć lat czekał na syna – 
dziedzica. I wtedy otrzymał od Boga o-
bietnicę, że będzie miał syna. Odtąd cze-
kał jeszcze 25 lat. Miał nadzieję wbrew 
nadziei. Jego żona była niepłodna i też 

już koło dziewięćdziesiątki. Ale Bóg o-
biecał, a dla Niego nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Wreszcie urodził się Izaak. Mógł 
mieć około dziesięciu lat, kiedy Bóg 
wezwał Abrahama do złożenia ofiary. 
Żądanie było straszne – własnoręcznie 
zamordujesz swoją nadzieję i swoją mi-
łość. Abraham idzie z synem na górę Mo-
ria. Dziecko pyta: „Tato, oto drwa i ogień 
na ofiarę, a gdzie jest ofiara?” „Synku – 
odpowiada ojciec – Bóg sam upatrzy so-
bie ofiarę.” (Zob. Rdz 22) Starzec buduje 
ołtarz. Oto związany syn i nóż ofiarny 
w ręku ojca. Bóg pyta twardo – „Abra-
hamie, kogo kochasz więcej – Mnie czy 
syna?” „Ciebie, Panie, moja nadzieja jest 
w Tobie, a nie w moim synu”. W ostatniej 

sekundzie Bóg zatrzymuje rękę ojca, o-
cala nadzieję Abrahama i jego miłość. 
„Teraz wiem, w jakiej hierarchii wartości 
żyjesz” – powiada – „teraz wiem, że na-
dzieję pokładasz we Mnie, a nie w synu”. 
Nadzieja jest siłą ducha. To ona pozwala 
przejść przez trudne doświadczenia ży-
cia. Zdolność do składania ofiary – to 
bardzo ważna karta, która służy nadziei. 
Trzecim bohaterem jest trędowaty, ska-
zany na nieuleczalną wówczas chorobę, 
przychodzi do Jezusa i prosi: „Panie, jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić”. To pięk-
na prośba. Trędowaty wie, że może to 
uczynić, wierzy w Chrystusa. Ale on od-
krył w swoim położeniu coś więcej: 
„Skoro Bóg mnie kocha i prowadzi mnie 
taką drogą i zesłał na mnie trąd, to miał w 
tym jakiś cel. To On zadecyduje o tym, 
czy chorobę usunie, czy nie”. Dlatego 
mówi do Jezusa: „Jeśli chcesz”. Chory 
jest przekonany, że Jezus lepiej wie, co 
dla niego jest dobre. Jeśli go uzdrowi, ra-
dość będzie wielka. Tak wielka, że mimo 
zakazu Chrystusa wybuch tej radości roz-
lał się na innych ludzi. Ale jeśli On uzna, 
że trzeba dźwigać krzyż trądu do śmierci, 
należy to uczynić. To nie wola chorego 
jest ważna, ale wola Chrystusa. Niesa-
mowita wewnętrzna wolność człowieka. 
Przypomnijmy sobie Łagiewniki, św. 
siostrę Faustynę i jej słowa: „Jezu, ufam 
Tobie”. To jest wezwanie prawdziwej 
nadziei. Święta pozostawała w tak blis-
kim kontakcie z Jezusem, że rozmawiała 
z Nim, niekiedy kilka razy w ciągu dnia, 
a równocześnie jej chore płuca rozlaty-
wały się w strzępy. Ale ona nie po-
wiedziała Jezusowi tak, jak trędowaty: 
„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie ule-
czyć”. Ona powiedziała: „Jezu, ufam To-
bie”. A Jezus prowadził ją za rękę i sie-
dział przy niej wtedy, gdy umierała, i po-
dziwiał, że potrafi składać ofiarę ze swo-
jego młodego życia, w której upodobniła 
się do Niego na krzyżu.
Oto są warunki nadziei, które rodzą 
w sercu człowieka Pokój: przebaczenie, 
umiejętność składania ofiary i zaufa-
nie. Wszystkie warunki nadziei oparte są 
na Słowie Bożym. Bóg staje się fun-
damentem, na którym powoli rodzi się 
i dojrzewa pokój serca. 

o. Proboszcz

Film „Paweł, apostoł Chrystusa” to  barwna 
opowieść o św. Pawle, ukazująca historię 
jednego z najzagorzalszych przeciwników 
Chrystusa, nawróconego faryzeusza, który 
dzięki swej wierze i oddaniu stał się najważ-
niejszym, najbardziej wpływowym aposto-
łem. Temat przewodni filmu to NAWRÓ-
CENIE I PRZEBACZENIE. 
Fabuła filmu to historia dwóch mężczyzn. 
Łukasz (w tej roli Jim Caviezel, znany z roli 
Jezusa w „Pasji” Mela Gibsona), przyjaciel 
i lekarz, ryzykuje życiem, by dostać się do 
Rzymu, miasta, w którym czeka na wyko-
nanie wyroku Paweł (James Faulkner). Ska-
zany na śmierć przez Nerona, przebywa 
w słynącym z okrucieństwa rzymskim wię-
zieniu, w najciemniejszej celi. Zanim wyrok 
zostanie wykonany, Łukasz i Paweł spisują 
księgę opisującą początek i Drogę wiodącą do tego, co dziś 
nazywamy Kościołem. Tymczasem zdeterminowany Neron 
za wszelką cenę chce pozbyć się z Rzymu chrześcijan, nie 
cofa się przy tym przed najokrutniejszymi represjami. Za-
nim wiszący nad Pawłem wyrok śmierci zostanie wykonany, 
Łukasz postanawia spisać księgę. Księgę, która pokaże 
początki „Drogi” oraz narodziny tego, co stanie się Kościo-
łem. Tymczasem spętany łańcuchami Paweł mierzy się z sa-
mym sobą, swoim życiem i wszystkim tym, co go spotkało. 
A przeżył niemało – chłosty, katastrofę statku, głód i prag-
nienie, kamienowanie, chłód. Czekając na spotkanie ze 
śmiercią, Pawła prześladuje własna przeszłość. Samotny 
w ciemnościach zastanawia się, czy zostanie zapomniany 
i czy znajdzie w sobie siłę, by umrzeć godnie.
Dwóch walczących z ludzkimi słabościami mężczyzn 
w służbie słowa boskiego przeciw wszechwładnemu impe-

ratorowi. Oto wielka biblijna opowieść 
o skazańcach, wygnańcach, którzy nie chcą 
dać się złamać. Nawet spętani więziennymi 
łańcuchami oddają cześć Chrystusowi, wie-
dzą bowiem, że tylko on pokonać może 
śmierć.
Dziś wystarczy, że włączymy wiadomości, 
by zobaczyć ogrom zła, jakie wciąż panoszy 
się na świecie, ogrom cierpienia, biedy, nie-
sprawiedliwości. Wyznawcy Boga nie są od 
tego cierpienia wolni. Ale w Dziejach Apos-
tolskich czytamy: Umacniając dusze ucz-
niów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo 
przez wiele ucisków trzeba nam wejść do 
królestwa Bożego (Dzieje Apostolskie, 
14:22).
Miłość pokona wszystkie te rzeczy i w go-
dzinie potrzeby da nam siłę, tak jak dała ją 

Łukaszowi i Pawłowi w Więzieniu Mamertyńskim.
Film „Paweł, apostoł Chrystusa” jest dedykowany przez je-
go autorów Chrześcijanom prześladowanym na świecie. 
Główny producent Eric Groth powiedział agencji CNA, że 
sam film jest refleksją nad sytuacją w Syrii, ofensywą ISIS, 
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„Paweł, apostoł Chrystusa”

Polecam!
Lilianna

POSŁUGA W KANCELARIACH PARAFIALNYCH    

 

 

Parafia Godziny otwarcia kancelarii

Gorzów Wlkp.
pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa

Poniedziałek: 16.00 - 17.00
Środa: 16.00 - 17.00
Piątek: 16.00 - 17.00
Sobota: 11.00 - 12.00

Gorzów Wlkp.
pw. Niepokalanego

Poczęcia NMP

Wtorek: 16.00 - 17.00
Czwartek: 16.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 11.00

Gorzów Wlkp.
pw. Pierwszych

 

Męczenników Polski

 

Wtorek: 19.00 - 20.30
Środa: 16.00 -

 

17.30

 

Sobota: 08.30 -

 

10.00

 

Gorzów Wlkp.

 

pw. Podwyższenia

 

Krzyża Świętego

 

Wtorek:

 

16.00 -

 

17.00

 

Piątek:

 

10.00 -

 

11.00 i 19.00 - 20.00
I sobota

 

miesiąca: 19.00 -
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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego

s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykującymi katolikami 

(bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Żyjący w związku 
niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowa-

nym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przesz-

kód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordato-
we).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 293 541).
s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularne odwie-
dziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te należy zgłosić w biurze 
parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich zatroskanych 
o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i ich 
rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świętej o godz. 
8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny Radia 
Maryja.

maj - czerwiec 2018
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