
ZAMIESZKAĆ 
W SŁOWIE





Rocznik Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II
w Archidiecezji Przemyskiej

Rok 3/2021

ZAMIESZKAĆ 
W SŁOWIE

RED. 
KS. STANISŁAW HARĘZGA

Przemyśl 2021



Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz, tel. 15 64 99 700

zamowienia@wds.com.pl,  www.wds.pl

Na okładce wykorzystano scenę „Powołanie Apostołów”
z kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

fresk Jana Henryka Rosena
(fot. ks. Piotr Lasota)

Opracowanie redakcyjne:
ks. Stanisław Haręzga, Mariusz Laskownicki

Za zezwoleniem Władzy Diecezjalnej

Cypyright © Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II
w Archidiecezji Przemyskiej,

Przemyśl 2021

Adres redakcji: 
ks. Stanisław Haręzga

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-700 Przemyśl
tel. 600 287 928, e-mail: harezga@poczta.onet.pl

ISSN 2658-0454



Ks. Stanisław Haręzga

SŁOWO OD REDAKCJI

Trzeci numer rocznika Zamieszkać w Słowie ukazuje się po niezwykle 
trudnym czasie epidemii covid-19 i związanych z nią ostrych ograniczeń 
w kontaktach międzyludzkich. W związku z tym działalność duszpaster-
ska Kościoła została drastycznie okrojona i w dużej mierze przeniosła się 
na płaszczyznę medialną i w przestrzeń Internetu. W ten sposób działało 
również Dzieło Biblijne, przede wszystkim informując o ogólnokościel-
nej Niedzieli Słowa Bożego (24.01.2021 r.) i obchodzonym w Polsce XIII 
Tygodniu Biblijnym (18-24.04.2021 r.). Na tę okoliczność przemyskie 
Dzieło Biblijne przygotowało praktyczne konferencje formacyjne pt. „Od 
lektury do życia słowem Bożym”, które przez cały tydzień były emitowa-
ne na antenie diecezjalnego Radia Fara.

W celu podtrzymania i ożywienia przyjętego na Kongresie Biblijnym 
w 2019 roku projektu odnowy biblijnej parafii zostały również przygo-
towane materiały do prowadzenia spotkań formacyjnych w parafialnej 
szkole słowa Bożego: Ewangeliczne uczty z Jezusem a tajemnica Eucha-
rystii (Przemyśl 2020). W korelacji z rokiem duszpasterskim poświęco-
nym Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej wykorzystano w nich opisy 
ewangelicznych uczt z Jezusem, aby przy ich pomocy odkrywać jak po-
winno przeżywać się ucztę eucharystyczną, tę niezwykłą wspólnotę stołu 
z Panem oraz braćmi i siostrami w wierze.

Konieczność przeniesienia duszpasterskiej działalności bardziej w sfe-
rę medialną i w obieg Internetu przyczyniła się do stworzenia własnej die-
cezjalnej strony internetowej Dzieła Biblijnego: https://bibliaprzemyska.
pl. O jej wyjątkowości w wirtualnym świecie stanowi różnorodność za-
mieszczanego na niej materiału dotyczącego Biblii oraz jej lektury i ży-
cia słowem Bożym w ramach różnorodnej działalności duszpasterskiej 
i ewangelizacyjnej Kościoła.

Kiedy możemy powiedzieć, że aktualnie mamy za sobą ostry stan 
zagrożenia epidemicznego, warto wyciągnąć wnioski z minionego cza-
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su, w którym odsłoniły się mocne i słabe strony naszego duszpasterstwa. 
Z pewnością jednym z nich jest stwierdzenie, że w tym trudnym okresie 
jeszcze bardziej odkryliśmy potrzebę osobistej relacji ze słowem Bożym. 
Praktycznie przekłada się to na konieczność systematycznego i ciągłego 
ubiblijniania duszpasterstwa parafialnego, aby z orędziem słowa Boże-
go docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Zgodnie ze swoim ce-
lem, pomocą w tym dziele służy rocznik Dzieła Biblijnego Zamieszkać 
w Słowie. W niniejszym numerze znajdziemy więc szereg podpowiedzi 
i propozycji realizacji odnowy biblijnej parafii, a także wiele opracowań 
i świadectw potwierdzających zbawczą skuteczność i szerokie oddziały-
wanie słowa Bożego w wymiarze życia osobistego i wspólnotowego wie-
rzących w Chrystusa.

Pierwsza część rocznika została poświęcona trwającej w archidiece-
zji odnowie biblijnej, do której podczas Kongresu Biblijnego oficjalnie 
przystąpiło 39 parafii. Z teoretyczną stroną tego projektu dokładnie mo-
gli zapoznać się księża uczestniczący w studiach licencjackich z teologii, 
którzy w 2 semestrze 2018/2019 roku mieli wykład ks. dr. hab. Stani-
sława Haręzgi „Odnowa biblijna parafii”. Został on powtórzony również 
dla księży diakonów w ramach przedmiotu proforystyka biblijna w roku 
akademickim 2020/2021.Wybrane prace, jakie powstały w obydwu gru-
pach księży w celu uzyskania końcowego zaliczenia przedmiotu, stano-
wią treść pierwszej części rocznika. Mają one praktyczny, często bardzo 
osobisty i odkrywczy charakter. Autorom drukowanych wypowiedzi ser-
decznie dziękuję za wszystkie uwagi, spostrzeżenia i propozycje, które 
z powodzeniem mogą być wykorzystane w realizowaniu szeroko rozu-
mianej odnowy biblijnej w archidiecezji.

Z racji szesnastego stulecia od śmierci św. Hieronima (30.09.420 r.) 
papież Franciszek wydał list apostolski Scripturae sacrae affectus (Umi-
łowanie Pisma Świętego),aby na nowo przypomnieć ciągle aktualne świa-
dectwo jego miłości do Chrystusa, nierozerwalnie związanej z miłością 
do spisanego słowa Bożego. W oparciu o papieski dokument, na zalicze-
nie wykładów z proforystyki biblijnej, ks. diakoni mieli także możliwość 
wyboru pisemnego uzasadnienia dzisiejszej aktualności tej niezwykłej 
postaci. Spośród kilku opracowań tego tematu w roczniku znalazły się 
trzy najbardziej interesujące odpowiedzi.
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Część trzecia rocznika została przeznaczona na opracowanie dotyczą-
ce Ziemi Świętej jako „piątej Ewangelii”. Ks. dr Maciej Dżugan artyku-
łem wprowadzającym „Ziemska Ojczyzna Jezusa” rozpoczyna swój dłuż-
szy cykl poświęcony Ziemi Świętej. Będzie on miał charakter wszech-
stronnego, praktycznego przewodnika po jej najważniejszych miejscach, 
związanych z wydarzeniami historii zbawienia, jakie na nich dokonały się 
w ramach judeo-chrześcijańskiego objawienia Bożego.

W kolejnej części rocznika wraca problematyka związana z odno-
wą biblijną. Konkretnie chodzi o organizowanie w parafiach niedziel 
szczególnie przeznaczonych na promocję Biblii i jej lektury indywidu-
alnej i wspólnotowej, zarówno w rodzinach jak również w małych gru-
pach i wspólnotach kościelnych. Ponieważ w duszpasterstwie najlepszą 
promocją Biblii jest odkrywanie w niej słowa Bożego w ramach liturgii 
mszalnej, przykładem tego są homilie, jakie zostały wygłoszone przez 
moderatora Dzieła Biblijnego podczas kilkunastu niedziel biblijnych 
w różnych parafiach archidiecezji. Celem tych niedziel było wyjście do 
wiernych z duszpasterską inicjatywą założenia w parafii grupy biblijnej, 
albo ożywienia już istniejącej.

Kontynuacją tej problematyki jest prezentacja kilku parafialnych grup 
biblijnych. Jak wykazał to Kongres Biblijny w archidiecezji istnieje 58 
takich grup i wspólnot, które skupiają miłośników Pisma Świętego. Pro-
boszczowie tych parafii zostali także zaproszeni do udziału w projekcie 
odnowy biblijnej. Rocznik Dzieła Biblijnego chce być miejscem dzie-
lenia się sposobami i doświadczeniami w apostolacie biblijnym, jakimi 
mogą poszczycić się poszczególne grupy. Stąd apel do liderów i człon-
ków tych grup, aby nadsyłali do redakcji relacje o swej historii i działal-
ności. Z myślą o jej dokumentacji należałoby zadbać o założenie kroniki, 
która na przyszłość byłaby źródłem poznania istnienia grupy biblijnej i jej 
roli w historii parafii.

Ostatnia część niniejszego numeru rocznika Zamieszkać w Słowie 
została poświęcona twórczości członków Dzieła Biblijnego. Składają się 
na nią: rozważania biblijne, modlitwy, poezja, materiały duszpasterskie 
i świadectwa. Warto zapoznać się z nimi, aby raz jeszcze przekonać się do 
prawdy o skuteczności i mocy słowa Bożego. Całość rocznika zamykają 
informacje i zapowiedzi wydarzeń planowanych przez Dzieło Biblijne na 



8 Zamieszkać w Słowie

najbliższy rok. Wszyscy mamy nadzieję, że po okresie obostrzeń epide-
micznych, przy stopniowym wracaniu do normalności, słowo Boże po-
zostanie w centrum życia Kościoła. Zapraszam więc do lektury nowego 
numeru naszego rocznika, aby pogłębić swą osobistą relację ze słowem 
Bożym, odnaleźć motywację do spotkań w grupie biblijnej, a także do 
ożywiania duszpasterstwa i apostolatu biblijnego w naszej archidiecezji.



Część pierwszaCzęść pierwsza

ODNOWA BIBLIJNA PARAFII

Studium Pisma Świętego powinno być dostępne dla wszyst-
kich wierzących. Jest rzeczą fundamentalną, aby objawione Sło-
wo inspirowało radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podej-
mowane w celu przekazania wiary. Ewangelizacja wymaga za-
żyłości ze Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie 
i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wy-
trwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitew-
ne czytanie osobiste i wspólnotowe (n.175)

(Z adhortacji apostolskiej Franciszka Evangelii gaudium)





Ks. Krzysztof Bis

DUSZPASTERSKIE PRZESTRZENIE  
ODNOWY BIBLIJNEJ PARAFII

Istnieje już wiele form ewangelizacyjnych działań, które mają na celu 
przybliżenie słuchaczom orędzia zbawczego oraz pogłębianie ich zażyło-
ści ze słowem Bożym. Działania te można pogrupować na kilka duszpa-
sterskich przestrzeni.

1. Parafia
Naturalnym środowiskiem wzrostu wiary jest parafia, która jest 

wspólnotą wspólnot, zwłaszcza jeśli chodzi o punkt odniesienia dla rodzin 
chrześcijańskich, które właśnie dzięki parafii mogą otrzymywać wspar-
cie w procesie przekazu wiary. To właśnie różnorodność oddziaływania 
duszpasterskiego może przyczynić się do rozbudzenia, a także poszuki-
wania coraz to nowych form przepowiadania słowa Bożego w ramach 
nabożeństw, rekolekcji, misji, katechezy parafialnej, np. przygotowującej 
do poszczególnych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Do-
datkowo, poprzez czynne zaangażowanie świeckich, np. w grupie cha-
rytatywnej, Ewangelia może być poparta konkretną miłością, która sta-
je się żywym świadectwem przyjętego orędzia słowa Bożego. W mojej 
pracy duszpasterskiej, oddolnie pojawiła się w naszej wspólnocie RAM 
inicjatywa comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. W ramach 
tych adoracji udało się też przeprowadzić lectio divina, poprzedzone ka-
techezą na temat takiej formy modlitwy słowem Bożym. W rozmowach 
po lectio divina, młodzież przyznawała, że nawet godzinna modlitwa nie 
wydawała się zbyt długa, a materiały, które zostały przygotowane, dały 
możliwość głębszego wejścia w rozważany tekst.

2. Liturgia
Zwyczajnym miejscem przekazywania orędzia zbawczego jest litur-

gia. W mojej praktyce duszpasterskiej byłem w parafii, w której na co-
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dziennej Eucharystii wygłaszane było słowo Boże w formie kilkuminu-
towych homilii. Moje wnioski z tego czasu są następujące: dla kapłana 
jest to dobry mobilizator do systematycznej modlitwy słowem Bożym, 
a u wiernych widziałem większą otwartość na posługę wobec słowa 
Bożego, gdyż nigdy nie było dla nich problemu z przeczytaniem lekcji, 
a nawet zaśpiewaniem psalmu. Wierni sami zgłaszali się chętnie do czy-
tania, nawet podczas codziennej Eucharystii. Uważam, że ta naturalna 
gotowość do sięgania po Boże słowo była poniekąd owocem codziennego 
karmienia się jego orędziem. Spotykałem też osoby, które w zwykłym 
kontakcie i w rozmowach na tematy codzienne, umieli odwoływać się 
do usłyszanego słowa Bożego lub kazania, co wydatnie ukazuje słuszny 
kierunek takiej formy oddziaływania duszpasterskiego.

3. Katecheza
Podczas katechezy, szczególnie w sytuacji kilkuletniej formacji tej 

samej grupy dzieci lub młodzieży, można wypracowywać pewien styl ko-
rzystania ze słowa Bożego. W mojej pracy katechetycznej czymś natural-
nym jest czytanie Pisma Świętego i to na stojąco z szacunku dla Bożego 
Autora. Nawet jeśli dany tekst zamieszczony jest w katechizmie, uważam 
za stosowne, aby ten tekst był czytany na stojąco z Biblii. Przy okazji 
zwracam uwagę na znajomość sigli i poprawnego szukania i odczytywa-
nia danej perykopy. Zauważalne jest, że po kilku latach katechezy mło-
dzież zaczyna wreszcie kojarzyć, że Ewangelia znajduje się w Nowym 
Testamencie oraz nie ma trudności w szukaniu konkretnego fragmentu.

4. Grupa parafialna
Przy okazji warto zauważyć, że powyższe działania idą w parze ze 

spotkaniami w ramach wspólnoty RAM, gdzie na każdym spotkaniu jest 
do odszukania co najmniej kilka fragmentów Pisma Świętego. W ramach 
naszej wspólnoty podjęliśmy któregoś roku próbę przeczytania w rok ca-
łej Biblii, korzystając z rozpisanych sigli na poszczególne dni i miesiące. 
Motywacja w ramach wspólnoty przyczyniła się do tego, że 4 osoby fak-
tycznie w rok przeczytały całą Biblię, a kilka osób postanowiło w przy-
szłości spróbować tego dokonać. Zauważyłem, że częste korzystanie z Pi-
sma Świętego na spotkaniach oraz wyjazdy na rekolekcje wakacyjne stały 
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się dla kilku osób zachętą do zakupu swojego egzemplarza Pisma Święte-
go. Niektórzy zakupili sobie sami Pismo Święte, ale były też osoby, które 
wyraziły pragnienie otrzymania takiego prezentu na urodziny lub przy 
okazji sakramentu bierzmowania.

5. Działania wspierające
Współczesna młodzież bardzo intensywnie korzysta z mediów, szcze-

gólnie z Internetu oraz portali społecznościowych. Zauważam, że wśród 
młodzieży zaangażowanej religijnie czymś naturalnym jest korzystanie 
z różnych kanałów na YouTube, które dotyczą np. codziennej refleksji 
nad słowem Bożym (szczególnie kanały dominikańskie), ale też grupy 
społecznościowe w ramach diecezjalnych członków Ruchu Apostolstwa 
Młodzieży. Nieraz widziałem, jak młodzież wymienia się popularnymi 
memami, ale ewangelizacyjnymi np. ze strony Ewangelizatorzy.pl (szko-
da, że ten projekt chyba upadł). Podobnie często młodzież używa ga-
dżetów chrześcijańskich jak np. długopisy z krótkim fragmentem Pisma 
Świętego lub koszulki z podobnymi cytatami. Wśród młodych ludzi taki 
pozytywny przekaz wiary jest już preewangelizacją środowiska rówie-
śniczego. W ramach wspólnoty RAM od kilku lat regularnie w kościele 
prowadzony jest kącik, gdzie każdy może sięgnąć po uprzednio przygo-
towane gotowe krótkie fragmenty Pisma Świętego i zdarza się, że ktoś 
potwierdza, że jest to dobre dzieło, bo gdy już kończą się przygotowane 
karteczki, ludzie pytają się, kiedy znów będą nowe. Od kilku lat młodzież 
w okresie Bożego Narodzenia chodzi po domach z kolędą misyjną. Do-
bry cel, ale też krótka scenka odegrana w domu, to nie tylko odnowienie 
tradycji kolędowania, ale też okazja do ewangelizowania. Zdarzało się, że 
ktoś mówił, że nie ma pieniędzy, a młodzież powiedziała, że oni nie gra-
ją dla pieniędzy tylko dla rodzin. Pozytywne świadectwo dawane przez 
młodzież dodatkowo buduje swoją postawą rodziny i jest też okazją dla 
innych młodych ludzi, aby włączyć się w grupę działającą w parafii.

Od strony duszpasterzy potrzeba przede wszystkim chęci. Jeśli brak-
nie zapału, sam entuzjazm młodych nie wystarczy. Ale zaangażowanie 
duszpasterzy musi mieć też wymiar finansowy. Jednak z perspektywy 
czasu widzę, że sponsorowanie wyjazdów formacyjnych w postaci kur-
sów animatora, pomocy w wyjeździe na rekolekcje lub zwyczajne towa-
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rzyszenie młodzieży w jej formacji, ostatecznie przynosi wymierny owoc 
w ich życiu, ale także w pracy duszpasterskiej w parafii. Młodzież, która 
nie boi się wziąć Pisma Świętego do ręki jest czasami lepszym jego pro-
pagatorem, np. dla młodszych kolegów i koleżanek w spotkaniach przed 
bierzmowaniem, niż katecheta, który czyta Pisma Święte niejako „z urzę-
du”.

Podsumowując stwierdzam, że dzieło odnowy biblijnej parafii jest 
niejako zwornikiem wszystkich akcji duszpasterskich, zarówno w ramach 
kursorycznej katechezy, jak też w codziennym duszpasterstwie. Dobrze, 
że są organizowane kursy i sympozja o tematyce biblijnej, gdyż jest na to 
zapotrzebowanie u bardziej zaangażowanej części parafian, ale też jest to 
okazja do motywowania duszpasterskiego innych.



Ks. Jacek Bram

PARAFIALNA LEKTURA CZTERECH EWANGELII

W bieszczadzkim miasteczku Ustrzyki Dolne przy kościele pw. NMP 
Królowej Polski w 2018 roku odbyła się Szkoła Biblijna, którą prowadził 
ks. prof. Stanisław Haręzga. W ramach tego laboratorium wiary, opartego 
na rzetelnym wykładzie Ewangelii, społeczność dekanatu Ustrzyki Dolne 
miała okazję przez pięć kolejnych spotkań (od kwietnia do października 
wyłączając wakacje) poznać specyfikę poszczególnych Ewangelii. Spo-
tkania nie miały jednak charakteru stricte naukowego, bo choć nie bra-
kło konkretów egzegetycznych, to jednak przede wszystkim na pierwsze 
miejsce ciągle przebijało się przekonanie o życiowej wartości Ewangelii 
dla człowieka wiary.

Każde spotkanie rozpoczynało się Eucharystią z krótką homilią 
w oparciu o czytania z dnia. Po Mszy świętej wygłaszana była konferen-
cja. Pierwsza z nich ogólnie wprowadzała w lekturę wszystkich Ewangelii, 
zaś kolejne cztery dotyczyły ksiąg poszczególnych ewangelistów. W tych 
konferencjach regularnie uczestniczyło ok. 70 osób. Na ich zakończenie 
każdy z uczestników otrzymywał schemat indywidualnej lektury danej 
Ewangelii rozpisany na cały miesiąc. Ostatnim etapem każdego warsztatu 
było spotkanie w salce katechetycznej przy ciastku i herbacie, w którym 
regularnie uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej, młodzież oazowa 
oraz inni uczestnicy szkoły. Były one dobrze wykorzystaną okazją do po-
rozmawiania na różne tematy biblijne.

Myślę, że Szkoła Biblijna, która odbyła się w dekanacie ustrzyckim, 
była trafionym pomysłem duszpasterskim, dobrze wpisującym się w od-
nowę biblijną naszej archidiecezji. Trzeba zauważyć, że ludzie biorący 
w niej udział byli bardzo zadowoleni, gdyż pomogła im z innej strony 
popatrzeć na Pismo Święte, zwłaszcza na Ewangelię.

Po zakończeniu Szkoły Biblijnej zrodziła się chęć powołania kręgu 
biblijnego w parafii. W Wielkim Poście 2019 roku ks. proboszcz ogłosił, 
że w parafii ma powstać grupa biblijna, do której każdy jest zaproszony. 
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Zapowiedział, że w najbliższy czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie. 
Na to spotkanie przyszło osiem osób. Były to osoby, które w większo-
ści związane są już z innymi grupami, np. Akcją Katolicką, Oazą. Na 
tym spotkaniu nie omawialiśmy jakiegoś konkretnego tematu. Po prostu 
wszyscy dzieliliśmy się swoimi pragnieniami, ale i obawami, związanymi 
z powołaniem grupy biblijnej. Stwierdziliśmy, że będziemy spotykać się 
co dwa tygodnie w czwartek.

Podczas kilku spotkań rozważaliśmy pierwsze rozdziały Księgi Ro-
dzaju, posiłkując się informacjami zawartymi w książce ks. Dariusza 
Dziadosza Tak było na początku. Ludzie naprawdę z wielkim zaintereso-
waniem słuchali, ale też żywo włączali się w dyskusję, bo bardziej było 
to konwersatorium niż wykład. Nasz kleryk przygotował prezentację 
multimedialną. Mogliśmy się wówczas przekonać jak narzędzia cyfrowe 
pomagają skupić uwagę i zainteresować odbiorców przekazu. Dzięki tym 
pierwszym spotkaniom uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się o dwóch 
biblijnych opisach stworzenia, zrozumieć na czym polega podobieństwo 
człowieka do Stwórcy, zrozumieć istotę grzechu pierworodnego i jego 
konsekwencje, a także dowiedzieli się jak odczytywać duchowy sens bi-
blijnych genealogii. Ostatnie spotkanie przed wakacjami było zachętą 
i wprowadzeniem w codzienne czytanie Biblii – lectio continua (rozdział 
po rozdziale) oraz do duchowej lektury Ewangelii z dnia w oparciu o lec-
tio divina. Na spotkaniu była okazja, aby ten sposób modlitwy słowem 
Bożym również poćwiczyć. Myślę, że po wakacjach będziemy dalej kon-
tynuować dokładniejsze poznawanie Księgi Rodzaju.

Wydaje mi się, że na obecnym etapie warto pomyśleć o tym, aby naj-
bliższe rekolekcje w parafii – nie jakieś dodatkowe, ale te wynikające 
z rytmu roku liturgicznego – były w znacznym stopniu poświęcone słowu 
Bożemu. W ten sposób może stałyby się inspiracją dla pozostałych para-
fian i zachęciły ich do osobistej lektury Pisma Świętego.

Myślę, że odnowa biblijna parafii to proces długofalowy, ale koniecz-
ny. Trzeba jednak wielkiej cierpliwości i pokory, a owoce będą pojawiać 
się stopniowo. Niemniej trzeba podejmować to działanie, gdyż jest to po-
wrót do objawienia Bożego, które dziś często idzie w odstawkę na rzecz 
własnych spekulacji, niekiedy nawet wśród samych teologów i pasterzy, 
i może dlatego właśnie tyle zamętu w dzisiejszym świecie i Kościele.
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Uważam, że każda propozycja odnowy biblijnej parafii ma sens, ale 
nie może być sztywną ramą, lecz raczej winna pobudzić do własnej twór-
czości. Ostatecznie bowiem tyle może być propozycji, ile jest duszpaste-
rzy i parafii. Każdy człowiek ma bowiem inne możliwości i talenty, i jeśli 
tylko potrafi z nich korzystać, to z pewnością niejednego do Boga przez 
Biblię przyprowadzi. Gdy człowiek jest sobą, a nie daje się być skrępowa-
nym przez ścisłe trzymanie się schematów, to jest autentyczny, co od razu 
daje się zauważyć, a to pociąga innych. Dla jednego łatwiejsze będzie 
prowadzenie spotkań bardziej wykładowych, dla innego bardziej dialo-
gowych, jeszcze inny będzie częściej korzystał z multimediów itd. Jeden 
drugiego uzupełnia. Ważne, żeby chcieć. Ważne jest też mieć wizję, ale tu 
nie chodzi o szczegóły, tylko o ogólny kierunek rozwoju i niepodważalne 
zasady, których trzeba się trzymać niezależnie od wszystkiego. Gdy cho-
dzi o konkrety, to one powinny być rozeznawane na bieżąco.



Ks. Hubert Cyran

NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO  
W BIBLIJNEJ ODNOWIE PARAFII

Doświadczenie rekolekcji i formacji oazowej pozwoliło mi zapoznać 
się z nabożeństwami słowa Bożego, poświęconymi głębszej lekturze do-
branych tematycznie tekstów. Nabożeństwa te z powodzeniem można 
wykorzystać w odnowie biblijnej parafii.

Na kształt takiego nabożeństwa składają się następujące elementy:
1. procesja wejścia z Ewangeliarzem i umiejscowienie go na ołtarzu,
2. pozdrowienie wiernych, słowo na rozpoczęcie oraz modlitwa za-

czerpnięta z kolekt mszalnych o Duchu Świętym,
3. Liturgia Słowa, która w najgorszym wypadku składałaby się z dwóch 

czytań, jedno ze Starego, drugie z Nowego Testamentu, psalmu re-
sponsorialnego, aklamacji przez Ewangelią i samej Ewangelii,

4. wygłoszenie stosownej homilii,
5. modlitwa wiernych zakończona modlitwą Pańską i stosowną kolektą 

mszalną, zaczerpniętą z odpowiedniego formularza mszalnego,
6. słowo na zakończenie, błogosławieństwo i rozesłanie. 

Serie nabożeństw biblijnych można przygotować na podstawie nastę-
pujących propozycji:
1. obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, do przeprowa-

dzenia nabożeństwa w czasie Wielkiego Postu jako przygotowania do 
świąt paschalnych i formacji katechumenalnej wspólnoty parafialnej,

2. spotkań ze Zmartwychwstałym według stacji Drogi Światła lub 
Ewangelii oktawy wielkanocnej,

3. w Adwencie i okresie Bożego Narodzenia w oparciu o wielkie anty-
fony,

4. w oparciu o materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie: 4 spotka-
nia nad Ewangelią św. Łukasza, 8 spotkań nad Ewangelią św. Jana, 
10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.



Ks. Daniel Drążek

PROPOZYCJE INICJATYW BIBLIJNYCH W PARAFII

W mojej wypowiedzi pragnę przedstawić kilka konkretnych propo-
zycji jak przybliżać wiernym słowo Boże i zachęcać ich do sięgania do 
Pisma Świętego. Wydaje mi się, że ulegliśmy pokusie szybkiego sukcesu 
i jeszcze szybszego zniechęcania się w systematycznym kształtowaniu 
w sobie miłości do słowa Bożego. Wśród wiernych jest brak zrozumienia, 
czym jest ogólnie medytacja nad słowem Bożym. Nie wystarczy, że będą 
sięgać po Pismo Święte jak po książkę, jeśli ich nikt nie nauczy modlitwy 
Bożymi tekstami.

W pierwszym rzędzie należałoby wprowadzić katechezy dla do-
rosłych, których celem byłoby wprowadzenie w lekturę i modlitwę 
słowem Bożym. Skoro w maju jest miejsce na nabożeństwa majowe, 
w październiku na nabożeństwa różańcowe, można byłoby jeden mie-
siąc przeznaczyć na nabożeństwa lectio divina (np. wrzesień), albo na 
katechezy, które uświadamiałyby i uczyły o roli słowa Bożego w życiu 
chrześcijanina.

Żyjemy w świecie bardzo zcyfryzowanym, w którym przoduje i po-
chłania wiele czasu Internet. Warto byłoby szczególnie osoby w średnim 
wieku zachęcić do pobrania aplikacji: słowo Boże na każdy dzień.

Dla dzieci i młodzieży duszpasterze powinni zaopatrzyć parafie w gry 
i programy biblijne, aby stworzyć im alternatywę dla gier, które niszczą 
ich moralnie. W parafiach powinny być wypożyczalnie takich progra-
mów, aby przez dobrą zabawę przekazywać orędzie zbawcze.

W szkołach można przeprowadzić i zaprojektować tzw. „rok biblijny”, 
w którym uczniowie będą przez lekturę Pisma Świętego tworzyć teatr bi-
blijny, nie tylko dla społeczności szkolnej, ale i dla całej parafii. Jest to mój 
własny projekt, który w swych treściach obejmuje dzień czytania Pisma 
Świętego, konkursy wiedzy o Biblii, przedstawienia teatralne, konkursy re-
cytatorskie, itp.
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Większość parafii posiada gazetkę parafialną, w której można także 
przez syntetyczne i mądre artykuły zachęcać do czytania słowa Bożego 
i uczyć jak je odnieść do własnego codziennego życia.

Wiemy, że Internet jest miejscem, do którego wiele osób ma dostęp; 
wiele parafii posiada strony internetowe, na których można umieszczać 
konferencje i katechezy, które uczyłyby i zachęcały do czytania Biblii 
w formie filmików.

Parafianie powinni być także zapoznani z wartościowymi stronami 
internetowymi, czy także filmikami, które przybliżają ich do Boga.

Reasumując powyższe propozycje należy stwierdzić, że istnieje jesz-
cze wiele innych dobrych inicjatyw, które mogą być wykorzystane do 
proklamacji słowa Bożego.



Ks. Grzegorz Hanus

PROJEKT SPOTKANIA  
W PARAFIALNEJ SZKOLE SŁOWA BOŻEGO 

Proponuję, aby spotkania w parafialnej szkole słowa Bożego odbywa-
ły się w następujący sposób:
1. Najlepiej organizować jest jedno spotkanie w miesiącu (np. w czwar-

tek) – termin dogodny dla kapłana, nie musi być to stała data. Ważne 
jest jednak, aby w niedzielę poprzedzającą zaprosić na spotkanie pa-
rafian.

2. Spotkanie zorganizować w formie Godziny Świętej. Po Mszy świętej 
wystawić Najświętszy Sakrament i przeprowadzić adorację według 
przygotowanego wcześniej konspektu.

3. Adorację rozpocząć od wezwania Ducha Świętego, podania intencji 
modlitewnych i modlitw dodatkowych w zależności od okresu lub te-
matu spotkania np. litania loretańska, litania do Ducha Świętego, czy 
też litania do Najświętszego Serca Jezusowego.

4. Po modlitwach wstępnych odczytać fragment Ewangelii.
5. Po Ewangelii przeprowadzić trzyczęściowe rozważania odnoszące 

się do usłyszanego słowa Bożego:
• pierwszą część zakończyć modlitwą przeproszenia,
• drugą część zakończyć modlitwą dziękczynienia,
• trzecią część zakończyć modlitwą uwielbienia.

6. Każdą część rozważania zakończyć odpowiednią pieśnią.
7. Po wszystkich rozważaniach zachęcić do dłuższej ciszy i osobistej 

rozmowy z Eucharystycznym Jezusem.
8. Na końcu pomodlić się o nawrócenie grzeszników, o uzdrowienie du-

chowe lub fizyczne, zawierzyć się Maryi, odmówić modlitwę do św. 
Michała Archanioła.

9. Poszczególne spotkania należy układać tematycznie zgodnie z tema-
tyką okresu liturgicznego.



Ks. Łukasz Kramarz

JAK ZACHĘCIĆ PARAFIAN  
DO KONTAKTU ZE SŁOWEM BOŻYM?

Myślę, że należałoby zwrócić uwagę na kazania i homilie, które nie-
kiedy pozbawione są słowa Bożego, albo zawierają jego mały procent. 
W czasach, w których z różnych stron i w rozmaity sposób jesteśmy 
„bombardowani” słowem ludzkim, powinniśmy wrócić do kazań, homilii 
bardziej biblijnych. Pełne ośrodki rekolekcyjne, które organizują spotka-
nia i dni skupienia w milczeniu, aby pochylić się nad słowem Bożym, są 
przykładem pragnienia i głodu Słowa.

Kolejnym moim spostrzeżeniem jest fakt, że przeciętny parafianin 
(szczególnie młody człowiek) nie sięga zbyt często (a może wcale nie 
sięga) po Biblię, nie mówiąc już o regularnym czytaniu i rozważaniu sło-
wa Bożego. Aby ten kontakt z Biblią, a więc ze słowem Bożym ożywić, 
często odsyłam swoich penitentów korzystających z sakramentu pokuty 
i pojednania do czytania Pisma Świętego w ramach zadawanej im pokuty. 
Spotkałem się z pozytywną opinią na ten temat. Jest to dla większości 
jedyna okazja, aby otworzyć Pismo Święte, zastanowić się nad życiem 
i swoim postępowaniem. W niektórych przypadkach tego typu pokuta sta-
ła się początkiem częstszego sięgania po słowo Boże.

Inną grupą ludzi, której proponuję kontakt ze słowem Bożym jest 
młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Przewodni-
cząc adoracji Najświętszego Sakramentu, przygotowuję teksty biblijne 
(krótkie fragmenty), które młodzież otrzymuje podczas adoracji do oso-
bistej lektury i refleksji. Myślę, że jest to kolejna okazja, kiedy młody 
człowiek może doświadczyć spotkania ze słowem Bożym i uświadomić 
sobie, że obecny przed nim Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie 
mówi do niego i chce nawiązać z nim żywą relację.

Katechizując dzieci i młodzież, również staram się docierać do nich 
ze słowem Bożym nie tylko tym, które jest przewidziane do odczytania 
i przeanalizowania na katechezie, ale również przez losowanie bardzo 
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krótkich fragmentów Pisma Świętego (niekiedy jest to jedno zdanie). Taki 
kontakt ze Słowem jest również okazją do medytacji, a niekiedy nawet do 
późniejszego powrotu do niego i rozmowy na konkretny temat. Uważam, 
że trzeba szukać różnych okazji, aby dotrzeć ze słowem Bożym do dru-
giego człowieka.

Dodam, że również wykorzystywany przeze mnie Instagram (foto-
graficzny portal społecznościowy), z którego korzysta bardzo dużo mo-
ich uczniów, parafian, a także tych, którzy nie są zbyt częstymi „gośćmi” 
w kościele, jest przestrzenią, którą używam do głoszenia słowa Bożego. 
Umieszczam tam zdjęcia z fragmentami Pisma Świętego czy teksty ka-
zań. Spotyka się to ze sporym zainteresowaniem.

Na obecną chwilę takie są moje uwagi i metody, które wykorzystuję 
w celu zwiększenie kontaktu moich parafian ze słowem Bożym. W kon-
tekście zbliżającego się kongresu biblijnego w parafii ma powstać grupa 
biblijna, której członkowie nie tylko sami będą głębiej poznawać Boga 
przez Jego słowo, ale będą też ewangelizować innych.



Ks. Grzegorz Matwijec

STARE I NOWE, CZYLI KILKA POMYSŁÓW  
NA BIBLIJNĄ ODNOWĘ PARAFII

Odnowa zakłada zrobienie, naprawienie czy ulepszenie czegoś, co już 
istnieje i w jakiś sposób sprawdza się w praktyce. Odnowa może zakładać 
jednak jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, a mianowicie zerwanie z ja-
kimś nawykiem i rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego, a czasem wręcz 
nowatorskiego. W takiej perspektywie popatrzmy na propozycję odnowy 
biblijnej parafii oraz spróbujmy pochylić się nad tymi dwoma wymiara-
mi i znaleźć pewne impulsy do tego, aby nasze wspólnoty coraz chętniej 
sięgały po słowo Boże.

Na początku popatrzmy na kilka, wydaje się podstawowych, jednak 
ważnych kwestii, związanych z głoszeniem słowa Bożego, które czasami 
rozczarowuje w tradycyjnym duszpasterstwie parafialnym.

Wielu parafian, chcąc zamówić Mszę świętą, porozmawiać, wyspo-
wiadać się czy załatwić sprawy związane z przyjęciem sakramentów świę-
tych, przychodzi do zakrystii, bezpośrednio mijając ambonę – stół słowa, 
który Pan Bóg każdego dnia podczas liturgii hojnie zastawia. Jeszcze 
bliższy kontakt z amboną mają lektorzy czy wierni świeccy odczytujący 
lekcje biblijne podczas Eucharystii lub okolicznościowych nabożeństw. 
Myślę, że warto zadbać o to, aby zarówno zabytkowe i rzeźbione, jak też 
bardzo proste i skromne ambony nie stały się półkami na lekcjonarze, 
obrzędy czy agendy. Nasi parafianie, widząc taki obraz miejsca, z którego 
proklamowane jest słowo Boga, mogą mieć uzasadnioną wątpliwość, czy 
ksiądz lub diakon rzeczywiście żyje słowem Bożym, skoro w zewnętrz-
nym wymiarze nie szanuje go. Jeżeli ludzie zobaczą, że dla księdza Pismo 
Święte i miejsce, z którego jest ono odczytywane, są ważne (być może), 
sami skłonią się do sięgnięcia po Biblię.

Drugim wymiarem, który chciałbym podkreślić, jest sposób odczy-
tywania tekstów biblijnych. Warto zadbać o to, aby lekcje mszalne były 
dobrze przygotowane. Lektor, aby mógł podczas liturgii proklamować 
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słowo Boże, musi dobrze opanować tekst pod względem fonetycznym 
(wypowiadać trudne słowa, mieć odpowiednią dykcję i modulację gło-
su, itd.), ale przede wszystkim konieczne jest, aby czytający rozumiał co 
czyta. Nie powinien wychodzić na ambonę ministrant, który przed Mszą 
świętą przeczytał lekcję (nawet kilkakrotnie), jednak wciąż nie potra-
fi opowiedzieć, o czym ona jest. Po jednej z Mszy świętych zatrzymała 
mnie pewna kobieta i poprosiła, aby czytania czytali starsi i rozumiejący 
je lektorzy. Myślę, że to wystarczający argument do tego, aby poważnie 
zaangażować się we właściwe przygotowanie lektorów, gdyż ludzie pra-
gną słuchać tego, co Bóg mówi w swoim słowie, a nie domyślać się, co 
przeczytał ministrant.

Nowatorską próbą ubiblijnienia wspólnoty parafialnej jest założe-
nie grupy biblijnej. Taka grupa może funkcjonować na kilka sposobów. 
Program takiej małej wspólnoty eklezjalnej może być realizowany we-
dług propozycji Dzieła Biblijnego archidiecezji. Jednak grupy te mogą 
być również prowadzone według autorskiego projektu, ustalonego przez 
księdza-animatora oraz członków grupy. Pewnymi propozycjami w tym 
zakresie mogą być: omówienie całej Biblii w rok (pod kątem egzegetycz-
nym); przedstawianie ciekawych informacji historycznych, kulturowych 
i geograficznych; nauka analizy wybranych tekstów pozwalająca nabyć 
ogólne umiejętności czytania i interpretacji Biblii.

Ważna jest również nauka modlitwy słowem Bożym. Warto przy-
bliżyć i zachęcić naszych parafian do praktyki medytacji (codziennej 
lub w oparciu o liturgię słowa poprzedniej lub nadchodzącej niedzieli). 
W tym miejscu można zaproponować model medytacji składającej się 
z trzech punktów: 1) Co mówi Pan Bóg? (orędzie biblijne); 2) Moje życie 
w świetle słowa Bożego (odniesienie do bardzo konkretnych codziennych 
sytuacji, skupienie się raczej na relacji ja-Bóg, a nie my-Bóg); 3) Moja 
odpowiedź w świetle słowa Bożego (nauka podejmowania realnych do 
wykonania postanowień, wypływających ze szczerej i autentycznej roz-
mowy z Bogiem). Wartością dodaną do nauki i praktykowania takiej for-
my modlitwy słowem Bożym, nawet przez niewielką grupą osób, będzie 
ich pobożne oddziaływanie przykładem własnego życia na innych ludzi, 
niekiedy bardzo oddalonych od Pana Boga.

Sensem sięgania po Biblię jest doświadczenie żywego, przemawia-
jącego przez nią Boga. Ciekawą inicjatywą wydaje się prowadzenie na-
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bożeństw biblijnych (np. comiesięcznych, czy związanych z okresem 
liturgicznym). Przebieg takiego nabożeństwa powinien być niezwykle 
uproszczony i elastyczny w zależności od okoliczności zewnętrznych 
i rozważanego tekstu, tak aby człowiek miał możliwość spotkać się sam 
na sam z Jezusem. Zasadnicza struktura tej celebracji powinna mieć na-
stępujący charakter: pieśń na wejście; wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu; wprowadzenie kapłana i odczytanie perykopy (zazwyczaj ewan-
gelicznej); wskazanie kilku bardzo krótkich myśli do osobistej modlitwy 
w ciszy (3-5 minut); pieśń; modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem; pieśń na zakończenie.

W tej krótkiej refleksji przedstawiłem tylko kilka propozycji, które 
mogą okazać się pomocne w biblijnej odnowie parafii.



Ks. Waldemar Murdzek

ROLA DUSZPASTERZA W ODNOWIE BIBLIJNEJ 
PARAFII

Z uwagą i zaciekawieniem przeczytałem projekt duszpasterski od-
noszący się do dzieła odnowy biblijnej parafii. Z pewnością ten czas 
lektury pomógł mi usystematyzować wiedzę zdobytą na jego temat 
w ramach wykładów studium licencjackiego i wyłowić te sprawy, które 
poruszyły mnie osobiście, a które (mam nadzieję) staną się impulsem 
do osobistego zaangażowania duszpasterskiego przenikniętego słowem 
Bożym.

Tekst projektu analizowałem z perspektywy kilkunastu już lat pracy 
duszpasterskiej. Dlatego treść rozdziału 4 (Biblijna animacja całego dusz-
pasterstwa) wydaje się być czymś oczywistym, chociaż tak całościowe 
spojrzenie na omawiany temat zaprasza do podjęcia szczerego rachunku 
sumienia z wezwania do ustawicznej dbałości i troski o to, by całe pro-
wadzone w parafii duszpasterstwo było ożywiane słowem Bożym. Oczy-
wiście chodzi o mój osobisty rachunek sumienia. Powodem do radości 
są chociażby: częsta posługa słowa w ramach różnych parafialnych na-
bożeństw i celebracji, praktyka stałego „dzielenia się słowem” w ramach 
spotkań grupy KSM, której jestem asystentem, organizowany konkurs 
biblijny, zakup egzemplarzy Pisma Świętego dla katechizowanych dzieci 
i częste z niego korzystanie na lekcjach religii, itp., ale też i wezwanie do 
poszerzenia możliwości przeniknięcia duchem biblijnej animacji jeszcze 
innych przestrzeni duszpasterskiej aktywności. Chodzi o przestrzeń litur-
gii, kaznodziejstwa, katechezy, spotkań w małych grupach i wspólnotach, 
oraz apostolatu biblijnego.

O ile rozdział 4 ukazuje przestrzenie praktycznej realizacji projek-
tu biblijnej odnowy parafii, o tyle trzy pierwsze rozdziały pokazały mi 
sens tej drogi: począwszy od pewnego rysu historycznego, poprzez uka-
zanie słowa Bożego jako źródła duchowej odnowy, aż po niesamowite 
docenienie parafii, która będąc pierwszym sposobem obecności Kościoła 
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w danym miejscu, musi stawać się „domem Słowa”, a przez to odnawiać 
w sobie „moc przemieniania” ludzkiego życia.

Czy są to nowe treści? Z pewnością nie, ale sam sposób ich ujęcia 
sprawia, że pozostają one w pamięci i „wewnętrznie niepokoją”, zapra-
szając do podjęcia samego dzieła odnowy biblijnej parafii, jako coś nie-
odzownego do ożywienia tej podstawowej wspólnoty wiernych, którzy 
poprowadzeni przez „zewangelizowanego” duszpasterza podejmą trud 
drogi, widząc jej sens, a także na nowo odkrywając moc słowa Bożego. 
Mam nadzieję, że nie pozostanie to na poziomie jedynie chwilowego od-
krycia, ale przeniknie całość mojej posługi duszpasterskiej – teraz, jako 
wikariusza, a w przyszłości jako proboszcza. Stąd kolejne odczytane 
wezwania, zainspirowane lekturą projektu biblijnej odnowy parafii, by 
w swoim osobistym życiu stawać się „sługą Słowa” (rozdział 6), kapła-
nem który na co dzień będzie wchodził na drogę osobistego nawrócenia 
pastoralnego, ze świadomością, że zanim słowo Boże zajmie centralne 
miejsce w parafii, powinno znaleźć się w centrum osobistego życia du-
chownego, by być zakochanym w Chrystusie – Słowie Ojca. Warto po 
raz kolejny uświadomić sobie, że wierni potrzebują pasterzy jako prze-
wodników, dla których słowo Boże jest naprawdę ważne, którzy sami 
kroczą mocą jego zbawczego orędzia, by innych mogli uczyć jego czy-
tania, rozumienia, modlitwy i życia nim w posłuszeństwie wiary.

Podsumowując moją refleksję, która stała się bardziej osobistym 
świadectwem odkrycia znaczenia biblijnej drogi odnowy parafii, niż je-
dynie suchym komentarzem do przeczytanego tekstu, chciałbym podkre-
ślić, że sama myśl o podjęciu tego dzieła, jest wyrazem odczytywania 
znaków czasu i próbą odpowiedzi na coraz bardziej radykalne ataki zła 
wyrywające łaskę wiary z coraz większej liczby ludzkich serc. Potrzeba 
nam wszystkim w Kościele nowego dynamizmu ewangelizacyjnego, ale 
również mocnego fundamentu, na którym ludzki zapał i zaangażowanie 
będzie w stanie budować kolejne gmachy duchowych świątyń. Zapropo-
nowany projekt odnowy biblijnej parafii (w mojej ocenie), może z pew-
nością stać się tym zaczątkiem wielkiego dzieła odnowy wspólnot, w któ-
rych sami wzrastamy w wierze i które do tej wiary mamy prowadzić. Po-
zostaje tylko mieć nadzieję, że jak największa liczba „sług Słowa” obudzi 
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w sobie ten ewangeliczny dynamizm i posługując się zaproponowanym, 
bardzo dobrym projektem, stanie się uległym narzędziem Ducha Świę-
tego. O co sam osobiście będę się modlił na swojej drodze nawrócenia 
pastoralnego.



Ks. Mateusz Sławiński

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ, 
CZYLI „BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE UCZYNIĆ”  

(J 15,5)

Tytułem wstępu
Jak w dzisiejszym zwariowanym świecie dotrzeć do drugiego czło-

wieka z orędziem Ewangelii? Jak ukazać, że orędzie Jezusa jest faktycznie 
Dobrą Nowiną, a nie piękną reklamą religijną czy pustym sloganem? Jakie 
stosować metody? Która droga jest najlepsza? Czy forma przekazu ma być 
ważniejsza od treści? Czy próby infantylizacji słowa Bożego w celu przy-
podobania się słuchaczom kosztem faktycznego przekazu Bożego można 
nazwać ewangelizacją? Czy współczesnemu duszpasterzowi nie grozi „de-
gradacja” ze sługi Słowa na ewangelicznego najemnika w winnicy Pana? 
Gdzie szukać odpowiedzi na te pytania? Często mawia się, że najczystsza 
woda jest u źródła. W takim razie, z jakiego źródła trzeba korzystać? Odpo-
wiedź powinna być oczywista: tym źródłem jest Biblia.

Wszelkie działania w życiu codziennym (np. zakup samochodu, bu-
dowa domu, decyzja o założeniu rodziny, itp.) zawsze poprzedza pewna 
refleksja, rozważanie, jaka decyzja będzie najlepsza. O ile bardziej potrze-
ba takiego roztropnego podejścia w życiu duszpasterskim. Złota zasada 
to: zanim zrobisz, pomyśl. W życiu duszpasterza: zanim zrobisz, wprowa-
dzisz, przemódl. Dlaczego jest to tak ważne? Jezus w piętnastym rozdziale 
Ewangelii według świętego Jana (gdzie mowa o winnym krzewie i lato-
roślach) sam mówi, że bez Niego nic nie możemy uczynić – nic dobrego. 
Wynika z tego, że każda akcja duszpasterska wymaga najpierw wsłuchania 
się w słowo Boże. Wszelkie działania podejmowane tylko po to, żeby coś 
zaistniało i potem przepadło, jak błysk po fajerwerkach, są z góry skazane 
na porażkę.

Na podstawie treści wyłożonych na wykładach, dostępu do materia-
łów pomocniczych oraz doświadczenia ludzi wiary, w niniejszej refleksji 
zostanie podjęta próba przybliżenia tematu. Próba zaprezentowania kilku 
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osobistych refleksji dotyczących biblijnej odnowy parafii z punktu widze-
nia młodego kapłana.

W celu systematyzacji mej wypowiedzi zostaną zastosowane tzw. 
„słowa – klucze” z dodaniem stosownego objaśnienia, aby całość była 
odpowiednio jasna i czytelna.

„Słowo – klucz” nr 1: Przeszłość
Rozpoczęcie każdej akcji duszpasterskiej wymaga najpierw modlitwy, 

odpowiedniego rozeznania czy dane działanie jest potrzebne i jak je wdro-
żyć w życie. Pierwsze „słowo – klucz” to „przeszłość”. Chodzi o to, aby 
jako bazę wyjściową wykorzystać to, co już jest obecne w danej parafii (ja-
kie grupy funkcjonują, jaka jest ogólna struktura i charakter danej parafii). 
Nigdy nie można podważać lub ignorować pracy poprzednich duszpaste-
rzy. Nie chodzi też o tworzenie czegoś tylko po to, żeby coś robić.

Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to rozeznawanie tego, 
co podaje Kościół święty w swoim nauczaniu (znajomość współczesnych 
dokumentów, realizacja poszczególnych zaleceń duszpasterskich wynika-
jących chociażby z dokumentów Soboru Watykańskiego II, itp.).

Jeśli idzie o biblijną odnowę parafii, to warto zacząć od siebie. Jeśli 
w sercu kapłańskim nie ma przylgnięcia do Biblii, to wprowadzenie cze-
goś takiego jak biblijna odnowa parafii, może mijać się z celem.

Znamienne są w tym miejscu słowa, które padają w książce ks. Stani-
sława Haręzgi, pt. „Odnowa biblijne parafii”:

Powierzchowny, pośpieszny czy niedokładny kontakt ze słowem Bożym, 
zawsze negatywnie odbija się na życiu i pracy kapłańskiej. Tylko ciągłe po-
głębianie wiedzy biblijnej i osobistej zażyłości ze słowem Bożym ustrzeże 
duszpasterza przed jednostronnym i płytkim przekazywaniem jego zbaw-
czego orędzia. Dlatego Sobór Watykański II nakłania kapłanów, by „dzięki 
wytrwałej lekturze i starannemu studium przylgnęli do Pisma Świętego, aby 
żaden z nich nie stał się próżnym głosicielem słowa Bożego na zewnątrz, nie 
będąc wewnątrz jego słuchaczem” (KO 25; DP 13).

Drogą ku temu będzie:
•  odchodzenie od powierzchownego rytualizmu w duszpasterstwie 

i jego małej skuteczności ewangelizacyjnej;
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•  przy zaniku więzi między ludźmi jako naturalnego fundamentu pa-
rafii, gdyż pojawia się wiele innych płaszczyzn komunikacji, budo-
wanie parafii, która jest wspólnotą wspólnot;

•  troska o formację praktykujących parafian poprzez inicjowanie, ko-
ordynowanie i realizowanie działań ewangelizacyjnych, mających 
na celu ożywienie wiary i pogłębienie chrześcijańskiego życia;

•  docieranie do obojętnych chrześcijan nie związanych z parafią, 
do ludzi zagubionych i obcych, by pomagać im w stawaniu się 
uczniami Chrystusa;

•  przemienianie parafian z biernych konsumentów w aktywnych po-
mocników duszpasterskich i gorliwych ewangelizatorów.

Przylgnięcie do słowa Bożego oraz umiejętne wsłuchiwanie się w głos 
Kościoła pozwala na podejmowanie konkretnych działań.

„Słowo – klucz” nr 2: Teraźniejszość
Kolejny punkt rozważań koncentruje się wokół następnego „słowa 

– klucza”, jakim jest słowo: „teraźniejszość”. Chodzi o kilka myśli doty-
czących nakreślenia szkicu działania pod kątem wprowadzenia biblijnej 
odnowy parafii. Będzie to kilka propozycji, które zrodziły się podczas 
wykładów oraz spotkań z ludźmi, którzy słowem Bożym uczą się żyć na 
co dzień:

•  wszelkie zabiegi duszpasterskie nie mogą mieć charakteru jedno-
razowego; potrzebna jest swoista ciągłość działań;

•  kazania biblijne, rekolekcje ściśle biblijne, zachęta do czytania 
Biblii;

•  zorganizowanie spotkania, w którym będzie miejsce na świadec-
two osoby, która żyje słowem Bożym, odkrywa je w swoim życiu;

•  nie tylko sztywne spotkania w kościele, ale wyjazdy związane 
z miejscami biblijnymi, np. pielgrzymka do Ziemi Świętej, ogród 
biblijny (Stara Wieś), itp.

•  propagowanie Biblii w życiu codziennym: koszyki ze słowem Bo-
żym w kościele, z którego każdy może wyciągnąć biblijny frag-
ment;

•  katecheza: konkursy biblijne, więcej miejsca w katechezie na Pi-
smo Święte;
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•  nabożeństwa biblijne;
•  wykorzystanie współczesnych mediów – Internet: ewangelizacyj-

ne kanały na YouTube, profile na Facebook’u;
•  ogłoszenia parafialne w kościele to za mało – potrzeba współpra-

cy z innymi grupami parafialnymi;
•  wyjście do ludzi: „wyłapywanie” spośród ludzi tych, którzy mogą 

pomóc, czyli odejście od zasady, że wszystko robi ksiądz;
•  zakładanie parafialnych grup biblijnych;
•  współpraca między kapłanami: zainteresowanie się biblijną prze-

strzenią życia duszpasterskiego; wspólne opracowanie jakiś roz-
wiązań; wystrzeganie się krytykanctwa; potrzebni są księża na-
prawdę wierzący w słowo Boże; ksiądz ma być z ludźmi, a nie 
ponad nimi – samo podejście kapłanów może zainspirować wier-
nych do zaangażowania się w życie parafii;

•  rozeznanie sytuacji podczas wizyty duszpasterskiej: czy domow-
nicy mają Biblię? Czy w ogóle czytają? Poznanie ich zdania na 
temat biblijnej odnowy parafii;

•  wskazówka do organizacji spotkania: może warto zainwestować 
w skromny posiłek, np. kawa i ciasto czy coś w tym stylu;

•  przedstawienia o tematyce biblijnej: terenowa Droga Krzyżowa, 
inscenizacje przy okazji różnych uroczystości;

•  zachęta do uczestnictwa w biblijnych rekolekcjach dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych;

•  organizowanie spotkań, gdzie będzie można po prostu się spotkać 
czy trochę odpocząć (ognisko, grill, wycieczka rowerowa, piel-
grzymka, itp.);

•  potrzeba kapłanów, którzy nie będą bali się poświęcić część swo-
jego czasu na tego typu działania.

Zaprezentowane możliwości oraz sugestie działań nie są ponad siły 
żadnego człowieka, tym bardziej księdza. Do tej pory pamiętam, kiedy 
jeden z księży, który zajmuje się grupami młodzieżowymi w parafii, py-
tany o to co jest kluczem do sukcesu pracy z młodymi, odpowiadając ak-
centuje szczególnie trzy sprawy: mieć dla nich trochę czasu, mieć dla nich 
odrobinę serca oraz poświęcić choć trochę pieniędzy. Wszystkie działania 
duszpasterskie powinny oddziaływać na przyszłość całej parafii.
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„Słowo – klucz” nr 3: Przyszłość
Ostatni punkt to „przyszłość”. Czasy współczesne nie są łatwe. Co-

raz mocniej atakują chrześcijan środowiska antykościelne, pojawiają się 
destrukcyjne kierunki filozoficzne, które hołdują fałszywie rozumianej 
tolerancji, wolności, prawdy czy europejskości. Wszystko, co jest zwią-
zane z Bogiem, próbuje się wyrugować z życia codziennego. Duchowi 
ewangelizacji towarzyszy karykatura antyewangelizacji.

Biorąc udział w walce o dusze ludzkie, potrzeba dzisiaj ludzi żywej 
wiary, prawdziwych sług słowa Bożego. Ewangelizacja to jest nieustanny 
proces, a nie gotowy produkt ze sklepu. Wszystkie działania wymagają 
czasu oraz zaangażowania ludzkiego.

Bogata historia Narodu Wybranego ukazuje rozmaite losy ludzkie. 
Nie znajdziemy tam passusu, który opisywałby porażkę osoby ufającej 
Bogu. Pomimo różnych wydarzeń, Bóg nigdy nie zostawia tych, któ-
rzy Mu ufają. Zbliża się czas ostatecznego starcia Kościoła świętego ze 
wszelkim złem tego świata. „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” 
(Mt 24,13).



Ks. Patryk Szałaj

ROLA INTERNETU W ODNOWIE BIBLIJNEJ

Szukanie w duszpasterstwie nowych sposobów na odnowę biblijną 
jest tak naprawdę nieustannym procesem, ponieważ świat ciągle się zmie-
nia, przez co zmieniają się odbiorcy przekazu. Dlatego głosiciele słowa 
Bożego powinni szukać nowych dróg dotarcia do jak największej liczby 
odbiorców w najbardziej efektywny sposób.

W obecnych czasach należy spojrzeć przychylnym okiem w stronę 
możliwości, które daje nam Internet oraz nowoczesne środki przekazu. 
Przestrzeń wirtualna jest bowiem miejscem, z którego dziś korzysta coraz 
to więcej ludzi. Z tego powodu duszpasterze powinni być obecni tam, 
gdzie są ludzie, czyli powinni uczyć się zagospodarowywać odpowied-
nio, jakże nową dla duszpasterstwa przestrzeń wirtualną.

Pochylając się nad tym sposobem realizacji odnowy biblijnej, nale-
żałoby stwierdzić, że przeprowadzenie jej w tej formie może być trudne, 
a nawet niemożliwe w obrębie jednostki, jaką jest parafia. Natomiast pro-
pozycję tę można już bardzo dobrze zrealizować w obrębie diecezji, co 
będzie, jak myślę, ważnym sposobem na odnowę biblijną każdej parafii 
w całej diecezji, owocując tym samym głębszym poznaniem słowa Bo-
żego.

Moja wizja odnośnie tej formy odnowy biblijnej polegałaby na przy-
gotowaniu oraz publikacji w „sieci” serii materiałów filmowych, które 
dotykałyby tematyki dotyczącej słowa Bożego, a tym samym pogłębiały-
by jego zrozumienie, a co za tym idzie, również wiarę.

Należałoby zwrócić uwagę na sam sposób przekazu tego typu tre-
ści. Niewłaściwy sposób przekazu stałby się bowiem nieatrakcyjny dla 
jego odbiorców, przez co odbiór tego typu treści nie cieszyłaby się dużym 
zainteresowaniem. W celu maksymalizacji atrakcyjności, a tym samym 
owocności prezentowanego sposobu na odnowę biblijną, trzeba zatrosz-
czyć się o następujące elementy takiej formy przekazu.
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Pierwszym z nich jest dobrze dobrana oraz przekazana treść. Właści-
wie dostosowana do grona odbiorców, między innymi wieku, zdolności 
intelektualnych itd., umożliwi dobre zrozumienie prezentowanej tematy-
ki, a tym samym nie zniechęci odbiorców do kontynuacji formacji oraz 
wzbudzi w nich chęć prawdziwego życia słowem Bożym. Dobrą inicja-
tywą byłoby zebranie grupy kompetentnych osób, które wspomagałyby 
to przedsięwzięcie od strony merytorycznej. Można również podjąć się 
przygotowania tego typu treści w pojedynkę, ale w oparciu o odpowied-
nią literaturę ukazującą interesującą nas problematykę. Trzeba również 
pamiętać, że nawet najlepsza realizacja programu od strony technicznej, 
nie zakryje braków od strony treściowej, dlatego należy pamiętać o tym, 
żeby każdą propozycję odpowiednio przemyśleć oraz bardzo starannie 
przygotować.

Następne dwa elementy to obraz i dźwięk, gdyż są one w tego typu 
przekazie dopełnieniem przygotowanej wcześniej przez nas treści. Sta-
nowi to swego rodzaju opakowanie tego, co chcemy przekazać. Dobry 
dźwięk oraz obraz o wiele bardziej uatrakcyjniają przygotowany przez nas 
przekaz. Źle przekazany materiał od strony technicznej odbiera pozytyw-
ne podejście do nawet najlepszej treści. Jeżeli chodziłoby o długość oraz 
częstotliwość publikacji, to trzeba zwrócić uwagę na to, że społeczność 
internetowa bardzo lubi dosyć krótkie oraz cykliczne publikacje. Podej-
mując się takiego przedsięwzięcia, nie możemy o tym zapominać, gdyż 
jedynie poprzez dopasowanie się do obecnie panujących w sieci trendów 
jesteśmy w stanie stać się kimś chętnie odbieranym. Przykładowo tego 
typu publikacje musiałyby obejmować przedział czasowy pomiędzy 5-10 
minut, a najlepszą częstotliwością publikacji byłby jeden materiał na ty-
dzień o stałej porze.

Podejmując się takiego przedsięwzięcia, należy obserwować poczy-
nania zagranicznych twórców internetowych, którzy prezentują treści 
o przekazie nie dotyczącym interesującej nas tematyki, ale pokazują nam 
atrakcyjny, obowiązujący obecnie sposób przekazu treści. Ich forma prze-
kazu treści powinna być przez nas zapożyczona po to, żeby uczynić pre-
zentowaną przez nas treść jak najbardziej atrakcyjną w odbiorze.

Myślę że warto wykorzystywać Internet oraz wachlarz możliwości, 
który dają nam nowoczesne środki przekazu. Należy jednak pamiętać, że 
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podejmując się takiego przedsięwzięcia, musimy solidnie przygotować 
się nie tylko od strony treściowej, ale również od strony formy. Sama 
bowiem treść to za mało do tego, żeby na dobre zaistnieć, w tej tak na-
prawdę nowej dla społeczności Kościoła przestrzeni Internetowej, a przez 
to skutecznie docierać z przekazem ewangelizacyjnym do jak największej 
liczby osób.



Ks. Krzysztof Szyndler

ODNOWA BIBLIJNA  
W PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

W RADYMNIE

W roku duszpasterskim 2018/2019 wśród parafialnych inicjatyw ma-
jących na celu ożywienie lektury Biblii należy wymienić następujące 
działania:

1. Comiesięczne spotkania ze słowem Bożym
Spotkania te rozpoczynają się Eucharystią, podczas której rozważane 

jest słowo Boże, w oparciu o ewangeliczne błogosławieństwa. Po Mszy 
świętej następuje adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której 
na ekranach w kościele podawane są punkty z refleksją i pytaniami do-
tyczącymi rozważanego fragmentu Pisma Świętego. To rozważanie na-
stępuje w ciszy podczas adoracji. Po błogosławieństwie Najświętszym 
Sakramentem, wierni którzy wychodzą ze świątyni otrzymują konkretne 
zadania apostolskie do spełnienia, według wcześniejszej medytacji słowa 
Bożego.

2. Spotkania z Biblią wśród młodzieży
Podczas spotkań młodzieży Ruchu Światło-Życie, uczestnicy mają 

okazję do lektury Pisma Świętego i dzielenia się w grupach wiekowych 
własnymi przemyśleniami, nurtującymi pytaniami, a nawet przeżywany-
mi problemami.

3. Biblia w szkole
W sali katechetycznej, w widocznym i ważnym miejscu umieszczo-

na jest księga Pisma Świętego. Podczas katechezy uczniowie mają także 
możliwość skorzystania z Biblii, gdyż na każdą ławkę przysługuje jeden 
egzemplarz. Dzięki temu młodzież ma możliwość bezpośredniego kon-
taktu z tekstem Pisma Świętego. Ponadto w sali znajduje się multimedial-
na „Skrzynka ze słowem Bożym”, z której wybrzmiewają fragmenty Pi-
sma Świętego, czytane zarówno przez katechetę jak i innych nauczycieli.
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4. Biblia wśród nauczycieli
W pokoju nauczycielskim znajduje się miejsce, gdzie każdy z peda-

gogów może wylosować sobie fragment Pisma Świętego do własnych 
rozważań i medytacji. Ponadto, co miesiąc nauczyciele gromadzą się na 
spotkaniach rozpoczynających się Mszą świętą, po której w domu para-
fialnym następuje spotkanie ze słowem Bożym.

5. Fragmenty Pisma Świętego w gazetce parafialnej
W każdą niedzielę ukazuje się nowy numer gazetki parafialnej, w któ-

rej umieszczona jest niedzielna Ewangelia wraz z komentarzem i konkret-
nymi wskazówkami, które można odnieść do własnego życia. Warto nad-
mienić, iż inicjatywę tę podejmują wierni świeccy z parafialnej diakonii 
ewangelizacyjnej.

Duszpasterze parafii, wdrażając wszelkie działania dotyczące odnowy 
biblijnej parafii, dostrzegają większe zaangażowanie parafian w czytanie 
Pisma Świętego. Objawia się to częstymi pytaniami dotyczącymi wiary, 
codziennych dylematów, a także szczerą chęcią życia żywym słowem Bo-
żym czy też rozmowami w małych grupach na temat wybranych cytatów 
Biblii. Dostrzega się również jak ważnym narzędziem duchowej odnowy 
każdego człowieka jest Pismo Święte, które nie tylko pozwala lepiej po-
znawać Boga, wpływać na umiejętność modlitwy, jednoczyć wszystkich 
parafian, ale przede wszystkim ma moc wewnętrznej zmiany, której źró-
dłem jest miłość Boga do każdego człowieka wypływająca z Jego słowa.



Ks. Paweł Tołpa

PRZYKŁADY APOSTOLATU BIBLIJNEGO  
Z PARAFII MARKOWA

1. Pierwszą formą apostolatu biblijnego w parafii jest comiesięczny 
wieczór biblijny nazywany: „Wieczorem błogosławieństw”. Wszyscy pa-
rafianie są zaproszeni na niniejsze nabożeństwo, podczas którego słuchają 
Pisma Świętego i medytują słowo Boże. W czasie nabożeństwa padają 
konkretne pytania związane z życiem słowem Bożym. Odpowiedzi na te 
pytania udzielają sobie wierni oraz księża posługujący w parafii, w czasie 
adoracji Najświętszego Sakramentu, która ma miejsce bezpośrednio po 
części homiletycznej. Okazuje się, że taka forma rozważania Biblii oraz 
modlitwa adoracyjna cieszy się ogromnym zainteresowaniem parafian. 
Zainteresowanie to, z miesiąca na miesiąc, staje się coraz większe. W pro-
ponowanych nabożeństwach uczestniczy mnóstwo ludzi (nawet z sąsied-
nich miejscowości). Pociąga pewna forma nowości, inna niż dotychczas. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż po kilku spotkaniach przyszła grupa parafian, 
która zasugerowała, aby kontynuacją comiesięcznego nabożeństwa było 
„koło biblijne” spotykające się co tydzień.

2. Od pewnego czasu w kościele na bocznym ołtarzu leżą w małych 
koszyczkach przygotowane przez młodzież jednozdaniowe fragmenty 
z Pisma Świętego. Wierni chętnie zabierają je do domu, aby odczytać 
skierowane do nich orędzie słowa Bożego. Oto jedno ze świadectw na ten 
temat: „Proszę księdza, mój mąż nie czyta Pisma Świętego, ale jak mu 
kartkę wezmę z kościoła (bo on się wstydzi podejść pod boczny ołtarz), 
to w domu zawsze czyta, wraca do niej w tygodniu, a w niedzielę, gdy 
idziemy do kościoła przypomina mi, żebym czasem nie zapomniała za-
brać nowej karteczki dla niego z koszyka”. Ciekawość, co wylosuje oraz, 
co znaczy dla mnie ten konkretny cytat Pisma Świętego jest duża. Rodzą 
się pytania: dlaczego taki fragment wylosowałem?; czy to jest przypadek, 
czy rzeczywiście konkretne wskazanie dla mnie, dla mojego życia, kie-
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runek dla moich decyzji? Te pytania sprawiają, że wierni bardzo chętnie 
biorą udział w tej inicjatywie.

Została ona przeniesiona na teren szkolny. Nie tylko po lekcji religii, 
ale i na przerwie każdy uczeń i uczennica, może zabrać karteczkę z frag-
mentem Pisma Świętego. Ludzie młodzi bardzo chętnie uczestniczą w ta-
kiej formie lektury Pisma Świętego.

3. Doświadczenie z katechezy dzieci w przedszkolu, czy też w od-
działach klas I-III pokazuje ogromny autentyzm przeżywania przez te 
dzieci tajemnic wiary. Jak zaznaczają sami ich rodzice otrzymują oni, 
jako ich opiekunowie piękną informację zwrotną na temat tego, co się 
na katechezie dzieje, jaki jest podejmowany temat, co z tego tematu wy-
nika dla życia. Okazuje się, że małe dzieci, nie tylko obserwują swoich 
rodziców, ale potrafią nawet zwrócić im uwagę, kiedy ci np. nie chcą iść 
do kościoła na Mszę świętą, czy też kiedy zachowują się niemoralnie. 
Najpiękniejsze jest to, iż takie małe dziecko potrafi argumentować swo-
je upomnienie konkretną perykopą z Pisma Świętego usłyszaną na kate-
chezie! Myślę, że jako kapłani i ludzie dorośli nie doceniamy tej formy 
docierania z orędziem Ewangelii zarówno do dzieci, a przez nie również 
do ludzi starszych. Proszę mi wierzyć, wielu rodziców, bardziej niż pro-
boszcza, czy księdza wikariusza jest w stanie posłuchać swojego dziecka 
i przyjść do kościoła na niedzielną Mszę świętą, czy wziąć udział w nabo-
żeństwie majowym, czy październikowym. W rozmowach mogę bardzo 
często usłyszeć, że rodzice i dziadkowie biorą pod uwagę konkretne prze-
słanie, jakie niesie Ewangelia, nie dlatego, że prosi ich o to ksiądz, ale ich 
mała pociecha.

4. Wspólnota ministrantów, która uczestniczy w Mszach świętych nie 
tylko niedzielnych czy świątecznych, potrafiła namówić innego starszego 
kolegę, którego rodzice mają nieprzyjazny stosunek do Kościoła, aby ten 
został ministrantem. Godny uwagi jest argument starszych ministrantów 
skierowany do ich kolegi: „Nie chodzi tylko o to, abyś jako ministrant był 
na Mszy, która może wydaje ci się ciągle taka sama, jedna podobna do 
drugiej. Chodzi o to, abyś słuchał codziennie innych fragmentów Pisma 
Świętego czytanych na Mszy świętej, a nawet jeśli będziesz chciał, to 
możesz je sam osobiście czytać jako lektor”. Wiele moich zachęt skiero-
wanych do młodych, aby zainteresowali się służbą ministrancką, czy też 



42 Zamieszkać w Słowie

brali aktywny udział w życiu parafii nie było skutecznych. Kiedy jednak 
młodzi przekonują, że taka forma słuchania i zgłębiania Pisma Święte-
go we wspólnocie jest wartościowa i piękna, to wówczas sami, stają się 
prawdziwie ewangelizatorami. Dzięki tej metodzie apostołowania przez 
młodych w parafii jest już prawie 100 ministrantów.

5. Muszę przyznać, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie pewna 
osoba chora z naszej parafii. Kiedy odwiedziłem ją w czasie pierwszo-
piątkowej wizyty, poprosiła mnie, aby kupić jej książeczkę: „Ewangelia 
na każdy dzień”. Jak sama stwierdziła tak bardzo przyzwyczaiła się do 
codziennego czytania Ewangelii, że jest już od tej praktyki uzależniona. 
W związku z tym młodzież w ramach Szkolnego Koła Caritas rozniosła 
60 egzemplarzy „Ewangelii na każdy dzień”. Myślę, że warto praktyko-
wać takie lub podobne zwyczaje w swoich parafiach.

6. Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na jeszcze inny problem, 
który właściwie leży nie po przeciwnej stronie, ale naszej, tzn. kapłań-
skiej. Problemem tym jest „kapłański nihilizm”, brak wiary w to, że po-
sługa, jaką wykonuję, rzeczywiście przyniesie konkretny plon. Postawa ta 
podpowiada, że nie należy się przejmować niesieniem orędzia Ewangelii 
ludziom, bo przecież „jakoś to będzie”. Taka postawa wielu kapłanów jest 
w gruncie rzeczy istotnym problemem odnowy biblijnej parafii i diecezji. 
W związku z tym jeszcze jedna propozycja: Odnowa biblijna dla kapła-
nów.



Ks. Karol Wałczyk

ODNOWA BIBLIJNA PODSTAWĄ DUSZPASTERSTWA 
DZISIAJ

Papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini zauważył, że nie-
zmiernie ważne we współczesnym świecie jest „intensywniejsze duszpa-
sterstwo biblijne, nie jako jedna z form duszpasterstwa, lecz jako biblijna 
animacja całego duszpasterstwa” (VD, 73).

Spoglądając na wspólnotę Kościoła pod kątem jej zaangażowania 
w duszpasterstwo biblijne, można dostrzec dwie grupy wiernych. Mniej-
sza z nich to ludzie aktywnie zaangażowani w różnego rodzaju dzieła bi-
blijne, zamiłowani w słowie Bożym i nim żyjący. Zdecydowanie większą 
grupę wiernych stanowią ludzie nie mający kontaktu z Pismem Świętym, 
ponad ten w czasie Mszy świętej i nabożeństw. Ten fakt nie wynika by-
najmniej z ich ignorancji. Jest raczej efektem dawniejszego stylu dusz-
pasterstwa, w którym to ksiądz w czasie kazania objaśniał teksty Pisma 
Świętego, a wierni sami po Biblię nie sięgali, żyjąc w przekonaniu, że źle 
ją zinterpretują. Oczywiście zaczęło się to zmieniać po Soborze Watykań-
skim II, niemniej jednak po dziś dzień w jakiś sposób ten styl duszpaster-
ski pokutuje.

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest to, że wier-
ni są „głodni” słowa Bożego. Chętnie słuchają homilii opartych na czy-
taniach biblijnych, szukają różnych konferencji, które wyjaśniają teksty 
Pisma Świętego. Bardzo dużą popularnością w Internecie cieszą się róż-
nego rodzaju podcasty komentujące codzienne czytania biblijne w liturgii 
Kościoła. Rozmawiając dzisiaj z ludźmi, bardzo często można usłyszeć 
uwagi – niestety – na brak zaangażowania ze strony duszpasterzy. Głos 
ten jest wołaniem także ludzi młodych. Pewien student zapytany o to, 
czego brakuje mu we wspólnocie Kościoła, z powagą i przekonaniem po-
wiedział, żeby „księża zdobyli się na wysiłek powiedzenia każdego dnia 
krótkiego kazania, krótkiego rozważania, o czym mówią dzisiejsze czyta-
nia i co wnoszą do naszego życia”.
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Dlatego bardzo, może bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba dzisiaj od-
nowy biblijnej życia parafialnego, oparcia go nie tylko na słuchaniu, ale 
przede wszystkim na życiu słowem Boga, które On przekazuje w Piśmie 
Świętym. Potrzeba ukazywania, jak słowo Boże zawarte w Biblii wy-
pełnia się w życiu Słowa Wcielonego, Jezusa, którego naśladowanie jest 
pierwszym zadaniem każdego chrześcijanina.

Prób realizacji postawionego powyżej celu jest wiele. Wynika to 
z możliwości, jakimi dysponuje dana wspólnota oraz z innych specyficz-
nych uwarunkowań lokalnych parafii. Jedną z wielu propozycji niech bę-
dzie także ta, zawarta w niniejszym artykule.

Wydaje się rzeczą oczywistą, że odnowę biblijną parafii należy budo-
wać na dwóch zasadniczych filarach, którymi są: zaangażowanie duszpa-
sterza i obudzenie w wiernych świadomości, że słowo Boże jest kierowa-
ne do nich oraz, że Bóg chce ich „wciągnąć” w dialog.

Niewątpliwie po stronie duszpasterzy leży całe zadanie organizacji 
dzieła biblijnego. W związku z tym nierozważnym byłoby pochopne roz-
poczęcie takiej animacji. Proces ten trzeba rozłożyć w czasie i stopniowo 
angażować kolejnych wiernych. 

Rozsądnym rozwiązaniem może być swoiste „oswajanie” wiernych 
z Pismem Świętym. Duszpasterz mógłby to czynić przede wszystkim 
przez wprowadzenie do codziennej Mszy świętej krótkiego rozważa-
nia czytań biblijnych, ze szczególnym akcentem na aktualizację orędzia 
zbawczego. Mógłby to czynić w kluczu najpowszechniejszej zasady re-
fleksji nad słowem Bożym – Bóg mówi do mnie dzisiaj. Dzięki temu 
wierni przestaliby się bać, że nie zrozumieją tekstów Biblii, a nawet gdy-
by nie zrozumieli, to wiedzieliby, że ksiądz im pomoże. Wydaje się to być 
absolutnie potrzebnym fundamentem.

Kolejnym krokiem, nieco oddalonym w czasie, powinno być „wy-
łowienie” ze wspólnoty parafialnej wiernych będących, na ile to jest wi-
doczne, w bliskiej relacji ze słowem Bożym i umożliwienie im formacji 
w szkole biblijnej, czy to diecezjalnej, czy działającej już przy innej pa-
rafii. Dzięki temu duszpasterz uzyskałby ogromną pomoc w postaci ani-
matorów biblijnych, co z kolei pozwoliłoby przejść do następnego kroku 
odnowy biblijnej.
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Kolejnym etapem, oczywiście stosownie odłożonym w czasie, po-
winno być zorganizowanie parafialnej grupy biblijnej. Wierni ośmieleni 
kontaktem ze słowem Bożym, może na początku nieliczni, ale z czasem 
zdołaliby uformować grupę, która koordynowana przez duszpasterza 
i animatorów stałaby się najważniejszym filarem biblijnej odnowy całej 
parafii. Celem tej grupy powinno być osobiste rozważanie Pisma Świę-
tego i dzielenie się nim we wspólnocie. Pozwoliłoby to jeszcze bardziej 
ośmielić wiernych i stałoby się dla nich bodźcem do jeszcze większej 
troski o swój kontakt ze słowem Bożym. Nieodzowna w takiej grupie 
jest oczywiście praca duszpasterza i animatorów. Ich głównym zadaniem, 
obok prowadzenia spotkań dzielenia, powinno być przybliżanie studium 
Pisma Świętego od strony bardziej naukowej, a więc wprowadzenie do 
całości Biblii oraz do poszczególnych ksiąg pod kątem historycznym, 
egzegetycznym i przesłania teologicznego. Spotkania takie mogłyby się 
odbywać raz na miesiąc (w początkowym okresie działania), a z czasem 
dwa razy w miesiącu, w cyklu: spotkanie dzielenia, studium, spotkanie 
dzielenia, studium, itd.

Ważną rolę widoczną w życiu parafialnym mogłyby odegrać regu-
larne, comiesięczne nabożeństwa słowa Bożego. Najlepszym dniem ich 
organizacji byłby piątek lub sobota w godzinach wieczornych. Mogłyby 
one odbywać się w kluczu: liturgia Słowa, homilia i adoracja Najświęt-
szego Sakramentu z czasem na osobisty dialog ze słowem Bożym.

Oczywiście niniejsza wizja odnowy biblijnej parafii jest tylko pewną 
propozycją, niemniej jednak wśród wielu, mogą znaleźć się i takie para-
fie, w których jej realizacja będzie możliwa.



Ks. Szczepan Wiśniewski

INICJATYWY PROMUJĄCE PISMO ŚWIĘTE 
W PARAFII

Jednym ze sposobów na ożywienie wśród wiernych słowa Bożego 
są grupy parafialne, które czytają Pismo Święte. Na pewno wiele w tej 
materii trzeba włożyć pracy, ale myślę, że przez grupy takie jak Oaza, 
RAM, KSM, Akcja Katolicka, czy nawet Rada parafialna, słowo Boże 
będzie widoczne w życiu wiernych. Po pierwsze, żeby to słowo przy-
nosiło skutki w tych grupach, musi ksiądz dobrze wprowadzić w temat: 
czym jest Pismo Święte i dlaczego warto czytać każdego dnia choć mały 
jego urywek. W ramach spotkań formacyjnych należy poświęcić jedno 
czy dwa spotkania na ten temat. Można wykorzystać w tym przygoto-
waniu media, takie jak YouTube, gdzie wiele jest ciekawych filmików 
dotyczących Biblii.

Kolejną piękną inicjatywą do szerzenia słowa Bożego w parafii są 
małe karteczki w koszykach z fragmentami Biblii. Jednak warto oprócz 
wystawienia koszyka z takimi fragmentami, wprowadzić ludzi w tę ini-
cjatywę i wyjaśnić dlaczego warto zabrać sobie po każdej Mszy świętej 
jeden cytat. Można to zrobić w czasie ogłoszeń duszpasterskich. Warto 
raz w miesiącu przypominać o tej praktyce korzystania ze słowa Bożego. 
Jeśli nie będzie dobrego wprowadzenia to karteczki z biblijnymi cytatami 
będą leżeć, czy będą traktowane jako ulotka – „zobaczyć i wyrzucić”. 
A nie o to chodzi w tej praktyce.

Z ciekawym pomysłem szerzenia słowa Bożego zetknąłem się w pa-
rafii, do której dwa razy w roku przyjeżdżał pan z wydawnictwa „Pal-
lottinum” i proponował wiernym „Ewangelię na każdy dzień” oraz inne 
publikacje tegoż wydawnictwa. Bardzo dużą popularnością cieszą się te 
małe książeczki z Ewangelią na cały rok, ale także Pismo Święte dla mło-
dych. Wiadomo, że niektóre parafie są za małe, żeby ktoś przyjeżdżał 
z wydawnictwa, ale proboszcz może zamówić choćby kilka egzemplarzy 
i rozprowadzać je wśród wiernych.
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Doskonałym sposobem na szerzenie słowa Bożego zawsze są kaza-
nia biblijne. Mogłoby to wyglądać tak, jak to było w przypadku kazań 
katechizmowych, które przed laty były głoszone w naszej diecezji. Raz 
w miesiącu ksiądz mógłby głosić kazanie na temat Pisma Świętego np.: 
z jakich części składa się Biblia?; co to jest kanon Pisma Świętego, itp. 
Myślę, że jakby te kazania były przygotowane przez biblistów i ukazy-
wały się na stronie diecezjalnej, tak jak ukazują się adoracje na pierwszą 
niedzielę miesiąca, to przyniosłyby one wiele korzyści dla wiernych, któ-
rzy mają małą wiedzę na temat Pisma Świętego.

Myślę także, że warto w czasie liturgii większą uwagę zwrócić na 
słowo Boże poprzez czytanie choćby w niedzielę i święta Ewangelii 
z księgi ewangeliarza i umieszczanie go w widocznym miejscu. Kolejną 
ważną rzeczą, to zakazanie ludziom czytać z kartek w czasie liturgii, gdyż 
w ten sposób tracimy szacunek do słowa Bożego. Również przydałoby 
się w niektórych parafiach wymienić lekcjonarze na nowe, aby bardziej 
szanować Słowo, a nie czytać z porozdzieranej, obdartej książki.

Dzisiejsze media też mogą być dobrą okazją do szerzenia znajomości 
Pisma Świętego. Gdyby katecheci np. pokazali i zaproponowali młodym 
aplikację na telefon pod tytułem „Pismo Święte” albo „Brewiarz”. Wów-
czas młodzi mogliby sobie taką aplikację pobrać i z niej korzystać.

Warto też wspomnieć o inicjatywie Tygodnia Biblijnego. W wielu 
parafiach ten czas nie jest wykorzystany na szerzenie słowa Bożego. Co 
z tego, że są materiały na ten tydzień w formie plakatów i biuletynów, 
ale wielu kapłanów niestety z nich nie korzysta, gdyż jest to dobrowolne. 
Może warto zwrócić uwagę na ten temat na kongregacjach, aby księża 
przynajmniej wywiesili plakaty, ogłosili, że jest taki tydzień, oraz aby 
skorzystali z pomocy, jakie są w biuletynie „Przegląd Biblijny”.



Ks. Radosław Zawałeń

UWAGI DOTYCZĄCE PROGRAMU  
BIBLIJNEJ ODNOWY PARAFII

1. Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat we wspólnocie Ko-
ścioła katolickiego, dokonało się biblijne nawrócenie. Słowo Boże dotyka 
serc ludzi wierzących nie tylko poprzez proklamację w czasie liturgii, ale 
w wielu innych formach duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego 
oraz poprzez różnego typu działania ewangelizacyjne. Na każdym kroku, 
człowiek mający wiarę, chęci i chrześcijańską odwagę, może dotrzeć do 
słowa Bożego. Internet, propozycje wydawnicze takie jak książki i czasopi-
sma, aplikacje mobilne, rekolekcje, sympozja, dni młodych są dzisiaj prze-
strzenią, w której jest obecne słowo Boże. Tym bardziej ważna jest promo-
cja takich dzieł i propozycji wśród wiernych, szczególnie ludzi młodych.

2. Uważam, że diecezjalny program odnowy biblijnej parafii powi-
nien zwracać uwagę na współczesne formy przekazywania wiernym sło-
wa Bożego. Niejednokrotnie tworzenie nowych struktur duszpasterskich 
czy „akcji” spotyka się z brakiem entuzjazmu wiernych. Wszystko jednak 
zależy od charakteru duszpasterstwa parafialnego i mentalności wiernych. 
Dlatego powinno się najpierw w naturalny, nie sztuczny sposób (baner, 
wystawiona księga Pisma Świętego i jedno chwytliwe hasło na kazaniu) 
ubiblijniać życie wspólnoty parafialnej.

3. Szczególną rolę mają duszpasterze, głoszący homilie i kazania. 
Oni jako pierwsi winni odnowić się „biblijnie”, tak aby ich przepowia-
danie zawsze miało biblijny fundament, a nie było wynikiem osobistych 
refleksji, spostrzeżeń i „dumek” przedrukowywanych z serwisów homile-
tycznych.

4. Oczywiście nie powinno zabraknąć gruntownej katechezy na te-
mat roli słowa Bożego w życiu chrześcijan. Z własnych obserwacji wi-
dzę, że ludzie niejednokrotnie „boją się” czytania Biblii, rozważania jej, 
czy nawet zaangażowania się w grupę duszpasterską, gdyż kojarzy im się 
to z działalnością sekt lub innych niekatolickich wspólnot religijnych.
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5. Słowo Boże winno być obecne w pracy formacyjnej każdej grupy 
duszpasterskiej w parafii, nie tylko grupy biblijnej. Czasami wystarczy 
chociażby sięgnąć do czytań lub Ewangelii dnia czy nadchodzącej nie-
dzieli, podjąć refleksję, przeprowadzić dla takiej grupy jakąś formę eg-
zegezy.

6. Osobnym problemem staje się dotarcie ze słowem Bożym do tych, 
którzy nie angażują się w żadną formę duszpasterstwa, a jedynym ich 
kontaktem z Pismem Świętym jest tylko niedzielna Eucharystia. Takie 
osoby w żaden sposób nie mogą być uważane za gorsze. Tym bardziej, że 
niedzielna homilia jest dla nich okazją do zetknięcia się z orędziem słowa 
Bożego. Warto jednak wykorzystać inne formy dotarcia do nich ze sło-
wem Bożym, np. wizyta duszpasterska, przygotowanie do sakramentów.

7. Wielkim potencjałem jest umiejętne i roztropne wykorzystanie 
portali społecznościowych czy stron parafialnych. Wiele parafii jest obec-
nych w sieci poprzez umieszczanie zdjęć z wydarzeń lokalnych, ogłoszeń 
duszpasterskich itp. Jest to również przestrzeń do dzielenia się słowem 
Bożym na przykład poprzez umieszczanie własnych (nie przepisanych!) 
rozważań do niedzielnych czytań, czy proponowanie przystępnych arty-
kułów. Sam na profilu Facebookowym parafii, w której pracuję, w okre-
sie Wielkiego Postu, codziennie umieszczałem jedno z czytań mszalnych 
z krótkim (dwa lub trzy zdania) rozważaniem i pytaniem do refleksji.





Część drugaCzęść druga

AKTUALNOŚĆ ŚW. HIERONIMA 
W ŚWIETLE LISTU APOSTOLSKIEGO 

SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS (2020)

Hieronim jest „Biblioteką Chrystusa”, niewyczerpaną biblio-
teką, która szesnaście wieków później nadal nas uczy, co oznacza 
miłość Chrystusa, miłość, która jest nierozerwalnie związana 
ze spotkaniem z Jego słowem. Z tego powodu obecna rocznica 
stanowi wezwanie do umiłowania tego, co miłował Hieronim, 
do ponownego odkrycia jego pism i do tego, by dać się poruszyć 
wpływem duchowości, którą można opisać w jej najistotniej-
szym rdzeniu jako niespokojne i pełne pasji pragnienie pełniej-
szego poznania Boga Objawienia. Jakże nie słuchać w naszych 
czasach tego, do czego Hieronim nieustannie namawiał swoich 
współczesnych: „Pismo Boże często czytaj; a raczej świętej lek-
tury nigdy z rąk swych nie wypuszczaj”.

(Z listu apostolskiego Franciszka)





Ks. Dawid Dubiel

ŚW. HIERONIM WZOREM DLA KAPŁANÓW

Przykładem świętego, który nieprzerwanie zachwyca i zawstydza jed-
nocześnie, jest św. Hieronim. Inspiruje i zawstydza wszystkich: duchow-
nych i świeckich, ludzi kultury i nauki, trudniących się analizą i badaniem 
Pisma Świętego oraz zwykłych prostych wiernych, którym bliska jest na 
co dzień księga Biblii. Mimo, iż św. Hieronim żył szesnaście stuleci temu, 
to jego życie i dzieło nadal pozostają aktualne i godne naśladowania dla 
współczesnego Kościoła, szczególnie zaś dla kapłanów.

Znamienitym faktem z życia św. Hieronima było jego ukierunkowa-
nie ascetyczne. Święty obrał eremicki sposób przeżywania swojej du-
chowości. Na pustyni Chalkis dokonuje fundamentalnych wyborów eg-
zystencjalnych, w ciszy i wewnętrznej harmonii spotyka się z Bogiem, 
a poprzez kontemplację oraz duchową walkę poznaje własną kruchość, 
ograniczoność, skończoność. Czy takiego doświadczenia nie potrzebu-
ją także i dzisiaj kapłani? Nie chodzi tu o jakieś radykalne porzucenie 
wszystkiego i oddanie się życiu zamkniętemu, kontemplacyjnemu, co 
raczej o iście duchowy wymiar przeżycia czasu pustyni. Św. Hieronim 
uczy kapłanów jak istotnym jest nieustanne dostrzeganie obecności Boga, 
stałe budowanie osobowej relacji z Nim oraz dostrzeganie Jego wyjątko-
wych przymiotów, takich jak miłosierdzie, sprawiedliwość, wszechmoc, 
dobroć. Asceza praktykowana w życiu kapłańskim winna być więc po 
prostu naśladowaniem Chrystusa, które przejawia się w bezwarunkowym 
przylgnięciu do Niego, wiernym podążaniu za Nim, dążeniu do pełnego 
uczestnictwa w Jego misterium oraz pielęgnowaniu i zdobywaniu cnót. 
Czymś ważnym w życiu kapłańskim wydaje się być dzisiaj tzw. „asceza 
świata”. Przecież żadne doczesne dobra nie są w stanie zaspokoić pra-
gnień człowieka. Samo posiadanie nie jest w stanie zrealizować kapłań-
skiego „być”. Konieczna jest zatem asceza, która sprawi, że kapłan uzna 
kruchość tego świata i stanie wobec niego z pokorą, z pewną dozą rezer-
wy i dystansu, wierny swojemu powołaniu. Warto więc pochylić się nad 
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ascetycznym życiem św. Hieronima, aby zainspirowanym i jednocześnie 
zawstydzonym podjąć refleksję nad własną egzystencją oraz tym co w ka-
płaństwie najważniejsze.

Aktualności św. Hieronima, odnoszącej się do przeżywania kapłań-
stwa, można doszukiwać się także w czymś co jakby przeciwne jest 
życiu eremickiemu, odosobnionemu. Godne podziwu i naśladowania są 
Hieronimowe upodobania do życia wspólnotowego, które służy zresztą 
nauce pokory, cierpliwości, milczenia, łagodności, gorliwości i miłości 
bliźniego. Niewątpliwie indywidualizm, czy nadmierny aktywizm sta-
nowi poważne zagrożenie. Św. Hieronim przemawia dzisiaj do kapła-
nów swą wizją jedności i braterstwa. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że 
jakość życia braterskiego znacznie wpływa na wierne wytrwanie w po-
wołaniu. 

Papież Franciszek w swoim liście apostolskim Scripturae sacrae af-
fectus, rozważając o osobie i przesłaniu św. Hieronima przypomina, iż 
był on człowiekiem zawsze broniącym prawdziwej wiary. A więc i w tej 
przestrzeni św. Hieronim jawi się, zarówno duchownym, jak i całemu Ko-
ściołowi, jako postać, z której należy czerpać wzór. Jako chrześcijanie 
winniśmy od niego brać wzór jak stawać w obronie Chrystusa i wiary 
katolickiej, a więc żyć zgodnie z Jego słowem oraz wzrastać w jego po-
znaniu, poprzez uzbrojenie się w biblijną wiedzę. Któż jest lepszym przy-
kładem takiej postawy jak nie właśnie św. Hieronim?

Kolejnym argumentem przemawiającym za nieprzemijającą aktual-
nością św. Hieronima w życiu całego Kościoła, a w szczególności kapła-
na, są dwa wymiary jego egzystencji, które dookreśla papież Franciszek 
w słowach: „absolutne i bezwzględne poświęcenie się Bogu (...), [oraz] 
trud wytrwałego studiowania”. Św. Hieronimowi przyświecał jeden cel – 
coraz to pełniejsze rozumienie tajemnicy Chrystusa. Czyż podobnie nie 
powinno być w życiu każdego kapłana? Któż inny tak radykalnie został 
powołany do tego, aby trwać przy Jezusie i wiernie wsłuchiwać się w Jego 
słowo, jak nie właśnie kapłan? A poznać tajemnicę Chrystusa, znaczy na-
wiązać z Nim więź poprzez wewnętrzne nawrócenie oraz prowadzić ży-
cie święte, stosownie do słów św. Pawła skierowanych do Tesaloniczan: 
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4, 3). Widzimy za-
tem jak bardzo postawa św. Hieronima domaga się naśladowania. 
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„W poszukiwaniu prawdy był gotów stać się bezwarunkowym sługą” 
– tak świętego opisuje papież Franciszek w jubileuszowym liście. Hie-
ronim był odważnym przewodnikiem na drodze dążenia do prawdy. Być 
świadkiem prawdy – to misja, do której Chrystus wzywa swoich uczniów. 
Czasy współczesne, zdominowane przez nowożytne ideologie, eliminu-
jące ze społeczeństwa prawdę, a z nią także wolność, miłość i sprawie-
dliwość, nie napawają optymizmem. Tym bardziej pilne staje się wezwa-
nie, aby bronić prawdy. Dobre wypełnienie tej misji jest możliwe jedynie 
wtedy, gdy źródeł fundamentalnych prawd upatruje się właśnie w Piśmie 
Świętym. Zdumiewa postawa wierności prawdzie, prezentowana przez 
św. Hieronima. Czy kapłan może służyć komu innemu, jak tylko Bogu, 
który jest Prawdą (J 14, 6)?

Jednak najbardziej szczególną cechą św. Hieronima, w której wyra-
ża się ponadczasowa aktualność jego przesłania, jest żarliwe umiłowanie 
Pisma Świętego. Św. Hieronim nie szczędził pracy, aby poprzez analizę 
i badania słowa Bożego, wzmacniać swoją wiarę i życie duchowe. W jego 
ogromnej miłości do Biblii kryła się miłość do samego Jezusa Chrystusa. 
Sam zresztą mawiał, że: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajo-
mością Chrystusa”. Postawa św. Hieronima, stanowiąca przykład do na-
śladowania dla współczesnych kapłanów, winna niejako determinować 
do jeszcze radykalniejszego poświęcenia się słowu Bożemu. Przejawem 
takiej żarliwości winno być przede wszystkim prywatne studium Biblii. 
Tylko kapłan, który z kart Biblii poznał Chrystusa i Go prawdziwie umi-
łował, może tę miłość zaszczepiać w sercach innych i propagować Pismo 
Święte. Czyż tak właśnie nie postępował św. Hieronim?

Kończąc, warto wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie z życia św. 
Hieronima. A to dlatego, że pozostawił on dla duchownych nietypowe 
wyzwanie, które ciągle zaskakuje swoją aktualnością. To osobiste zaan-
gażowanie w sprawę misji. Hieronim nigdy nie był misjonarzem w ści-
słym tego słowa znaczeniu, ale dzięki jego tłumaczeniu Biblia z łatwością 
przeniknęła do kultur wszystkich narodów, wyznaczając nowe horyzonty 
dla działalności misyjnej Kościoła. Czyż to osiągnięcie, dokonane przez 
św. Hieronima, nie powinno zawstydzać kapłanów? Patrząc na życie 
świętego, może warto byłoby uczynić krótki rachunek sumienia i zapytać 
o swoje zaangażowanie w dzieło ewangelizacji świata.



Ks. Dawid Sas

„O TYM ROZMYŚLAJ, CO CI NAKAZANE”, 
CZYLI O NAWRÓCENIU ROZUMU

„Dziś, dla nas, chrześcijan dwudziestego pierwszego wieku, żyjących 
tysiąc sześćset lat później, jego postać jest nadal bardzo aktualna” – tymi 
słowami papież Franciszek wprowadza do swojego listu apostolskiego 
Scripturae sacrae affectus, wydanego 30 września 2020 r. w XVI stulecie 
śmierci św. Hieronima. Ojciec święty zaznacza w ten sposób, że nawet 
upływ wielu wieków nie jest zdolny zatrzeć śladu, który pozostawił po 
sobie „autor” Wulgaty, choćby nawet jego konkretne dzieła leżały odło-
giem w archiwum historii. Niniejsze opracowanie podejmuje próbę zaktu-
alizowania postaci betlejemskiego pustelnika w oparciu o tekst papieskie-
go dokumentu. Uwaga tego artykułu zostanie skupiona na jednym tylko 
aspekcie, który wyłania się z treści listu apostolskiego, o ile odczytuje 
się go przez pewien określony pryzmat. Chodzi mianowicie o odwiecznie 
funkcjonujący problem stosunku wiedzy do mądrości, który zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach nacechowanych instrumentalnym podejściem do 
daru ludzkiego umysłu, nabiera szczególnego znaczenia.

Na początku kilka słów uzasadnienia dla tak specyficznego punk-
tu widzenia. Jest to mianowicie punkt spojrzenia człowieka, który staje 
w obliczu bezprecedensowych przemian na szczeblu globalnym, których 
skutków nie sposób przewidzieć. Działalność św. Hieronima zbiegła się 
w czasie ze stopniowym schyłkiem Cesarstwa Rzymskiego, które ów-
cześnie stanowiło główną arenę dziejów. Św. Hieronim ze swojej pustel-
ni w Betlejem – jak pisze papież Franciszek – „śledzi ludzkość w epo-
ce wielkich wstrząsów, naznaczonej wydarzeniami takimi jak złupienie 
Rzymu w 410 roku, które głęboko go poruszyło”. Splądrowanie Rzymu 
przez Wizygotów rzeczywiście obnażyło słabnącą prężność zachodnie-
go imperium, będącego sceną coraz bardziej nabrzmiewającego konflik-
tu pomiędzy chrześcijanami a poganami. Tamto wydarzenie było jednak 
tylko zwiastunem wielkiego krachu, który miał nastąpić kilkadziesiąt lat 
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później, aby definitywnie położyć kres utrwalonemu porządkowi. Wraz 
z upadkiem Rzymu w Europie wschodzi nowa era.

Dziś, w XXI wieku, ponownie stajemy na krawędzi nowego. Histo-
ria est rotunda. Niepokój budzą nie tylko doniesienia o napięciach po-
litycznych, rozstroje społeczne czy panosząca się epidemia. Dla wielu 
powodem obaw może być wciąż przyspieszający postęp technologiczny, 
a co za tym idzie – przekraczanie granic, które do tej pory pozostawały 
poza zasięgiem ludzkich możliwości. Jak grzyby po deszczu pojawiają 
się kolejne dubia etyczno-moralne. Dość wymienić tutaj kwestie dotyczą-
ce manipulacji na kodzie genetycznym, eksperymenty na płodach ludz-
kich czy niekończące się udoskonalanie broni masowego rażenia. Coraz 
głośniej mówi się o programie globalnej transformacji społeczeństwa, 
o tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, której charakterystyczną cechą 
jest dążenie do fuzji światów: fizycznego, cyfrowego i biologicznego 
przy zaangażowaniu wszystkich sektorów gospodarki aż po redefinicję 
samego pojęcia „człowiek”. Wizygoci i złupienie przez nich Wiecznego 
Miasta mogą posłużyć za barwną i dramatyczną alegorię spustoszenia, 
jakie na Starym Kontynencie dokonuje się wskutek bezgranicznego za-
ufania geniuszowi ludzkiemu, który jeżeli nie jest wprzęgnięty w służbę 
prawdziwego i integralnego rozwoju człowieka, obraca się przeciw nie-
mu samemu.

Ze względu na publicystyczny charakter tego artykułu, niech będzie 
wybaczone autorowi, iż nie kryje się on ze swoim sceptycyzmem w sto-
sunku do cywilizacji zbudowanej na technokratycznej zarozumiałości 
współczesnego pokolenia, która obecnie dochodzi do niemalże już bał-
wochwalczej apoteozy rozumu. Niech owa postawa będzie odczytana ra-
czej jako (nieudolna) imitacja stylu, jakim w swoich pismach posługiwał 
się św. Hieronim, któremu niejednokrotnie zarzucano porywczość. Św. 
Hieronim zdawał się rozumieć, że ranga pewnych spraw nie pozostawia 
miejsca na łagodną debatę przy herbacie. Jest on dla nas – według słów 
papieża Franciszka – „wzorcem nieustępliwego świadectwa prawdy, któ-
re sięga po surowość wyrzutów, by doprowadzić do nawrócenia”. Klu-
czem jest tutaj nawrócenie. Ale o jaki rodzaj nawrócenia chodzi?

Chodzi oczywiście o nawrócenie rozumu, aby był gotów porzucić fał-
szywą autonomię, a stał się na nowo zdolny uznać swoją zależność od in-
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nych instancji, które mają moc wpływania na kierunek rozwoju zarówno 
pojedynczego człowieka, jak i całej ludzkości. Autor nie ma zamiaru zaj-
mować się w tym miejscu wyczerpującą analizą wzajemnych odniesień 
pomiędzy wiarą a rozumem, czy między rozumem technicznym a mądro-
ścią w sensie biblijnym. Wystarczającą na potrzeby tego krótkiego opra-
cowania wydaje się wzmianka o dokonanym na przestrzeni kilku ostat-
nich wieków okrojeniu rozumu (mówimy o środowiskach akademickich) 
do wymiaru czysto funkcjonalnego, potrafiącego wprawdzie rozwiązy-
wać złożone problemy świata naturalnego, z pominięciem jednak wielu 
innych – jakże istotnych dla człowieka – kwestii: „dlaczego jestem?”; 
„jaki jest cel mojego życia?”; „co robić, aby osiągnąć trwałe szczęście”; 
itp. Autor posłuży się w tym miejscu zwięzłą klasyfikacją zaczerpniętą 
ze świata starożytnego, a powtórzoną przez emerytowanego papieża Be-
nedykta XVI, który poświęcił tej tematyce sporo uwagi. Papa emeritus 
rozróżnia mianowicie pomiędzy ratio, rozumianą jako „rozum w jego 
relacji do tego, co empiryczne i ujawniające się w działaniu” oraz intel-
lectus, czyli rozum zdolny „przenikać do najgłębszych pokładów bytu”. 
Rozum rzeczywiście może szczycić się sprawnością kojarzenia faktów, 
analizowania i porządkowania świata widzialnego, a jednocześnie nie 
dostrzegać całego bogactwa świata duchowego, które wykracza poza za-
mknięty obieg zagadnień czysto użytecznych. Jak w soczewce skupia tę 
myśl podanie o nawróceniu Hieronima, które zostało przytoczone przez 
papieża Franciszka w dokumencie Scripturae sacrae affectus. W pewnym 
momencie swojego życia Hieronim został w duchu postawiony przed są-
dem Bożym: „Zapytany o stan swój, odpowiedziałem, że jestem chrze-
ścijaninem. A ów, który siedział na przedzie, rzekł: «Kłamiesz! Jesteś cy-
ceronianinem, nie chrześcijaninem»”. Hieronim faktycznie lubował się 
w łacińskiej klasyce, z odcieniem pogardy traktował zaś Pismo Święte, 
które oceniał jako „surowe i niegramatyczne” (rustica et mendosa). Hie-
ronim dostrzegał piękno formy, ale – jak na to wskazywał jego ówcze-
sny stosunek do świętych pism – był w tym czasie zamknięty na prawdę, 
która w swej prostocie i pokorze nie daje się pudrować wyrafinowanymi 
środkami literackimi.

Człowiekowi od wieków towarzyszy świadomość własnej kruchości 
i obawa przed nieprzewidywalnością zdarzeń, które trzeba poskromić, 
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aby uniknąć zagrożenia z ich strony. Trudno nie ulec typowej pokusie 
budowania twierdz, zza których człowiek może rozkoszować się pozy-
cją pana i władcy zastanej rzeczywistości. Przykładem takiej postawy 
może być chociażby biblijna wieża Babel albo – historycznie patrząc – 
wielkie mauzolea, których wielkość i dostojeństwo są dla nas niemym 
krzykiem „możnych” niezdolnych pogodzić się z własną przemijalnością. 
Dziś również mamy do czynienia z coraz śmielszymi próbami okiełzny-
wania, oszukiwania i przekształcania natury włącznie z działaniami na 
rzecz eliminowania cierpienia i odsuwania widma śmierci na margines 
świadomości. Ponadto pogoń za nowością jest atrakcyjna, gdyż syci za-
potrzebowanie na nieskończoność. Nauka nie zaspokaja jednak najgłęb-
szych pragnień ludzkiego serca. Człowiek może z wypiekami na twarzy 
śledzić rozwój ulubionej dziedziny wiedzy, ale wciąż być pozbawionym 
odpowiedzi na pytania o ostateczny sens życia, o naturę prawdziwego 
szczęścia, które płynie z żywej relacji z Bogiem. Oto dzisiejsza forma 
„cyceronianizmu”, o który został oskarżony Hieronim.

Hieronim jednak przeżył swoją przemianę. Jego reakcją było usunię-
cie się w samotność, która jak pisze papież jest dla niego „miejscem fun-
damentalnych wyborów egzystencjalnych, intymności i spotkania z Bo-
giem, gdzie poprzez kontemplację, doświadczenia wewnętrzne, walkę 
duchową dochodzi [się] do poznania kruchości, z większą świadomością 
ograniczeń własnych i innych ludzi, doceniając znaczenie łez. Na pustyni 
dostrzega [się] konkretną obecność Boga, konieczność relacji człowie-
ka z Nim, Jego miłosierne pocieszenie”. Na obrazie włoskiego malarza 
Caravaggio, tworzącego na przełomie XVI i XVII wieku, możemy po-
dziwiać wysuszonego praktykami pokutnymi starca, z pomarszczonym 
czołem wyrażającym skupienie, ze wzrokiem utkwionym w księdze. Tuż 
obok, na innym woluminie leży czaszka, symbol doczesności. Dopiero te 
dwa symbole: czaszka i księga składają się na pełen obraz hieronimiań-
skiej duchowości: „z jednej strony absolutne i bezwzględne poświęcenie 
się Bogu, z wyrzeczeniem się wszelkich przyjemności ludzkich dla miło-
ści Chrystusa ukrzyżowanego (...); z drugiej zaś strony, trud wytrwałego 
studiowania, ukierunkowanego wyłącznie na coraz pełniejsze rozumienie 
tajemnicy Pana”. Życie pustelnicze nie jest więc dla Hieronima dezercją. 
Ucieczka od świata i od dotychczasowych upodobań ma służyć wejściu 
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w tajemnicę, która inaczej nie może być słyszalna. To podwójne świa-
dectwo: abnegacja i studiowanie – pisze papież Franciszek – „jest pro-
ponowane jako wzór [m. in.] dla uczonych, którzy muszą pamiętać, że 
wiedza jest wartościowa pod względem religijnym tylko wówczas, gdy 
opiera się na wyłącznym umiłowaniu Boga, na ogołoceniu z wszelkich 
ambicji ludzkich i wszelkich dążeń światowych”. Papież pisze o religijnej 
wartości wiedzy, ale można te słowa z powodzeniem odnieść również do 
jakiejkolwiek innej wiedzy o świecie materialnym.

Wiedza jest bowiem o tyle wartościowa, o ile pomaga człowiekowi 
„przenikać do najgłębszych pokładów bytu” – jak już to zostało sformuło-
wane wcześniej w odniesieniu do rozumu pojmowanego jako intellectus. 
Rzeczywiście, prawdziwa wiedza uzdalnia człowieka do czytania pomię-
dzy wierszami tego, co ewidentne (łac. intelligentia pochodzi od czasow-
nika intellegere – „czytać pomiędzy”). Pismo Święte nie poi wyłącznie 
rozumu; nie odpowiada na pytania, które wymagają chirurgicznej wręcz 
ścisłości rzeczowej, lecz skłania ku innemu rodzajowi refleksji. Najlep-
szym przykładem jest Jezusowe przepowiadanie Ewangelii. Często bazuje 
ono na obserwacji przyrody, jednak obrazy wzięte ze świata widzialnego 
nie służą zaspokojeniu ciekawości. Jezus używa ich dla wizualizacji trud-
nych prawd o królestwie Bożym. Prawd, które niepodane w sposób przy-
stępny, tj. poprzez odniesienie do codziennego doświadczenia i wiedzy 
dostępnej ludziom tamtej epoki, nie znalazłyby zakotwiczenia w umyśle 
i w sercu. Otaczający świat pełni w przekazie wiary funkcję punktów od-
niesienia dla rozumu, aby za ich pośrednictwem, poprzez analogię, stać 
się zdolnym do przyjęcia niedostępnych dla siebie prawd. Warto nadto 
zauważyć, że Jezusowe przypowieści świadczą o tym, iż prawa rządzą-
ce przyrodą odzwierciedlają Boży rozum. Pokorne wnikanie w tajemnice 
świata sprzyja zatem poznawaniu logiki samego Stwórcy. W świetle tego, 
co zostało powiedziane, tracą swoją podstawę zarzuty, jakie często słyszy 
się w odniesieniu do Biblii: jakoby miała ona zawierać błędy naukowe. 
Biblia nie jest wszakże podręcznikiem do przyrody. Pismo Święte zawie-
ra prawdy ważne dla życia, które nie usadawiają człowieka wyłącznie 
w doczesności. Pismo Święte jest Księgą Życia.

Podsumowując, św. Hieronim może być patronem tych, którzy uchy-
lają się pod kanonadą zachęt do czynienia sobie świata poddanym w spo-
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sób, który neguje zależność stworzenia od Stwórcy. Mogą się do niego 
uciekać i ci, którzy wzdrygają się przed rezygnacją z realizacji wpisanego 
w serce człowieka pragnienia nieskończoności na rzecz dominium ziem-
skich pożądań, przez które owa tęsknota za transcendencją bezwiednie 
się wyraża. Hieronim jest jednocześnie przewodnikiem wśród zawiłości 
Bożych Pism. Naśladuje go każdy, kto „w sposób odpowiedzialny i sys-
tematyczny podejmuje pośrednictwo egzegetyczne i kulturowe niezbędne 
do poprawnego i owocnego odczytywania Pisma Świętego”.

Na koniec pragnę przytoczyć świadectwo osoby, która doświadczyła 
w swoim życiu nawrócenia iście hieronimowego. Pewnego razu osoba ta 
– dotychczas całkowicie pochłonięta dociekaniami rozumowymi – otwo-
rzyła przypadkowo Pismo Święte. Jej wzrok padł na fragment Księgi Sy-
racha: Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt 
trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte 
nie są ci potrzebne. Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje 
przechodzi – więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione. Wielu 
bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły 
się ich rozumy (Syr 3,21-24). Od tej pory nie był to już ten sam człowiek. 
Słowo Boże wdarło się w jego życie ze swoją mocą przemiany serc i prze-
biło pancerz jego ziemskich ambicji i poszukiwań. Wkrótce porzucił on 
ścieżkę kariery naukowej i wkroczył na nową. Z całą poprzednią żarli-
wością i zaangażowaniem zaczął badać słowo Boże. Wreszcie wstąpił na 
drogę wyłącznej służby Bogu. Przykład tej osoby jest dowodem na to, że 
prawda sama poszukuje tych, którzy pragną jej czystym sercem. To jed-
nocześnie zachęta do odważnego przyznania ograniczoności ludzkiego 
rozumu. O tym rozmyślaj, co ci nakazane – to wezwanie św. Hieronima, 
które pomimo upływu czasu zachowuje swoją aktualność. Wezwanie, 
które od szesnastu wieków nie milknie z wnętrza betlejemskiej groty.



Ks. Gerard Terech

BIBLIJNA SIŁOWNIA ŚW. HIERONIMA

Papież Franciszek w liście apostolskim Scripturae sacrae affectus rzuca 
wyzwanie ludziom młodym i pewnie każdemu chrześcijaninowi: „wyjdź-
cie na poszukiwanie waszego dziedzictwa”. Co jest tym dziedzictwem dla 
dziecka Bożego? Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: „(...) jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzica-
mi Boga, a współdziedzicami Chrystusa (...)” (Rz 8, 16-17). Dlatego naj-
większą wartością dla każdego człowieka powinien być Bóg. Jak można 
Jego, nasze dziedzictwo i skarb, odkrywać i poznawać? Kilka wskazówek 
daje życie i postać św. Hieronima, które zostały przedstawione w liście pa-
pieża Franciszka. Autor tego artykułu ukaże kilka pryncypiów wypływa-
jących z treści i refleksji nad powyższym listem. Aby lepiej je zrozumieć, 
posłuży się także analogiami pomiędzy nimi a funkcjonowaniem siłowni.

Na początku warto wytłumaczyć, dlaczego analogia siłowni. Bardzo 
wiele uwagi przykłada się dzisiaj do wyglądu zewnętrznego, który powi-
nien być zgodny z modą. Jest to jedna z wielu przyczyn dużego zaintere-
sowania aktywnością fizyczną. Dla niektórych pobyt na siłowni staje się 
ważnym, a przez to stałym punktem tygodnia, a nawet dnia. Nasza wiara 
podaje, że oprócz ciała, człowiek złożony jest również z duszy. Niestety 
duchowa część człowieka zostaje dziś pominięta i pomniejszona. Jednak 
św. Hieronim wielką wagę przykładał właśnie do tężyzny ducha, jaka 
mogła być kształtowana w klasztorze, który papież nazwał właśnie si-
łownią, czyli miejscem kształtowania człowieka. To stwierdzenie stało 
się punktem wyjścia do poniższych rozważaniach.

Postać świętego prowadzi przede wszystkim do Bożego Objawienia. 
Dla pogłębiania życia duchowego kontakt z Biblią jest wręcz obowiąz-
kowy. Lecz, jak aktywność podejmowana na siłowni rządzi się swoimi 
prawami, aby osiągnąć zamierzone wyniki, tak kontakt ze słowem Bożym 
musi zostać umieszczony w pewnych ryzach, aby przyniósł oczekiwane 
owoce. Św. Hieronim swoje życie duchowe oraz ludzkie oparł o Pismo 
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Święte, a papież Franciszek ukazał kilka ważnych prawd, które zaistniały 
w jego historii i mogą być pomocne dla współczesnego człowieka, które-
mu również zależy na sile ducha.

Pierwszą prawdą jest cel jego życia i pracy – Pan, Jezus Chrystus, 
przy którego miejscu narodzin ukończył życie ziemskie, a rozpoczął nie-
bieskie. W Nim znajdował siebie oraz Jemu się cały powierzył. Z miło-
ści do Niego studiował, pracował, pisał, tłumaczył, podróżował, pomagał 
braciom i siostrom, zakładał wspólnoty i żył w nich, a przede wszystkim 
chciał przybliżyć Go, Boga-Człowieka, ludziom. Można powiedzieć za 
Franciszkiem: „wsłuchując się w Pismo Święte, Hieronim odnajduje sa-
mego siebie, oblicze Boga i oblicze swoich braci, oraz udoskonala swoje 
upodobanie do życia wspólnotowego”.

Zarówno w aktywności fizycznej jak w egzystencji człowieka wie-
rzącego potrzebna jest realizacja dwóch wymiarów: wyrzeczenia się oraz 
wytrwałości skierowanej na obrany cel. Św. Hieronim żył nimi oboma 
przez dystansowanie się od „wszelkich przyjemności ludzkich dla miłości 
Chrystusa ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2,2; Flp 3,8.10)” oraz podejmo-
wanie „trudu wytrwałego studiowania, ukierunkowanego wyłącznie na 
coraz pełniejsze rozumienie tajemnicy Pana”. Tak przez wieki był uka-
zywany jako wzór dla mnichów i uczonych. Dzisiaj realizacja powyż-
szych perspektyw jest przedstawiana jako mało wartościowa, bo najlepiej 
będzie znaleźć taki sposób, aby jak najszybciej i bez znacznego wysiłku 
osiągnąć cele. Jednak jak pokazuje życie, wiele spraw i celów wymaga 
poświecenia mnóstwa czasu.

Świadom takiej życiowej prawidłowości, Hieronim podejmuje kon-
kretne kroki, aby realizować swoją pasję zgłębiania Pisma Świętego. Dla-
tego w ciągu swojego życia podejmuje szereg różnych zabiegów. Analo-
gicznie podchodząc do różnych sprzętów obecnych na siłowni, wskazane 
jest umieć się nimi obsługiwać. Bez znajomości ich działania oczekiwane 
efekty mogą rychło nie nadejść. Przy ćwiczeniach fizycznych też potrze-
ba znać technikę ich wykonywania, aby osiągać jak największe rezultaty 
oraz nie nabawić się kontuzji. Podobnie w kontakcie ze słowem Bożym, 
warto poznać pewne zasady, które umożliwią właściwe i owocne obco-
wanie z listem od Boga, jak niektórzy nazywają Biblię. W tym względzie 
można wskazać na kilka sugestii zaczerpniętych z listu apostolskiego.
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Czas, w którym żył św. Hieronim, odznaczał się umiejętnością me-
dytowania i duchowego zgłębiania Pisma Świętego za pomocą metody 
lectio divina. To ona pozwoliła świętemu wchodzić coraz dalej w zna-
czenia ukryte na kartach Biblii, dotyczące wydarzeń zbawczych i postaci 
biorących w nich udział. Stąd pierwszym wskazaniem dla nas jest obranie 
sobie odpowiedniej metody medytacji, która będzie najbardziej odpowia-
dała naszym indywidualnym upodobaniom.

Dalej życie Hieronima, tak jak zasady ćwiczeń fizycznych, zaleca, 
a nawet zobowiązuje do regularności, zarówno lektury duchowej jak i po-
dejmowanych aktywności. Postumian pisał tak o nim: „Pozostaje zawsze 
zajęty lekturą, cały pogrążony w książkach. Nie spoczywa ani za dnia, 
ani w nocy; wciąż albo coś czyta albo pisze”. W centrum jego dnia było 
obligatoryjne spotkanie ze słowem Bożym, zarówno medytowanym, jak 
i studiowanym. „Pewien błogosławiony niepokój prowadził go i sprawiał, 
że był niestrudzony i pełen pasji w swoich badaniach”. Dlatego nie mógł 
i nie potrafił przerwać wysiłku w dążeniu do obranego przez siebie celu.

Swoje zgłębianie Pisma Świętego Hieronim wspierał pewnymi zabie-
gami, które na siłowni i treningu są obecne jako ćwiczenia wspomagają-
ce albo izometryczne, które mają zwiększyć wyniki planu treningowego. 
W przypadku omawianej postaci było to głównie studiowanie języków 
oryginalnych, w których zostało napisane Pismo Święte. Równocześnie 
wspomagał się ówcześnie dostępnymi komentarzami i pismami wyja-
śniającymi Biblię. Z różnych względów nie było to łatwe dla świętego. 
Wprawdzie znał język grecki, ale musiał uczyć się języka hebrajskiego, 
który był obcy jemu i kulturze, w której żył. Mimo to, nie było to dla 
niego niemożliwą przeszkodą. Dlatego możemy powiedzieć, że „wieloję-
zyczności św. Hieronima zawdzięczamy bardziej powszechne rozumienie 
chrześcijaństwa, a jednocześnie bardziej spójne z jego źródłami”.

Powyższe podpowiedzi można zawrzeć w jednym pojęciu – progres. 
Jest ono dość popularne na siłowni i oznacza robienie postępów, poprzez 
zwiększanie ciężarów czy obieraniu nowych wyzwań. W życiu św. Hiero-
nima progres objawiał się w owocach jego studium nad Pismem Świętym. 
Największym z nich jest Wulgata, czyli tłumaczenie Biblii z języków ory-
ginalnych na łacinę. „Do wykonania tej pracy tłumaczeniowej Hieronim 
wykorzystał swoją znajomość języka greckiego i hebrajskiego, a także 
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solidne wykształcenie łacińskie, oraz posłużył się narzędziami filologicz-
nymi, jakimi dysponował”, a zdobywał je w wielkim wysiłku przez całe 
życie.

Za papieżem Franciszkiem trzeba powtórzyć: „Można uznać św. Hie-
ronima za wiernego i pracowitego „sługę” Słowa, całkowicie oddanego 
krzewieniu wśród swoich braci w wierze bardziej adekwatnego rozumie-
nia powierzonego im świętego „depozytu” (por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 14)”. 
Posłusznie pozwalał kształtować się Słowu, swojemu Mistrzowi, który 
był jak gdyby jego personalnym trenerem. On prowadził go, pomagał 
w zdobywaniu doświadczenia, wspomagał i zachęcał, gdy słabł zapał – 
pobudzał, wskazywał nowe cele i był obecny przy ich realizacji. Jego 
„namiętna miłość (...) do Pisma Świętego” pociągała innych ludzi, którzy 
tworzyli kręgi oparte na lekturze i studiowaniu Pisma. Jak widać, słowo 
Boże oddziałuje najpierw na osobę podejmującą zajęcia w biblijnej si-
łowni. Pozwala jej odnajdywać siebie samego, rozpoznawać oblicze Boga 
w swoim życiu, a także odszukiwać w nim na nowo wartość obecności 
braci i sióstr. Nie daje się zamknąć, ale otwiera na bliźnich i pobudza do 
dzielenia się nim z drugimi.

Pouczenia z życia św. Hieronima, które zostały przedstawione w ni-
niejszej pracy jako propozycje, mogą stać się początkiem odpowiedzi na 
wezwanie papieża Franciszka: „Dawajmy świadectwo braterskiej komu-
nii, które stanie się pociągające i oświecające”. Zakończeniem i zachętą 
do rozpoczęcia uczęszczania na biblijną siłownię pod okiem św. Hiero-
nima niech będą jego słowa: „Pismo Boże często czytaj; a raczej świętej 
lektury nigdy z rąk swych nie wypuszczaj”.
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ZIEMIA ŚWIĘTA  
– PIĄTA EWANGELIA

Im bardziej dostrzegamy powszechność i wyjątkowość osoby 
Chrystusa, z tym większą wdzięcznością patrzymy na tę ziemię, 
na której Jezu się narodził, żył i oddał samego siebie za nas 
wszystkich. Kamienie, po których stąpał nasz Odkupiciel, są peł-
ne wspomnień i wciąż „głośno mówią” nam o Dobrej Nowinie. 
Dlatego też ojcowie synodalni przypomnieli trafne określenie 
Ziemi Świętej jako „piątej Ewangelii” (n. 89)

(Z adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykta XVI)





Ks. Maciej Dżugan

ZIEMSKA OJCZYZNA JEZUSA (1)

1. Piąta Ewangelia
Ile mamy Ewangelii? Na to wydawać by się mogło proste, ale nieco 

podchwytliwe pytanie, nawet ludzie dobrze zaznajomieni z teologią od-
powiadają błędnie, że cztery. Sugerują się przy tym liczbą ksiąg zawar-
tych w Piśmie Świętym, które zawierają w tytule słowo „Ewangelia”. Za-
pominają w tym wypadku o tym, że mamy jedną Ewangelią, jedną Dobrą 
Nowinę, którą jest Jezus Chrystus, a która została opisana przez czterech 
świadków. Zatem poznajemy jedną i tę samą Ewangelię, widzianą i spi-
saną według czterech autorów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza 
i św. Jana. To właśnie dzięki ich słowom, spisanym pod natchnieniem 
Ducha Świętego, możemy lepiej poznać osobę Jezusa Chrystusa i Dobrą 
Nowinę, którą przyniósł na świat. Jednak oprócz tych świadectw, moż-
na mówić o jeszcze jednym świadku, który wprawdzie nie posługuje się 
ludzkim słowem, ale kategoriami, które są bardzo bliskie i pomocne czło-
wiekowi: kategorią przestrzeni, miejsca, obrazu, znaku, kultury i trady-
cji. Tym piątym, świadkiem jest Ziemia Święta, przestrzeń, gdzie doko-
nywały się wydarzenia zbawcze. Potwierdzają to pośrednio świadectwa 
licznych pielgrzymów do Ziemi Świętej, którzy po odbyciu pielgrzymki 
śladami Jezusa Chrystusa sami przyznają, że teraz lepiej rozumieją Pi-
smo Święte, bo są w stanie wyobrazić sobie miejsce, wydarzenie i jego 
okoliczności. Stąd też chyba słusznie, niektórzy zwykli nazywać Ziemię 
Świętą Piątą Ewangelią, bo poznanie jej przybliża nam i pozwala lepiej 
zrozumieć Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. 

W naszych rozważaniach spróbujemy poszerzyć rozumienie Ziemi 
Świętej jako Piątej Ewangelii. Na początku warto sprecyzować, co rozu-
miemy pod terminem „Ziemia Święta”, z czego wnikają jej liczne nazwy, 
jakie jest jej usytuowanie oraz jakie terytorium obejmuje. Właściwe wy-
daje się też pytanie, czy Ziemia Święta posiada znaczenie teologiczne, 
które uprawniałoby nas do stosowania wobec niej nazwy „Piąta Ewan-
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gelia”. W końcowej części spróbujemy spojrzeć na główne krainy Ziemi 
Świętej, analizując je pod względem geograficznym, historycznym, reli-
gijnym i biblijnym, co pozwoli na szersze rozumienie tekstu natchnione-
go. Jako wprowadzenie, nasze spojrzenie będzie miało charakter ogólny 
i informujący. Chodzi głównie o nakreślenie kontekstu geograficzno-hi-
storycznego, który będzie dobrym wstępem do szczegółowego poznawa-
nia miejsc i geografii Ziemi Świętej. 

1.1. Ziemia Święta albo...
Ziemia, na której dokonało się wiele wydarzeń biblijnej historii zba-

wienia, a szczególnie te związane z osobą i misją Jezusa Chrystusa, często 
jest nazywana „Ziemią Świętą”. Termin ten został zaczerpnięty z Biblii 
(Za 2,16; 2 Mch 1,7; Mdr 12,3) i podkreśla niezwykłość wydarzeń do-
konanych przez Świętego Boga na tym terytorium. Warto jednak zauwa-
żyć, że ziemska ojczyzna Jezusa Chrystusa posiada wiele innych nazw. 
Możemy je podzielić na biblijne i historyczne. Do nazw pozabiblijnych, 
historycznych, możemy zaliczyć następujące określenia: Ziemia Amory-
tów lub Chetytów, gdyż kraj ten w III tysiącleciu przed Chrystusem był 
zamieszkały przez lud Amorytów, a następnie przez lud Chetytów. Inną 
nazwą określającą ten kraj jest Kanaan. Geneza tego terminu nie jest do 
końca wyjaśniona. Dla Egipcjan termin ten związany był z zamieszkują-
cymi ten kraj Kananejczykami (Rdz 11,31; 12,5; 17,8); według innych 
natomiast Kanaan oznacza Ziemię Purpury, dlatego że mieszkańcy tego 
kraju zajmowali się wytwarzaniem szkarłatnego barwnika (kinahhi lub 
kan’na, od tej nazwy ma pochodzić Kanaan), uchodzili więc za tych, 
którzy wytwarzali i handlowali purpurą. Do grupy nazw historycznych 
należy również zakwalifikować nazwę Palestyna, która posiada grecko-
-rzymskie korzenie. Nazwa ta jest bezpośrednio związana z Filistynami 
(Peleszet – Filistyni), największymi wrogami Izraela, którzy zajmowali 
zachodnio-południową część Ziemi Świętej, wybrzeże Morza Śródziem-
nego. Nazwa ta pierwszy raz użyta przez Herodota w V wieku przed Chry-
stusem, została spopularyzowana w I/II wieku po Chrystusie, szczególnie 
wówczas, gdy w miejsce Izraela powstała prowincja Syria-Palestyna.

Drugim rodzajem nazw są te, które swoje pochodzenie wiążą ściśle 
z tekstami biblijnymi. Do tej grupy należą: Ziemia Hebrajczyków (Rdz 
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40,3), gdyż od XII/XI wieku przed Chrystusem zamieszkiwało ją plemię 
Hebrajczyków oraz Ziemia Izraela – nazwa zaczerpnięta od patriarchy 
Jakuba, któremu Bóg zmienił imię na Izrael (Rdz 32,29). Jakub dał po-
czątek ludowi Izraela. Jego dwunastu synów stanowiło 12 plemion, które 
tworzyły lud Izraela. Po zdobyciu Kanaanu, kraj został podzielony po-
między te pokolenia (Joz 14,1-5). Inną nazwą spotykaną na kartach Pi-
sma Świętego jest Ziemia Judy – nazwa nawiązuje szczególnie do krainy 
judzkiej, którą otrzymało pokolenie Judy w czasie podziału ziemi (Pwt 
34,2; 1 Sm 22,5; Joz 15,1-12). Nazwa ta upowszechniła się szczególnie 
po upadku Królestwa Północnego. Poza tymi nazwami, Biblia zawiera 
wiele innych terminów nawiązujących bardziej do motywów teologicz-
nych, takich jak: Ziemia Święta (Za 2,16; Mdr 12,3); Ziemia Pańska (Oz 
9,3); Ziemia Obiecana (Hbr 11,9). Wielość tych nazw bardzo dobrze od-
daje długą i bogatą historię oraz bogactwo wydarzeń zbawczych związa-
nych z tym miejscem.

Ziemia Święta jest częścią obszaru Bliskiego Wschodu, nazywanego 
Żyznym Półksiężycem. Teren ten rozciągał się od Egiptu na północ, po-
przez Palestynę, obejmował Mezopotamię i sięgał aż do Zatoki Perskiej. 
Kryterium wyznaczenia tego terytorium był dostęp do wody pitnej (Nil, 
Jordan, Tygrys i Eufrat), który pozwalał na osiedlanie się człowieka, upra-
wę i hodowlę, a w konsekwencji również rozwój cywilizacji. W gorących 
krajach Bliskiego Wschodu dostęp do wody był koniecznym warunkiem 
umożliwiającym egzystencję człowieka, przede wszystkim pozwalał na 
uprawę roślin i hodowlę zwierząt, stąd też przydomek „żyzny”. Ponieważ 
obrys terytoriów obfitujących w wodę słodką przypomina księżyc, stąd 
też nazwa Żyzny Półksiężyc. 

W ramach Żyznego Półksiężyca szczególne znaczenie posiadała 
Ziemia Święta, nazywana również Świętym Mostem, łącząca dwie sta-
rożytnie cywilizacje: egipską i sumeryjsko-babilońską. Te starożytne 
i wspaniałe kultury posiadały ogromny wpływ na cały Bliski Wschód, 
a szczególnie na Palestynę. Nie chodzi tu tylko o wpływy polityczne, ale 
również kulturalne, cywilizacyjne i religijne. Wymiana informacji, wie-
dzy, doświadczeń, osiągnięć cywilizacyjnych oraz wymiana handlowa 
dokonywała się dzięki temu, że Ziemia Święta była niejako pomostem łą-
czącym te dwie cywilizacje. Na to szczególne połączenie wskazują rów-
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nież drogi wiodące z Egiptu do Mezopotamii: Droga Morska (Via Maris), 
która z Egiptu przez zachodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, przeci-
nała Galileę i wiodła do Mezopotamii oraz Droga Królewska (Via Regis), 
która wiodła do tego samego celu, ale przebiegała przez Transjordanię, 
położoną za rzeką Jordan wschodnią część Kanaanu.

Taka szczególna lokalizacja Ziemi Świętej spowodowała, że nie tyl-
ko rozwijała się ona pod względem cywilizacyjnym i kulturalnym, ale 
również pod względem ekonomicznym, ponieważ przez Ziemię Świętą 
biegły główne szlaki handlowe. Kannan znajdował się nieustannie pod 
wpływem myśli i kultury egipskiej i mezopotamskiej, na których funda-
mencie Izrael budował własną tożsamość i kulturę. Takie strategiczne po-
łożenie niosło ze sobą również niekorzystne skutki. Ziemia Święta posia-
dała bowiem położenie strategiczne. W czasach konfliktów, kiedy wielkie 
cywilizacje występowały przeciw sobie zbrojnie, Kanaan często był trasą 
przemarszu, a niejednokrotnie polem bitewnym dla tych wielkich dwóch 
cywilizacji. Wiązało się to często ze spustoszeniem i zubożeniem Kana-
anu, a niejednokrotnie wstrzymywało jego pomyślny rozwój.

Mówiąc o geograficznych granicach Ziemi Świętej, warto zazna-
czyć, że nie jest tak łatwo je określić. Ziemia Święta obejmuje terytorium 
położone między Górami Libanu na północy, a stepami pustyni Negew 
i Potokiem Egipskim na południu, ograniczone od zachodu przez Morze 
Śródziemne, a od wschodu płaskowyżem Pustyni Syryjsko-Arabskiej. Jej 
granice są czasami różnie określane i opisywane. Niejednokrotnie Pismo 
Święte określa Kanaan jako kraj od Dan do Beer Szeby (Sdz 20,1; 1 Sm 
3,20). Dokładniejsze określenie granic Ziemi Świętej można odnaleźć 
w tekście Lb 34,2-12. Pod względem powierzchni Kanaan nie jest wiel-
kim krajem. Odległość między Dan a Beer Szebą to około 240 km, śred-
nia szerokość to około 65 km. Biorąc pod uwagę dzisiejsza mapę Izraela, 
między punktami najbardziej wysuniętymi na północ i południe (Dan – 
Eliat) jest zaledwie 416 km. Powierzchnia współczesnego Izraela to oko-
ło 28 000 km2, z czego połowa to tereny pustynne.

2. Teologiczny zarys Ziemi Świętej
Ziemia Święta nie jest tylko bierną przestrzenią, miejscem gdzie do-

konują się dzieła zbawcze i interwencje Boga, ale czymś znacznie więk-
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szym. Bóg nie tylko wybiera Kanaan jako miejsce wydarzeń zbawczych, 
ale nadaje mu szczególne znaczenie, czyniąc go swoim darem dla Naro-
du Wybranego, miejscem prawowitego kultu. W takim znaczeniu Ziemia 
Święta wychodzi poza swoje pierwotne znaczenie, natomiast nabiera zna-
czenia teologicznego.

2.1. Ziemia Święta darem Boga
Największym wydarzeniem w historii Narodu Wybranego, wspomi-

nanym przez Żydów, jest cudowne wyprowadzenie Izraela z niewoli egip-
skiej. Ocalenie narodu, skazanego decyzją faraona na wyginięcie przez 
anihilację potomstwa oraz niewolniczą, a wręcz morderczą pracę, było 
wielkim i niezwykłym dziełem Boga. Warto jednak zaznaczyć, że był to 
tylko pierwszy etap zbawczego planu Boga. Jahwe nie tylko wybawił Izra-
elitów z niewoli, która nieuchronnie zmierzała do ich unicestwienia, ale 
również pragnął obdarzyć ich dobrem. W nakazie skierowanym do Moj-
żesza Bóg zaznacza: „Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egip-
cie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chettyty, Amoryty, Peryzzyty, 
Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód” (Wj 3,17). 
Misja wyznaczona Mojżeszowi obejmowała więc dwa etapy: uwolnienie 
ludu i wprowadzenie go do ziemi Kanaan. Mojżeszowi nie udało się jed-
nak wykonać w pełni tego zadania. Ponieważ zdołał tylko wyprowadzić 
naród Izraelski z Egiptu, dlatego Bóg powierzył dokończenie tej misji 
Jozuemu. Otrzymuje on zadanie wprowadzenia Izraela do Ziemi Obieca-
nej: „Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, 
pomocnika Mojżesza: «Mojżesz, sługa mój, umarł; teraz więc wstań, 
przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja 
daję Izraelitom” (Joz 1,1-2). W takim znaczeniu Ziemia Święta stała się 
częścią tego niezwykłego działania Bożego, ale przede wszystkim darem 
Boga dla Narodu Wybranego. Dar ten związany był z obietnicą złożoną 
przez Boga już patriarchom, którą następnie wielokrotnie powtarzał (Rdz 
26,3; 35,12; Wj 6,4), stąd Kannan otrzymał nowe znaczenie jako Ziemi 
Obiecanej. 

Szczodrość tego daru wielokrotnie jest podkreślona na kartach Pi-
sma Świętego. Uwydatnia ono walory i bogactwo ziemi, do której zostają 
wprowadzeni Izraelici. Biblia często nazywa ją ziemią dobrą (Lb 14,7; 
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Joz 23,13.15; Sdz 18,9), a nawet piękną (Pwt 8,7.10), przez co wskazuje 
na jej wielkie bogactwo i obfitość. Opisując Kannan, tekst natchniony 
wskazuje, że obfituje on w wielkie bogactwa naturalne i mineralne: poto-
ki, strumienie, źródła, doliny, góry, zboża, winorośle, oliwki, złoża żelaza 
i miedzi (Pwt 7,8-9). Bogactwo i zasobność Kanaanu zostaje podkreślona 
dodatkowo przez nazwanie jej „ziemią mlekiem i miodem płynącą” (Wj 
3,8). Nazwa ta podkreśla wielką obfitość i urodzajność gleby, która jest 
w stanie zaspokoić potrzeby ludu, nie tylko te podstawowe, ale również 
zapewnić obfitość i dostatek życia. Metaforyczne określenia ziemi „mio-
dem i mlekiem płynącej”, z jednej strony nawiązuje do uprawy ziemi i pa-
sterstwa, którym zajmują się ludy Bliskiego Wschodu, z drugiej – podkre-
śla obfitość, płodność i urodzaj, ale równocześnie darmowość tych darów, 
które powstają niejako samorzutnie, przy ograniczonym dozorze człowie-
ka. Ziemia ta nie tylko zapewnia bogactwo i pomyślność, ale jest ziemią 
pokoju, odpoczynku (Pwt 12,10; Joz 1,13.15; 21,44; 22,4). Odpoczynek 
ten, nie oznacza wyłącznie powstrzymania się od pracy, działania, nie za-
kłada braku aktywności. Chodzi bardziej o nowy styl życia, zakończenie 
koczowniczego trybu życia, wolność od niewolniczej i morderczej pracy, 
a przede wszystkim życie w pokoju, wolne od zagrożeń zewnętrznych, 
przemocy i ucisku społecznego. W takim znaczeniu Ziemia Święta staje 
się nie tylko darem Boga, ale miejscem szczególnego Jego błogosławień-
stwa, gdzie Izrael doświadcza Jego zbawienia, może żyć w pomyślności 
i bogactwie, cieszyć się pokojem i godnością Narodu Wybranego.

Obfitość tego daru potęguje dodatkowo fakt, że Izraelici nie zdobyli 
tego kraju własnym wysiłkiem, walką, przemocą, sprytem i przebiegło-
ścią, czy kunsztem wojennym. Tę ziemię przekazał im sam Bóg, to Jahwe 
wywalczył dla nich tę ziemię, zdobył ją i przekazał w darze Izraelowi (Wj 
6,8; Joz 24,13). 

Ziemia Święta staje się więc w takim znaczeniu częścią niezwykłej 
interwencji Boga, znakiem Jego mocy, potwierdzeniem Jego miłości. 
Izraelici mieszkający bezpiecznie w Ziemi Świętej mieli sobie uświa-
damiać miłość, wierność oraz potęgę Boga Jahwe, który wielkich dzieł 
dokonał w ich życiu. Warto zaznaczyć, że wraz z przyjściem Jezusa wy-
darzenie wyzwolenia Izraela z Ziemi Egipskiej i wprowadzenia do Ka-
naanu, nabiera nowego głębszego znaczenia, ponieważ jest rozumiane, 
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jako zapowiedź wyzwolenia człowieka z grzechu i śmierci oraz obietnicę 
obdarowania zbawionych Nową Ziemią Obiecaną, tzn. Niebem.

2.2. Ziemia Święta miejscem kultu Jahwe
Pismo Święte wielokrotnie podkreśla, że ziemia Kanaan to własność 

Boga Jahwe (Wj 15,17; Joz 22,19). Ziemia ta była dziedzictwem Pana na 
zawsze, Izraelici natomiast byli w niej osadnikami, dzierżawcami ziemi 
Pana, nie wolno im było jej sprzedawać obcym (Kpł 25,23-25). Własność 
Jahwe podkreślały prawa o roku szabatowym, w czasie którego ziemia 
powinna zachowywać odpoczynek Pana (Wj 23,10-11; Kpł 25,3-7) oraz 
o roku jubileuszowym, który umożliwiał odzyskanie jej przez osadników 
izraelskich (Kpł 25,13-17). Prawda o tym, że kraj należy do Jahwe znaj-
dowała się również w przepisach, które zobowiązywały Izraelitów do 
przekazania części zbioru dla Jahwe i ofiarowaniu ich w świątyni (Pwt 
26,1-10) oraz pozostawienia części zbiorów na polach uprawnych, aby 
najbiedniejsi mogli z nich skorzystać (Pwt 14,29-30).

Ziemia Święta jako własność Jahwe stała się również miejscem peł-
noprawnego kultu Boga. W mniemaniu starożytnych ludzi Wschodu, bóg 
czy bóstwo, oprócz narodu, który oddawał mu cześć, posiadał również 
określone terytorium, które obejmował swoim panowaniem. To prze-
konanie znajduje odzwierciedlenie również na kartach Pisma Świętego, 
a przytacza je między innymi opis powstania Samarytan. Po upadku Kró-
lestwa Izraela mieszkańcy Samarii zostali deportowani, a po pewnym 
czasie na ich miejsce osadzono bałwochwalcze ludy pogańskie. Ponieważ 
terytorium to przez pewien czas było niezamieszkałe, rozpanoszyły się 
tam dzikie zwierzęta. Gdy do Samarii sprowadzono nowych osadników, 
dzikie zwierzęta zaczynały atakować osiedleńców. Autor natchniony 
wskazuje od razu przyczynę takiego stanu rzeczy: „W początkach swego 
zamieszkania nie oddawali oni tam czci Panu, zatem Pan nasyłał na nich 
lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia” (2 Krl 17,25). Dopiero, 
gdy sprowadzono kapłana Pańskiego, który sprawował kult Jahwe, ataki 
ustały (2 Krl 17,27-28). 

Również historia uzdrowienia Naamana przez Elizeusza ukazuje po-
dobne spojrzenie na ziemię jako terytorium władzy i kultu bóstwa (2 Krl 
5,1-27). Gdy Naaman, wódz wojska króla Aramu zostaje uzdrowiony, po-



76 Zamieszkać w Słowie

stanawia wynagrodzić Elizeuszowi za dokonany cud. Ponieważ prorok 
konsekwentnie odmawia, prosi go jedynie o nieco ziemi, by mógł czcić 
Boga Jahwe w swoim kraju: „Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, 
to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, 
ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary 
krwawej innym bogom, jak tylko Panu” (2 Krl 5,17).

Właściwy kult Jahwe nie polega wyłącznie na składaniu dziesięciny, 
czy ofiar Bogu, ale przede wszystkim na zachowywaniu prawa i przy-
mierza. Słuchanie Boga, wierność jego Prawu i przykazaniom, staje się 
koniecznym warunkiem do pokojowego przebywania Izraelitów w Zie-
mi Obiecanej. Zachowywanie Prawa gwarantuje pomyślność i błogosła-
wieństwo mieszkańcom Kanaanu (Pwt 4,1; 6,17-18; Joz 1,7-8). Nato-
miast nieposłuszeństwo przykazaniom i prawu Bożemu ściągnie na lud 
karę, jaką będzie utrata ziemi oraz niewola i wygnanie (Pwt 31,27-29;  
2 Krn 36,11-21).

Kanaan był więc wpleciony w kult i przymierze między Jahwe a Jego 
ludem, był obietnicą, której trwałość zależała od wiernej i pobożnej po-
stawy Narodu Wybranego wobec Boga Jahwe.

2.3. Ziemia Święta świadkiem wydarzeń zbawczych
Szczególne znaczenie Ziemia Święta zyskuje, jako arena a jedno-

cześnie świadek wielu wydarzeń zbawczych dokonanych przez Boga. 
Nie jest bynajmniej tylko przestrzenią ingerencji Jahwe, ale uczestniczy 
w wydarzeniach zbawczych jako dar. Już wydarzenia historii zbawie-
nia związane z patriarchami: Izaakiem, Jakubem, a szczególnie z Abra-
hamem potwierdzają, że ziemia nie jest tylko scenerią wydarzeń, ale 
i obietnicą (Rdz 12,6-7). Jak już wcześniej to zostało zaznaczone była 
trwałym i konkretnym znakiem, a nawet ukoronowaniem wielkiego 
dzieła wyzwolenia z Egiptu, które w teologii żydowskiej zajmowało naj-
ważniejsze miejsce. Będąc darem, Ziemia Święta stała się przestrzenią 
wielu ingerencji zbawczych Boga, przez które Jahwe napominał, nawra-
cał i wybawiał swój lud. Była przecież świadkiem działalności, sędziów, 
proroków, królów, którzy głosili słowo Boże; najazdu nieprzyjaciół: 
Asyryjczyków, Babilończyków, Persów, Greków, Rzymian oraz świad-
kiem niewoli i powrotu z niej.
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W końcu Ziemia Święta stała się świadkiem misji Jezusa Chrystusa, 
który w Palestynie urodził się, dorastał, nauczał, czynił cuda, następnie 
został wydany na śmierć, cierpiał, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. 
Znów warto zauważyć, że nie była zwykłą scenerią życia Jezusa, ale zo-
stała przez Mesjasza włączona w przepowiadanie Dobrej Nowiny. Jezus, 
który przychodzi na świat w konkretnym kraju, konkretnej kulturze i tra-
dycji, korzysta z tego bogactwa w swoim nauczaniu. Krajobraz i oby-
czaje Palestyny kształtowały mentalność i wyobraźnię Jezusa Chrystusa. 
Nie może więc dziwić fakt, że w swoim nauczaniu Jezus chętnie sięga 
do obrazów, nawiązujących do krajobrazu i zwyczajów Ziemi Świętej. 
Ich obecność dostrzegamy szczególnie w przypowieściach: o siewcy, 
o żniwie, winnicy, drzewie figowym, kąkolu, ziarnku gorczycy, pasterzu 
i owcach, czy połowie ryb. Poza tym mistrz z Nazaretu bardzo często od-
woływał się do codziennego życia Kanaanu, by z jednej strony za pomocą 
prostych przykładów wytłumaczyć trudniejsze zagadnienia teologiczne, 
z drugiej – powiązać codzienność i przyrodę z obecnością Boga Stwórcy.

Powyższe argumenty wskazują, że Kanaan w zamyśle Bożym jest dla 
wierzących darem, przez poznanie i zgłębianie którego, mogą lepiej wnik-
nąć w wielkie dzieła zbawcze, zrozumieć Boga i jeszcze mocniej związać 
się z Nim. Pielgrzymowanie po Ziemi Świętej jest wejściem w tzw. geo-
grafię wiary, tzn. zaproszeniem, by nawiedzając pewne miejsca, rozważać 
wydarzenia zbawcze, które tam się dokonały oraz odkryć ich znaczenie 
dla naszej relacji z Bogiem. To zaproszenie do odkrycia w świetle wiary 
swojego Nazaretu, Ain Karem, swojej Betanii, miejsca chrztu, własnej 
drogi krzyżowej czy golgoty.

3. Geografia Ziemi Świętej
Chociaż Palestyna jest stosunkowo niewielkim krajem, jest chyba 

jedynym krajem na świecie, tak bogato urozmaiconym pod względem 
ukształtowania terenu. Bogactwo Ziemi Świętej widoczne jest nie tylko 
w zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, ale również różnorodności stref 
klimatycznych. Te dwa czynniki mają znaczący wpływ na to, że Palesty-
na może być nazywana „ziemią mlekiem i miodem płynącą”. Zmienne 
ukształtowania terenu oraz różne strefy klimatyczne zapewniają owoco-
wanie i plony różnych roślin niemal całorocznie. 
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Ukształtowanie Kanaanu jest dość charakterystyczne. Krainy geo-
graficzne rozkładają się zasadniczo wzdłuż osi północ-południe, tylko 
niektóre przebiegają z zachodu na wschód. Zachodnie pasmo, położone 
nad Morzem Śródziemnym, stanowi ciąg nizin. Najbardziej na północ 
wysunięta jest nizina Akko, następnie nizina Szaron, które są oddzielo-
ne od siebie pasmem Gór Karmelu. Nizina Szaronu zostaje przedłużona 
przez nizinę Szefela. Centralną część Palestyny stanowi pasmo górskie, 
które rozpoczyna się u podnóża Libanu i Hermonu, zwane Górami Ga-
lilei, które w części centralnej przechodzi w Góry Samarii, a w części 
południowej w najwyższe pasmo górskie, czyli Góry Judei. Najbardziej 
wschodnią część kraju zajmuje rów Jordanu, z największą depresją świa-
ta (490 m ppm). W centralnym punkcie depresji płynie z północy na 
południe rzeka Jordan, która łączy ze sobą trzy zbiorniki wodne: Jezioro 
Hule (dzisiaj już prawie nieistniejące), Jezioro Galilejskie oraz Morze 
Martwe. Teren na południe od Gór Judei i od Morza Martwego przecho-
dzi w Pustynię Negew.

Zróżnicowane ukształtowanie geograficzne Palestyny ma istotny 
wpływ na wielość stref klimatycznych Kanaanu. Pas nizin nadmorskich 
charakteryzuje się klimatem śródziemnomorskim, z łagodną zimą z do-
datnimi temperaturami i gorącym, wilgotnym latem. Bogactwo opadów 
i żyzne tereny zapewniają doskonałe warunki uprawy roślin, szczególnie 
na nizinie Szaron, która przez swą urodzajność zwana jest „Spichlerzem 
Izraela”. Pas centralny, górski, charakteryzuje się klimatem umiarkowa-
nym, nieco chłodniejszym i suchym powietrzem w lecie oraz zimnymi 
zimami, z temperaturami oscylującymi wokół zera. Opady są obfitsze na 
północy, a im bardziej na południe jest ich mniej. Pas rowu Jordanu na-
tomiast to pas depresji, który charakteryzuje się klimatem tropikalnym, 
gorącym i suchym w lecie, oraz wilgotnym i bardzo ciepłym w zimie. 
Opady deszczu są tu prawie trzykrotnie mniejsze niż na nizinach.

Chcąc scharakteryzować mapę fizyczną Kanaanu, należałoby opisać 
każdą krainę tam występującą, wszystkie pasma górskie, niziny, doliny, 
rzeki, potoki, jeziora. Jednak nie chodzi o to tylko, aby poznać geogra-
ficznie Ziemię Świętą, ale odkryć i zrozumieć jej znaczenie w historii 
zbawienia. W kontekście historii zbawienia Pismo Święte najczęściej wy-
mienia trzy główne regiony Ziemi Świętej: Galileę, Samarię i Judeę. Nie 
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zawsze pokrywają się one z krainami geograficznymi. Do terenu Galilei 
zalicza się często nizinę Ezdrelon, a do Judei, Pustynię Judzką i Dolinę 
Nadmorską (Szaron i Szefelę). Na tych terenach dokonywało się najwię-
cej wydarzeń biblijnych, a szczególnie wydarzeń związanych z życiem 
i działalnością Jezusa Chrystusa. Z tego względu na początku naszego po-
znawania geografii wiary Ziemi Świętej postaramy się przybliżyć ogólną 
charakterystykę tych trzech krain biblijnych.

3.1. Galilea
Najbardziej wysuniętym na północ terenem Ziemi Świętej jest Gali-

lea. Terytorium tej krainy od północy wyznaczają góry Libanu (Hermon 
2814 m npm), a od południa dolina Ezdrelon. Zachodnią granicę Galilei 
określa pas nizin z pasmem góry Karmel, natomiast wschodnią rzeka Jor-
dan z Jeziorem Galilejskim. Galilea to terytorium o długości ok. 100 km 
i średniej szerokości ok. 50 km. Trudno jednoznacznie określić termino-
logię nazwy „Galilea”. Większość uczonych przychyla się do koncepcji, 
że Galilea pochodzi od słowa hebrajskiego galil, które oznacza: okrąg, 
koło lub pierścień. Galilea bowiem, jako najbardziej wysunięta na północ 
część Kanaanu, otoczona była przez krainy pogańskie: Fenicję, Syrię i De-
kapol. Dlatego często nazywano ją Galileą Pogan lub Narodów (Iz 8,23; 
Mt 4,15; Iz 9,1) albo krainą pogańską. Inne wyjaśnienie nazwy Galilea 
pochodzi od terminu galgal, oznaczającego kamienne koło, krąg. Nazwa 
ma nawiązywać do okrągłych kamieni gęsto rozsianych po galilejskich 
wzgórzach. Zanim rolnicy galilejscy przystąpią do uprawy tych terenów, 
muszą podjąć najpierw wysiłek usunięcia kamieni z ziemi uprawnej. 

Z powodu zróżnicowanego ukształtowania terenu geograficznie moż-
na podzielić Galileę na Górną i Dolną. Galilea Górna jest przedgórzem 
gór Libanu, podczas gdy góry Libanu osiągają wysokość do 3000 m npm, 
góry Galilei oscylują wokół 1200 m npm (Har Meron 1208 m). Obecnie 
teren jest górzysty, z głębokimi dolinami, o bogatej roślinności, natomiast 
w czasach biblijnych terytorium to było gęsto zalesione. Choć opady są 
tutaj najbardziej obfite, z powodu takiego ukształtowania terenu, ziemie 
te nie nadawały się do wielkich rozległych upraw i osadnictwa na wielką 
skalę, raczej były to tereny pasterskie, gdzie na szczytach górskich umiej-
scowione były budowle obronne. 
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Galilea Dolna obejmuje trzy strefy: wzgórza zachodnie z głębokimi 
dolinami, wapienne wzgórza centralne oraz małe płaskowyże wschodnie 
opadające w kierunku doliny rzeki Jordanu i Morza Galilejskiego. Teren 
w większości jest pagórkowaty, z tym jednak zastrzeżeniem, że wysokość 
gór sięga do około 500 m npm (Tabor 588 m npm), dlatego pod względem 
ukształtowania terenu i dobrego dostępu do wody doskonale nadaje się do 
uprawy i hodowli. Terytorium to w czasach Jezusa było typowo wiejskie. 
Ludność zajmowała się rolnictwem i hodowlą zwierząt. Urodzajna ziemia 
i obfitujący w deszcz klimat stanowił wspaniałe źródło utrzymania i wy-
żywienia ludności Galilei. 

Szczególnym miejscem tej krainy jest Jezioro Galilejskie, które było 
świadkiem szczególnie intensywnej działalności Jezusa Chrystusa. Jezio-
ro to, jako największy zbiornik wody słodkiej w Kanaanie, ma 20 km dłu-
gości, 12 km szerokości, jest głębokie na 45-50 m, leży w depresji 210 m 
ppm. Zbiornik ten posiada kilka nazw: starotestamentalna nazwa Jezioro 
Harfy, ponieważ swoim kształtem przypomina kształt tego instrumentu 
(Joz 19,35); Jezioro Genezaret, od niziny o tej nazwie znajdującej się na 
jego północno-zachodnim brzegu; Jezioro Tyberiadzkie – nazwa została 
zaczerpnięta od miasta, które dostojnie wznosi się na zachodnim brzegu 
Jeziora, wzniesione przez Heroda Antypasa, jako stolica królestwa (18 
rok po Chrystusie) na cześć cesarza Tyberiusza oraz Jezioro Galilejskie, 
jako że znajdowało się na terenie Galilei.

W historii Narodu Wybranego Galilea ogrywała ważną rolę. Po zdo-
byciu Ziemi Świętej, Jozue przydzielił to terytorium plemionom Asera, 
Neftalego, Zabulona i Issachara (Joz 19,10- 48). Później kraj ten wszedł 
w skład Królestwa Dawida (1010 przed Chrystusem), a następnie Salo-
mona (970 przed Chrystusem). Na skutek rozpadu Królestwa, Galilea 
utworzyła wraz z Samarią Królestwo Północne, zwane Królestwem Izra-
ela, które ostatecznie upadło w 722 r. wskutek najazdu Asyrii. Na tym 
terytorium zgodnie z polityką władz asyryjskich zaczęło się pojawiać co-
raz więcej pogan. Od tego czasu sformułowanie Galilea Pogan jeszcze 
mocniej się utrwala (Iz 9,1). Od upadku Królestwa Północnego, Galilea 
schodzi na drugi plan w relacjach biblijnych, gdyż stanowiła prowincje 
kolejnych mocarstw podbijających Kanaan: Asyryjczyków, Egipcjan, Ba-
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bilończyków, Persów, Greków, w końcu Ptolemeuszy i Seleucydów oraz 
była świadkiem licznych wojen i batalii. 

Na nowo odzyskuje niezależność w czasie powstania Machabeuszy 
(168 rok przed Chrystusem), a szczególnie w czasie rządów Hasmonej-
skich (134 rok przed Chrystusem), a następnie przechodzi pod panowanie 
Rzymu (63 rok przed Chrystusem). Gdy Herod Wielki obejmuje władzę 
jako wasal Rzymu (40 – 4 przed Chrystusem), w jego Królestwie znajduje 
się również Galilea, a po swojej śmierci rejon ten oraz część Zajordania, 
tzw. Perea dostaje się pod panowanie jego syna, Heroda Antypasa. 

Przyjście Jezusa Chrystusa na nowo przywraca blask i znaczenie Gali-
lei w historii zbawienia. Galilea była terenem bardzo mocno naznaczonym 
obecnością Jezusa Chrystusa, który w Nazarecie spędził 30 lat ukrytego 
życia (Mt 2,19-23; Łk 2,51). Podobnie zdecydowana większość publicz-
nej działalności Jezusa dokonała się według Ewangelistów synoptycznych 
w Galilei (Mk 1,14-9,50). Jezus wraz z uczniami wędrował po Galilei, 
nauczał w synagogach oraz uzdrawiał chorych (Mt 4,23). Miejscem ak-
tywnej działalności Jezusa stało się szczególnie północno-zachodnie wy-
brzeże Morza Galilejskiego. Góra Błogosławieństw, Tabga, Kafarnaum, 
Korozain, Betsaida, nazywane są „trójkątem ewangelicznym”, dlatego że 
bardzo wiele wydarzeń z życia i nauczania Jezusa dokonało się w tych 
miejscowościach (Mk 1,14-3,35). 

Ze względu na bliskość świata pogańskiego i łatwy kontakt z poga-
nami, Galilea była postrzegana przez Żydów pochodzących z Jerozolimy, 
jako kraina niemal pogańska. Przede wszystkim dlatego, że terytorium 
Galilei było otoczone terytoriami pogańskimi, z którymi mieszańcy tej 
krainy, chcąc nie chcąc mieli pośredni lub bezpośredni kontakt. Przez Ga-
lileę przebiegała również Droga Morska, biegnąca z Egiptu do Mezopo-
tamii, którą ciągnęli kupcy pogańscy, zatrzymując się również w Galilei 
choćby po to, aby zapłacić należne podatki. Poza tym sposób życia miesz-
kańców Galilei, żyjących głównie na wsi, utrzymujących się z pracy na 
roli lub hodowli zwierząt, był potępiany przez „pobożnych” mieszkańców 
Judy. Zarzucano im, że przez pracę mają zbyt mało czasu na studiowanie 
Tory, a jej warunki nie pozwalają im na staranne zachowywanie czystości 
rytualnej. 
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Paradoksalnie jednak to właśnie ten teren nazywany jest Krainą Bi-
blii, dlatego że był terytorium działalności Jezusa Chrystusa. Poza tym to 
właśnie na tym terytorium w czasach pochrystusowych powstał Talmud, 
komentarz do Biblii Hebrajskiej. Kluczowymi miejscami historii zbawie-
nia w Galilei są: Nazaret, Kana Galilejski, góra Tabor, Kafarnaum, Tabga, 
Góra Błogosławieństw.

3.2. Samaria
Centralny region Kanaanu pomiędzy Galileą i Judeą nazywany jest 

Samarią. Nazwa ta została zaczerpnięta od miasta Samaria, ufundowane-
go przez króla państwa północnego Omriego około 850 roku przed Chry-
stusem W Starym Testamencie centralne terytorium Ziemi Obiecanej na-
zywano głównie Górami Efraima, dlatego że po podboju Kanaanu przez 
Izraela, w czasie podziału ziemi zostało przydzielone pokoleniu Efraima 
i Manassesa (Joz 16,1-17,18). Region ten rozciąga się między doliną Ez-
drelon a Judeą, od zachodu granicę wyznacza nizina Szefela, a od wscho-
du – rów Jordanu. Najtrudniej wskazać dokładnie południową granicę re-
gionu, ponieważ nie ma zdecydowanej różnicy fizycznej między górski-
mi regionami Samarii i Judei. Góry Samarii przechodzą niezauważalnie 
w Góry Judei. Region jest raczej terenem górzystym, na północy dominu-
ją dwa pasma górskie: Karmel i Góry Gilboa, które są poprzecinane licz-
nymi dolinami. Najwyższymi szczytami są Góra Garizim (881 m npm) 
i Ebal (940 m npm). Pomiędzy nimi rozciąga się dolina, w której umiej-
scowione było historyczne miasto Sychem, a następnie Samaria, stolica 
Królestwa Północnego, dzisiaj znajduje się tutaj miasto Nablus. 

Region ten jest terenem typowo rolniczym i pasterskim, choć uboż-
szym w wodę niż zasobna Galilea. To ukształtowanie terenu, łagodne 
wzgórza, sięgające przeważnie do 600 m npm nadają się do uprawy roślin 
i hodowli zwierząt. Uprawa w Samarii jest bardzo charakterystyczna dla 
tego regionu. Dominują przede wszystkim uprawy tarasowe na zboczach 
pagórków, gdzie znajdują się plantacje drzew oliwnych, figowców, czy 
migdałowców. Doliny natomiast, które są bardziej urodzajne i dłużej za-
sobne w wodę, pozwalają na uprawę zboża. W regionie tym dominuje 
wiejskie osadnictwo, często ulokowane na stokach pagórków. 
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Samaria od czasu podboju stanowiła integralną część Ziemi Obieca-
nej, która przypadła w udziale pokoleniom synów Józefa (Joz 16-17). Od 
początku była częścią królestwa Saula, Dawida i Salomona, a po roz-
padzie państwa za króla Roboama (931 rok przed Chrystusem) stała się 
znaczącą częścią Królestwa Północnego – Izraela, szczególnie wtedy, 
gdy Samaria została stolicą kraju, za panowania Omriego (ok. 884 -873 
roku przed Chrystusem). Na terenie Samarii wybudowano konkurencyjne 
sanktuaria na górze Gerazim, aby zapobiec ponownemu zjednoczeniu się 
z Królestwem Południowym. Królestwo Izraela funkcjonowało do 722 
roku przed Chrystusem, w większości jako konkurencja dla Królestwa 
Południowego, choć zdarzały się okresy przyjaznej współpracy między 
państwami. Asyryjczycy podbili Królestwo Izraela w 722 roku przed 
Chrystusem, zburzyli Samarię, a Izraelitów przesiedlili do Asyrii. Na te 
tereny według ówczesnej polityki najeźdźców nasiedlono inne podbite 
ludy. Opustoszałe przez jakiś czas terytorium stało się żerowiskiem dzi-
kich zwierząt, które atakowały nowych przybyszów. By ułaskawić Boga 
tej ziemi według ówczesnego wschodniego mniemania postanowiono 
sprowadzić Izraelitów, aby składali kult Bogu Jahwe (2 Krl 17,24-41). 
Wspólna koegzystencja zaowocowała małżeństwami mieszanymi, po-
między cudzoziemcami i Żydami, zakazanymi przez prawo żydowskie 
i w ostateczności doprowadziła do powstania nowej ludności, do której 
Żydzi odnosili się z niechęcią. Wzajemna niechęć wzmogła się jeszcze 
bardziej, gdy Izraelici na mocy edyktu cesarza Cyrusa (Ezd 1,1-11) wró-
cili z niewoli do swojej ojczyzny i otrzymali pozwolenie na odbudowanie 
świątyni jerozolimskiej (538 rok przed Chrystusem). Samarytanie chcieli 
przyłączyć się do tego przedsięwzięcia, ale ponieważ Żydzi uznawali ich 
za bałwochwalców i nieczystych, stanowczo się takiej pomocy sprzeci-
wili. To wywołało jeszcze większy konflikt. Samarytanie czynili wielkie 
wysiłki na dworze perskim, aby uniemożliwić wybudowanie świątyni, 
choć ostatecznie okazali się w intrygach nieskuteczni (Ezd 4-6). 

Samaria była bardzo źle postrzegana przez Żydów do tego stopnia, 
że pobożny Żyd nigdy nie pozwolił sobie na przekraczanie lub przecho-
dzenie przez terytorium Samarii. Żydzi unikali tej krainy, gdy potrzebo-
wali przemieścić się z Galilei do Judei lub odwrotnie, woleli nadkładać 
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drogi i odbywać podróż za rzeką Jordan, niż przechodzić przez to wrogie 
i na wpół pogańskie terytorium. Pobożni Żydzi nie mogli wybaczyć Sa-
marytanom grzechu Jeroboama, a więc wybudowania konkurencyjnych 
sanktuariów najpierw w Dan i Betel, a potem na górze Garizim, tego że 
zawierali małżeństwa z poganami, przez co zmieszali się z krwią pogań-
ską, oraz że utrudniali Żydom po niewoli odbudowę świątyni. Z tego też 
powodu nie znajdziemy wielu wzmianek o Samarii w Nowym Testa-
mencie. Choć warto zauważyć, że w Starym Testamencie jest to miejsce 
związane z patriarchami (Rdz 12,4-8; 13,14), kraina, w której w czasach 
sędziów znajdował się namiot Spotkania w Szilo (1 Sm 1,1-3,21). W No-
wym Testamencie tylko św. Jan obszernie opisuje spotkanie Jezusa z Sa-
marytanką przy studni w Sychem u stóp góry Garizim (J 4,1-42), oraz 
o odpoczynku w miejscowości Efraim tuż przed Paschą (J 17). Pobożny 
Żyd, szczególnie nauczyciel, nie mógł pozwolić sobie na przemierzanie 
tego, jak sądzono wówczas, nieczystego terytorium. 

Również z tych powodów rozprzestrzenianie się Kościoła na teren 
Samarii po zesłaniu Ducha Świętego spotykało się z podobnymi oporami. 
Dopiero prześladowania zmusiły uczniów do ucieczki do Samarii i gło-
szenia Dobrej Nowiny jej mieszkańcom (Dz 8, 1-24)). 

3.3. Judea
Trzecią najbardziej wysuniętą na południe krainą jest Judea. Swoją 

nazwę region ten zawdzięcza pokoleniu Judy, któremu ten fragment ziemi 
został przydzielony w czasie podziału Kanaanu (Joz 15,1-12). Granica 
północna między Samarią a Judeą jest na bazie geograficznej trudna do 
określenia. Niektórzy określają granicę wzdłuż równiny Lubban, która 
przebiega koło biblijnego Szilo. Kraina judzka jest zróżnicowana pod 
względem geograficznym. Centralną część stanowią góry, które sięgają 
wysokości ponad 1000 m npm. Góry te stopniowo opadają w stronę za-
chodnią ku nizinie Szefeli, natomiast bardzo interesującym terenem jest 
wschodnie pasmo krainy judzkiej, który stanowi Pustynia Judzka opa-
dająca aż do rowu Jordanu. Dlatego pozostałymi granicami Judei są: od 
zachodu dolina Szefela, od wschodu rzeka Jordan, a od południa pustynia 
Negew. 
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Góry Judzkie, szczególnie części zachodnia i centralna (nieco bar-
dziej bogata w wodę), nadają się do uprawy roślin. Ze względu na charak-
terystyczną górzystą rzeźbę terenu znalazło tam zastosowanie rolnictwo 
tarasowe. Nieco innym terenem jest natomiast Pustynia Judzka, która za-
czyna się tuż za Jerozolimą w kierunku Betanii, oraz w Betlejem od Pola 
Pasterzy i ciągnie się aż do terenu Morza Martwego. Jej powierzchnia 
to ok. 1700 km2. Nazwa „Pustynia Judzka” pochodzi dopiero z czasów 
rzymskich (Mt 3,1), wcześniej nazywano ją pustynią Zif (1 Sm 23,14.19), 
pustynią Tekoa (2 Krn 20,20), czy pustynią Engaddi (1 Sm 24,1-2). Okre-
ślenie pustynia nie jest do końca adekwatne do tej krainy, niektórzy na-
zywają ten region półpustynią. Mimo bardzo niewielkich zasobów wody 
nadaje się ona jednak do wypasu owiec. Poprzecinana jest licznymi doli-
nami, które w czasie pory deszczowej napełniają się wodą. W porze desz-
czowej wyschnięte rośliny pokrywające wzgórza zazieleniają się i nada-
ją się na pastwiska. Do tego nawiązywali prorocy, opisując zakwitnięcie 
pustyni, jako znak czasów mesjańskich (Iz 32,15). Wysoka temperatura, 
brak wody, sprawiają, że poza porą deszczową, egzystencja na terenach 
pustynnych jest wyjątkowo trudna.

Historia tej krainy jest również bardzo bogata. Ziemia ta została 
przydzielona pokoleniu Judy po zdobyciu Kanaanu przez Izraelitów (Joz 
15,1-12; 19,1-9). Gdy powstaje Królestwo Izraela, następca Saula, Da-
wid obiera sobie za stolicę Jerozolimę, którą wcześniej podbił pokonując 
Jebusytów (2 Sm 5,1-12). Region zyskuje na znaczeniu za panowania 
następcy Dawida, króla Salomona, który w Jerozolimie buduje świątynię 
i pałac (1 Krl 6,1-38). Jerozolima, a wraz z nią cała Judea, zyskuje przez 
to centralne znaczenie, nie tylko pod względem politycznym, jako stoli-
ca królestwa, ale również pod względem religijnym, jako jedyne miejsce 
prawowitego kultu w Izraelu. Przez to Jerozolima przyjmuje zadanie jed-
noczące politycznie i religijnie królestwo. Wraz z rozpadem królestwa po 
objęciu rządów przez Roboama (931 rok przed Chrystusem), powstają 
dwa rywalizujące ze sobą królestwa. Królestwo Judy funkcjonuje na ma-
pie dłużej niż królestwo Izraela, które w 722 roku przed Chrystusem prze-
staje istnieć. Królestwo Judy opiera się najazdowi Asyryjczyków, ale nie 
jest w stanie poradzić sobie z nową potęgą rodzącą się na północy, czyli 
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z Babilończykami. Babilończycy najpierw oblegają Jerozolimę, a osta-
tecznie zdobywają ją i niszczą w 586 roku przed Chrystusem. Zniszczo-
na wtedy zostaje również świątynia zbudowana przez Salomona, a król 
i mieszkańcy Judei, a zwłaszcza Jerozolimy zostają wzięci na wygnanie 
do Babilonu. Ziemia Judzka pozostaje w znacznej mierze opustoszała do 
edyktu Cyrusa, władcy perskiego, który podbija Babilonię i wprowadza 
nowe prawo wobec narodów podbitych. Pozwala mieszkańcom Judei 
powrócić do ojczystej ziemi i odbudować kraj, w tym świątynię jerozo-
limską. Po odbudowaniu świątyni w 515 roku przed Chrystusem oraz 
murów miasta, region funkcjonuje jako prowincja zależna najpierw od 
władzy perskiej, a następnie po podbiciu Persji przez Greków – od wła-
dzy greckiej. Wojna na terenie Judy wybucha na nowo, kiedy po śmierci 
Aleksandra Wielkiego (323 rok przed Chrystusem) teren ten został po-
dzielony między satrapów. Judea na początku dostała się pod panowanie 
Ptolemeuszów, rezydujących w Egipcie, a następnie na skutek zwycię-
skiej rywalizacji pod panowanie Seleucydów (198 rok przed Chrystu-
sem), ze Wschodu, którzy w osobie Antiocha IV Epifanesa podjęli pró-
bę narzucenia mieszkańcom Judei kultu pogańskiego. Spowodowało to 
zbrojną odpowiedz Żydów mieszkających w Judei w postaci powstania, 
zwanego powstaniem Machabeuszy (167 rok przed Chrystusem). Walki 
toczyły się przez kilkanaście lat, ostatecznie udało się Machabeuszom 
zwyciężyć okupantów i stworzyć niezależne państwo, które zostało 
obsadzone dynastią Hasmonejską (134 rok przed Chrystusem). Nieste-
ty państwo to nie było trwałe. Poszczególni jego władcy nie troszczyli 
się o potęgę królestwa, ale zatracali się w wewnętrznych sporach, we 
wzajemnych intrygach i walkach o władzę religijną, co ostatecznie spo-
wodowało osłabienie władzy i skłaniało do szukania pomocy u państw 
ościennych, w tym rodzącej się potęgi rzymskiej. Taka polityka stała się 
przyczyną nowej okupacji rzymskiej, która rozpoczęła się wraz z inter-
wencją Pompejusza w 63 roku przed Chrystusem i trwała przez kilka na-
stępnych wieków. W czasie panowania rzymskiego, nad terenami Judei 
panowali nadani przez Rzymian namiestnicy, pierwszym z nich został 
Herod Wielki, a po nim jego synowie.

Kraina Judzka cieszyła się dobrą reputacją. Na terenie Judy znajdo-
wała się świątynia jerozolimska, najpierw ta wybudowana przez Salomo-
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na, a potem Zorobabela i odnowiona przez Heroda. Przy świątyni, cen-
trum życia religijnego i kultycznego, rozwijało się życie religijne. Wokół 
świątyni skupieni byli kapłani i lewici, a po niewoli babilońskiej rodzące 
się stronnictwa religijne: uczonych w Piśmie, faryzeuszy, saduceuszy, es-
seńczyków i zelotów. W Jerozolimie rezydował również Sanhedryn, czyli 
najwyższa rada żydowska o charakterze religijno-politycznym. W Świę-
tym Mieście powstawały również szkoły, do których przybywali Żydzi 
z innych prowincji rzymskich, aby pobierać nauki od najznamienitszych 
nauczycieli. Uczynienie z Jerozolimy stolicy najpierw całego kraju, a po-
tem królestwa Judy spowodowało, że kraina judzka stała się centrum 
politycznym i kulturalnym, gromadziła cały dwór króla w tym pisarzy, 
doradców i mędrców. Mieszkańcy Judei szczycili się swoją religijnością, 
zachowywaniem Prawa, dokładnym przestrzeganiem czystości rytualnej. 
Byli przekonani o swojej mądrości i wykształceniu, dlatego często uwa-
żali się za stojących wyżej od Galilejczyków, którymi nieco pogardzali, 
nie wspominając już o Samarytanach. 

Kraina Judei często przewija się na kartach Pisma Świętego. W Sta-
rym Testamencie są to tereny gdzie w swojej wędrówce zatrzymywali się 
patriarchowie, były miejscem wędrówki Abrahama, Izaaka i Jakuba, po 
wyzwoleniu stały się miejscem działalności Sędziów, a następnie waż-
ną częścią Królestwa Izraela i Judy. Kraina judzka odzyskuje swój blask 
po niewoli babilońskiej (538 rok przed Chrystusem), wtedy życie Izraela 
ogniskuje się wokół Jerozolimy i świątyni. W Judei rozwija swoją działal-
ność również Jezus Chrystus. Ukazuje tę prawdę szczególnie Ewangelia 
według św. Jana, która na ziemi judzkiej umieszcza znaczną część dzia-
łalności Jezusa. Na terenie Judei znajdują się ważne dla historii zbawienia 
miejscowości: Ain Karem, czyli miejsce nawiedzenia przez Maryję św. 
Elżbiety; Betlejem, miejsce pochodzenia króla Dawida i narodzin Jezusa 
Chrystusa; miejsce chrztu Jezusa nad rzeką Jordan; Jerycho, gdzie Jezus 
uzdrowił Bartymeusza oraz spotkał Zacheusza; Pustynia Judzka, gdzie 
pościł 40 dni; dom przyjaciół Jezusa: Marty, Marii i Łazarza w Betanii; 
oraz Jerozolima z licznymi miejscami, naznaczonymi obecnością Pana: 
Wieczernikiem, Górą Oliwną, świątynią, pałacem Kajfasza, drogą krzy-
żową, Golgotą i grobem Jezusa. 
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Podsumowując należy zaznaczyć, że Ziemia Święta kryje w sobie 
wielkie bogactwo geograficzne, historyczne i teologiczne, a zarazem jest 
wielką tajemnicą przymierza Boga z człowiekiem. Poznawanie jej po-
zwala lepiej poznać Jezusa Chrystusa i nawiązać z Nim głębszą relacje, 
zrozumieć lepiej Jego naukę. W pięknych słowach tę prawdę ujął papież 
św. Jan Paweł II: „O Ziemio Jezusa! Zazdrośnie strzeżesz Jego tajemni-
cy. Zachowujesz wiernie pamięć Jego słów i czynów. On wybrał Cię na 
swoją Oblubienicę. Uczynił swoim domem, mieszkaniem. Dotykał ciebie 
swoimi stopami. A ty karmiłaś go swymi owocami, poiłaś wodą z twych 
czystych źródeł. Jako Jego pokorna służebnica byłaś Mu uległa. Kiedy 
powiedział jedno słowo, twoje jezioro uciszyło się, a ryby zbiegły się, by 
znaleźć się w sieci zarzuconej na Jego rozkaz. Na życzenie twojego Oblu-
bieńca twoja woda stała się winem, a chleb zrodzony z ciebie mnożył się, 
by nakarmić tysiące. On uczynił cię podnóżkiem stóp swoich. Ty dawałaś 
Mu schronienie w swoich grotach, tuliłaś Go do snu. A kiedy modlił się 
do swego Ojca, byłaś Jego klęcznikiem. Często też czuwałaś z Nim po 
nocach i byłaś świadkiem Jego rozmów z Ojcem. A kiedy w Getsemani 
twój Oblubieniec pocił się krwawym potem, poczułaś smak Jego krwi, 
która w czasie Jego męki spływała obficie na ciebie. Gdy wbito w ciebie 
Jego krzyż, Ziemio Święta, z bólu ogarnęły cię ciemności, zatrzęsłaś się 
w swoich posadach, a twoje skały popękały. Umierał twój Oblubieniec. 
Ty jedna jedyna byłaś świadkiem Jego powstania z martwych. Żadne 
ludzkie oczy nie oglądały Jego Zmartwychwstania. Tylko ty. Bądź hojna 
wobec nas, twoich pielgrzymów, a Jego uczniów, jak On był hojny wobec 
ciebie. Objaw nam tajemnice Jego Boskiego Serca, podziel się z nami 
twoją miłością do Niego. Naucz nas przywoływać Go nieustannie, tęsknić 
za Nim i oczekiwać Jego powtórnego przyjścia” (Karol Wojtyła). Każ-
dy kolejny krok pielgrzymowania i poznawania tej Ziemi, będzie przy-
bliżał nas do jeszcze głębszego i lepszego poznania Jezusa Chrystusa.
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PARAFIALNE NIEDZIELE BIBLIJNE

Parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest 
środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskie-
go, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebra-
cji (n. 28)

(Z adhortacji apostolskiej Franciszka Evangelii gaudium)





Ks. Stanisław Haręzga

HOMILIE Z PARAFIALNYCH NIEDZIELI BIBLIJNYCH

1.   23 Niedziela okresu zwykłego, rok A 
(Łańcut Fara, 7.09.2008)

Słuchając uważnie słowa Bożego zauważyliśmy, że wyłania się z dzi-
siejszych czytań jeden istotny temat: odpowiedzialność za słowo Boże-
go objawienia przyjęte przez wiarę i wprowadzane w życie w kontekście 
swego życiowego środowiska, we wspólnocie Kościoła.

Dlaczego istnieje konieczność takiej odpowiedzialności? Otóż z ra-
cji naszej słabości, skłonności do zła, ulegania pokusom i nałogom, pod 
wpływem różnych trudności, z racji wygodnictwa i obojętności, jawi się 
w naszym życiu rozdźwięk między zasadami wiary i życia chrześcijań-
skiego, a naszym konkretnym zachowaniem. Pojawia się przez to zło, 
które dotyka boleśnie innych, zagraża wspólnocie , zarówno przez nie-
właściwe zachowanie czy też błędy w wierze.

Istnieje więc potrzeba wzajemnej odpowiedzialności za siebie. Doty-
czy to szczególnie tych, którzy z racji swego powołania odpowiadają za 
drugich. Ich misję dobrze obrazuje powołanie proroka Ezechiela do bycia 
„stróżem” Izraela, czyli do odpowiedzialności za właściwą interpretację 
Prawa i ukazywania niebezpieczeństw grożących współbraciom w wierze.

Każdy indywidualnie odpowiada za swoje czyny, ale obowiązkiem 
proroka jest ustrzec przed złem, wzywać do nieustannej odnowy moral-
nej i duchowej. Biada takiej wspólnocie, takiemu narodowi, który nie ma 
proroków. Bądźmy wdzięczni Kościołowi, że zdecydowanie wypowiada 
się w obronie Bożego Prawa, że wskazuje na wszelkiego rodzaju zagroże-
nia dla życia i duchowego rozwoju współczesnego człowieka. Tak wielu 
chciałoby, aby Kościół milczał, by oni mogli proponować swoje recepty 
na szczęście. W Kościele każdy z nas ma poczuwać się do odpowiedzial-
ności za przekazywanie i obronę zawsze aktualnych zasad chrześcijań-
skiej wiary i moralności.
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Do odpowiedzialności za drugich nawiązuje też Chrystus w dzisiej-
szej Ewangelii, podejmując kwestię upominania błądzących; takich któ-
rych zachowanie złe i grzeszne nas dotknęło, skrzywdziło. To nie tylko 
my mamy upominać bliźnich, ale my sami powinniśmy umieć przyjmo-
wać upomnienia innych. Trzeba nam się przejąć nakazem Chrystusa: „Idź 
i upomnij go...” Ten obowiązek wynika z poczucia odpowiedzialności za 
człowieka; jeden za drugiego! Nigdy nie można odkładać upomnienia, 
gdy chodzi o poważne zagrożenie życia i wartości, gdy się jest za ko-
goś szczególnie odpowiedzialnym. Ale należy to czynić obiektywnie, bez 
uprzedzeń, dyskretnie – „w cztery oczy”.

W upominaniu, gdy ono nie przynosi skutków, należy szukać pomoc-
ników, sprzymierzeńców i pośredników. Ich dobór nie może być przypad-
kowy. Chodzi w nim o większy obiektywizm i fachowość w ratowaniu 
bliźniego; nie może to być sąd nad bliźnim, straszenie go czy szantażo-
wanie.

Jako trzeci etap upominania Jezus proponuje: „donieś Kościołowi”. 
Chodzi o przekazanie sprawy odpowiedzialnym za wspólnotę, ale zawsze 
dyskretnie, z miłością i roztropnie.

Choć upominanie nie jest sprawą łatwą, ani przyjemną, nie rezygnuj-
my z niej dla świętego spokoju. Ale w tym upominaniu nie przesadzajmy, 
wszystkich wokoło upominając i pouczając. Z upomnienia musi coś wy-
nikać, czemuś to ma służyć. Pamiętajmy też, że nie potrafi upominać ten, 
kto sam nie umie przyjmować upomnień.

Mimo strzeżenia prawdy i jak najlepszego wykonywania braterskiego 
upominania bliźniego, zawsze jako środek walki o dobro pozostaje mo-
dlitwa. Jezus poleca modlitwę wspólnotową, zapewniając o swojej obec-
ności i jej wysłuchaniu, pod warunkiem jednomyślności w rozeznawaniu 
tej Jego obecności, zawsze w zgodzie z wolą Bożą.

Święty Paweł przypomniał nam, że jesteśmy dłużnikami miłości 
względem naszych bliźnich. Ten dług to strzeżenie prawdy życia, to 
obowiązek umiejętnego upominania i wspólnotowej modlitwy z Chry-
stusem zgodnie z Jego intencjami i zamiarami. Chcąc sprostać temu za-
daniu, trzeba nam pamiętać o roli i znaczeniu słowa Bożego w naszym 
życiu.

Widać to wyraźnie z dzisiejszych czytań mszalnych:
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-	 przecież prorok Ezechiel najpierw sam musiał usłyszeć słowo, 
by w imieniu Boga przypomnieć go, ogłosić bratu, który schodzi 
z drogi ku życiu, a wybiera drogę ku śmierci;

-	 chcąc upomnieć brata, trzeba powiedzieć mu słowo, które stanie 
się dla niego źródłem jego przemiany; musi to być słowo prawdy 
i sprawiedliwości;

-	 gdy na modlitwie wspólnej podejmujemy trudne sprawy, potrzeba 
wysiłku kontemplacji Chrystusa, by od Niego uczyć się rozezna-
wać, co jest zgodne z wolą Boga Ojca.

Drodzy Siostry i Bracia zechciejmy włączyć się skuteczniej w przy-
pomnianą nam dziś w liturgii misję Kościoła. Taką możliwością będzie 
podyplomowe studium biblijne, jakie od pierwszej soboty października 
zacznie się w domu parafialnym przy naszym farnym kościele.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie!
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2.   29 Niedziela okresu zwykłego, rok B

(Sanok pw. Chrystusa Króla, 21.10.2012)

Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski – słowa z czytanego 
dziś w liturgii fragmentu z Listu do Hebrajczyków

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!
Łatwo nam zrozumieć postawę Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, któ-

rzy podeszli do Jezusa, prosząc Go, by w Jego chwale zasiedli po prawej 
i lewej stronie. Jako szczególnie umiłowani wraz z Piotrem oglądali już 
Jego chwałę podczas przemienienia na górze Tabor. Mogli więc liczyć, że 
w mesjańskim królestwie Jezusa dane im będzie mieć bezpośredni udział 
w Jego panowaniu i chwale. Podobnie myśleli pozostali apostołowie, któ-
rzy z zazdrości oburzyli się na Jakuba i Jana, kiedy usłyszeli ich prośbę. 
Oni również spodziewali się jakiejś rekompensaty, jakiegoś wynagrodze-
nia i uznania, że opuścili wszystko i poszli za Jezusem.

I my jako współcześni uczniowie Jezusa, jesteśmy podobni do tych 
pierwszych. Ileż to w nas jest próżnej ambicji, ważności, szukania siebie, 
błyszczenia i dominowania? Ileż zabiegów i starań, by zdobyć własną 
chwałę, znaczenie, władzę, sukces i prestiż. Jakże często pielęgnujemy 
w sobie mit o własnej doskonałości, stwarzamy sobie pseudogłębie, kar-
mimy się iluzjami jacy to nie jesteśmy wielcy i niezastąpieni.

Lekarstwem na taką postawę jest naśladowanie Jezusa, który do 
chwały Bożego królowania wszedł poprzez dar swego życia, poprzez 
uniżenie siebie aż po śmierć krzyżową. Dlatego korygując prośbę i za-
chowanie apostołów, Jezus wprost oświadczył im, że „nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. W ten 
sposób Jezus nawiązał do czwartej pieśni o cierpiącym Słudze z Księgi 
anonimowego proroka, nazywanego drugim Izajaszem, której fragment 
usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Według tego proroka, żyjącego na 
kilka wieków przed Chrystusem, sługa Boga choć zostanie zmiażdżony 
cierpieniem i zabity, wypełniając wolę Boga, złoży siebie w ofierze za 
ludzkie grzechy. Prorok zapowiada, że spotka go za to zmartwychwstanie, 
a wraz z nim uwielbienie i chwała. W ten sposób stanie się źródłem uspra-
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wiedliwienia, wynagrodzenia za grzechy, z czego każdy będzie mógł sko-
rzystać.

Zapowiedź proroka, z której Jezus uczynił program swego życia i po-
stępowania, w pełni zrealizowała się, kiedy poprzez mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie raz na zawsze wszedł do swej chwały, stając się jak wyraził 
to autor Listu do Hebrajczyków arcykapłanem, czyli najwyższym, jedy-
nym pośrednikiem ludzi w drodze do zjednoczenia z Bogiem. Jezus jest 
arcykapłanem wiernym, gdyż w doskonały sposób potwierdza wierność 
Boga, gwarantuje dotarcie do Niego i do Jego chwały. Równocześnie jest 
On arcykapłanem miłosiernym, gotowym do współczucia ludzkim słabo-
ściom. Choć przeszedł przez niebiosa i zajął miejsce na swym tronie peł-
nym chwały, jako arcykapłan pomaga nam swą wszechpotężną wiernością 
i miłosierdziem, byśmy wstępowali na drogę do Boga, do Jego chwały, 
którą pokazał nam i potwierdził jako jedynie pewną i niezawodną.

Na serio potraktujmy więc dzisiejsze zachęty autora Listu do Hebraj-
czyków. Jakże aktualne są jego słowa: „Trwajmy mocno w wyznawaniu 
wiary”. Chodzi nie tylko o zrozumienie roli Jezusa i Jego zbawczego dzie-
ła, ale trwałą świadomość, że w każdej sytuacji życia możemy być pewni 
Jego wierności. Trzeba nam więc nieustannie opierać się na Jego słowie, 
na Jego zbawczej drodze, by na niej szukać umocnienia i wierności Bogu.

Druga zachęta pogłębia pierwszą. Autor listu nawołuje: „Przybliżmy 
się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleź-
li łaskę w stosownej chwili”. Słowa te znaczą, że nasze słabości, biedy 
i grzechy, nigdy nie przekreślają naszego zbawienia, gdyż Jezus jako mi-
łosierny arcykapłan zawsze gotów jest nam przebaczać, uzdrawiać nas 
i umacniać. Trzeba nam więc rozeznawać „stosowne chwile”, by w nich 
z ufnością przybliżać się do Jezusowego tronu łaski, doświadczać Jego 
miłosierdzia i mocą Jego łaski podejmować drogę Jego naśladowania.

Dopiero wówczas będzie możliwa realizacja słów Jezusa, jakie skie-
rował do apostołów, a przez nich do Kościoła: „Nie tak będzie między 
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie 
sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech bę-
dzie niewolnikiem wszystkich”. Nie chodzi o niewolnictwo w sensie bez-
względnej zależności, ale o życie „nie wyłącznie dla siebie”.
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Mówił o tym wiele razy bł. Jan Paweł II: człowiek wtedy jest praw-
dziwie wolny, gdy potrafi stworzyć wokół siebie przestrzeń, w której 
mieszczą się inni ze swoją wolnością. Jeśli tak się nie stanie, wcześniej 
czy później, ktoś będzie cierpiał, ktoś kogoś zrani, podporządkuje sobie. 
Słowa te dotykają współzależności między ludźmi, odpowiedzialności za 
drugich, wzajemnych relacji społecznych, z których zbudowane jest całe 
nasze życie. Kiedy opierają się na rzetelnej trosce o drugich, kiedy mają 
na uwadze dobro rozpoznawane w oparciu o prawdę, pomagają naprawdę 
„być” wielkim, stawać się nim poprzez służbę, ofiarną miłość, zdolną do 
podjęcia ofiary i krzyża.

Choć jest to niezmiernie trudne, ciągle zagrożone i naznaczone ego-
izmem, wiemy gdzie szukać pomocy i siły. Wystarczy przychodzić do 
tronu Chrystusowej łaski, by odbudowywać swoją wierność i zaufanie do 
Boga, by otwierać się na Jego miłosierdzie, które nas uzdrawia, napełnia 
łaską i umacnia. W stosownej chwili przybliżajmy się więc do Chrystuso-
wego tronu łaski. Będzie nią zawsze niedzielna Eucharystia, częsta spo-
wiedź święta, czy kontakt ze słowem Bożym.

Problem w tym jak przystępować do tego tronu łaski, jakim jest lek-
tura Pisma Świętego. Taką możliwość nauczenia się korzystania z tego 
Bożego daru daje dwuletnie studium Pisma Świętego, jakie tydzień temu 
rozpoczęło się w Sanoku przy parafii farnej. Organizuje go Dzieło Bi-
blijne w naszej archidiecezji. Spotkania odbywają się w roku szkolnym 
w drugą i czwartą sobotę miesiąca. Najbliższe odbędzie się w sobotę 
27 października, godz. 900 w salce parafialnej na plebanii farnej. Jest to 
stosowna chwila, by znaleźć łaskę, otrzymać miłosierdzie poprzez sło-
wo Boże. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Studium, 
lektura Biblii, będzie z pewnością dla nas czasem łaski. Skorzystajmy, 
choćby jako wolni słuchacze. Kto odczuwa w swoim sercu poruszenie 
Ducha Świętego, by podjąć takie wyzwanie, niech się nie opiera. Chęt-
nych proszę po Mszy świętej do zakrystii, by dowiedzieć się czegoś wię-
cej, i już wpisać się na listę słuchaczy. Ci, którzy nie są jeszcze zdecy-
dowani, niech wezmą ulotkę na temat studium, by się z tą propozycją 
bliżej zapoznać. Ulotki będą rozdawać ministranci po Mszy świętej przy 
wyjściu z kościoła.
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Podczas Eucharystii módlmy się gorąco tak jak czyniliśmy słowami 
Ps 33 po pierwszym czytaniu: „Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, we-
dług nadziei, którą pokładamy w Tobie”.



100 Zamieszkać w Słowie

3.   1 Niedziela Wielkiego Postu, rok A 
(Sanok Dąbrówka, 9.03.2014)

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

Tę prośbę pochodzącą z Ps 51, którym modliliśmy się po pierwszym 
czytaniu, uczyńmy przedmiotem naszej wielkopostnej pracy nad sobą. 
W niej bowiem zawarta jest istota naszego człowieczeństwa, naszej god-
ności i wielkości. O wszystkim decyduje przecież jakość naszego serca, 
które jest centrum naszej rozumnej i wolnej osobowości, centrum całego 
naszego życie wewnętrznego.

Na czym polega czystość ludzkiego serca i jak dochodzi do jej utraty, 
opowiada dzisiejsze czytanie mszalne z Księgi Rodzaju na przykładzie 
pierwszych ludzi. Po stworzeniu, ich czystość polegała na akceptowaniu 
woli Bożej we wszystkim, co symbolicznie wyraża zachowywanie przy-
kazania Bożego o niespożywaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. 
Mogli korzystać ze wszystkich drzew rajskiego ogrodu, także z drzewa 
życia, ale nie według własnego poznania dobra i zła. W ten sposób, za-
chowując czystość serca, ludzie mogli cieszyć się życiem i szczęściem 
w harmonii z Bogiem, między sobą i światem stworzeń.

Wszystko zmienia się, kiedy za sprawą szatana, którego symbolem 
w opisie jest wąż, ludzie na własną rękę, bez relacji z Bogiem, chcą decy-
dować o dobru i złu. Ludzkie serce opanowane przez grzech, traci umie-
jętność słuchania, staje się zatwardziałe, odmawia posłuszeństwa Bogu. 
Grzech pierwszych ludzi, nazywany grzechem pierworodnym, przeszedł 
na wszystkich ludzi, jak nam przypomniał to św. Paweł w drugim czyta-
niu z Listu do Rzymian. Stąd to wołanie Psalmisty: „Stwórz, o Boże, we 
mnie serce czyste!”

Możliwość odzyskania czystości serca, zgodnie z zapowiedziami pro-
roków Starego Testamentu, stała się faktem w Jezusie Chrystusie Synu 
Bożym, dzięki Jego synowskiemu posłuszeństwu Ojcu. Jednak tę relację 
z Bogiem Ojcem, Jezus jako człowiek – wcielony Syn Boży, musiał obro-
nić w konfrontacji z szatanem, zaraz u początku swej publicznej działal-
ności, po chrzcie w Jordanie i przedstawieniu Go przez Ojca jako umiło-
wanego Syna, w którym ma upodobanie.
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Konfrontacja Jezusa z szatanem ma miejsce na pustyni, dokąd wypro-
wadził Go Duch Święty, by na osobności, przez post i modlitwę, wszedł 
w misję zbawczą, jako umiłowany Syn Boży. Zacieśnienie pokus do 
trzech obrazuje jakby całość kuszenia. Jego istotą jest podważenie rela-
cji Jezusa z Ojcem, Jego zaufania, posłuszeństwa i synowskiej miłości 
do Ojca. Od Jezusa zwyciężającego pokusy szatańskie, możemy uczyć 
się zwycięskiej walki z szatanem, byśmy mogli zachować czystość serca 
w naszej relacji z Bogiem.

W pierwszej pokusie szatan namawia Jezusa, by dla zaspokojenia 
głodu, zamienił kamienie w chleb i w ten sposób objawił swoje synostwo 
Boże. W pokusie chodzi więc o podporządkowanie bycia Synem Bożym 
potrzebie materialnej. Jezus pokonuje szatana, odwołując się do słowa 
Bożego, które w życiu ludzkim zawsze winno być na pierwszym miejscu.

W drugiej pokusie chodzi o sprawdzenie Bożej miłości i Jego obiet-
nic przez wystawienie się na śmiertelne niebezpieczeństwo, by niejako 
zmusić Boga do cudownego działania. Jezus odrzuca pokusę zmiany swej 
zbawczej drogi, całkowicie podporządkowując się Bożym planom. Jezus 
ani na moment nie chce podważać miłości Ojca. Interesuje Go jedynie 
posłuszeństwo woli Bożej.

Celem trzeciej pokusy było oderwanie Jezusa od wyłącznej służby 
Ojcu. Perspektywie panowania, ziemskiej potęgi i siły, za cenę pokłonu 
złemu duchowi, Jezus przeciwstawia całkowite oddanie i posłuszeństwo 
Ojcu, odwołując się ponownie do słowa Bożego. Jezus nie chce być Me-
sjaszem na sposób, jaki podpowiada mu szatan, bez cierpienia i uniżenia, 
bez konania i śmierci na krzyżu.

Przez zwycięstwo Chrystusa nad szatanem u początku swej publicz-
nej działalności i ostatecznie w wydarzeniu krzyża i zmartwychwstania, 
staliśmy się na nowo dziećmi Bożymi, w Nim zostaliśmy usprawiedliwie-
ni jak przypomniał nam to dziś św. Paweł. Stało się to w chrzcie świętym 
i dopełnia się w procesie nieustannego oczyszczania się w sakramentach 
świętych i w walce z pokusami szatańskimi, by obronić czystość swego 
serca, a więc miłość i zaufanie do Boga naszego najlepszego Ojca.

Bóg może otworzyć w nas czyste serce, ale w walce duchowej o kró-
lestwo Boże, o godność dziecka Bożego. Niestety tę walkę trzeba nam 
podjąć, bo kuszenie szatańskie stanowi integralną część ludzkiej egzy-
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stencji. Nic nas od kuszenia nie uchroni. Skoro Jezus był mu poddany, nie 
zostaniemy od niego oszczędzeni. W dzisiejszym świecie widzimy, jak 
kuszenie szatańskie niszczy ludzkie życie i relacje między ludźmi, znie-
kształca stworzenie i buduje cywilizację śmierci. Chcąc obronić w sobie 
godność dziecka Bożego, musimy pamiętać, że w Chrystusie już zwycię-
żyliśmy, ale musimy ciągle zwyciężać, byśmy znając siebie, w tym swoją 
grzeszność, zawsze wybierali Boga.

Na koniec chciałbym, byśmy zwrócili uwagę, że w walce o czystość 
serca, czyli ufną, wierną relację z Bogiem poprzez posłuszeństwo Jego 
woli, szczególną rolę pełni słowo Boże. To ono, jak rozważaliśmy, było 
orężem w Jezusowej walce z kuszeniem szatana. Warto, byśmy bardziej 
docenili rolę słowa Bożego i w naszym życiu, w walce duchowej, jaką 
przychodzi nam prowadzić z mocami ciemności. Sami sobie nie poradzi-
my. Opierając się na słowie Bożym, możemy odkryć korzenie grzechu, 
rozpoznać taktykę szatańskiego kuszenia. Jego mocą możemy pokonać 
pokusy szatana, naszą niesłowność i niewierność, dając do siebie przystęp 
Duchowi Świętemu.

Kontakt ze słowem Bożym mamy w każdej Mszy świętej, poprzez 
osobistą lekturę, albo czytanie Pisma Świętego w grupie czy rodzinie. 
Tutejsza parafia wychodzi naprzeciw wszystkich, którzy chcieliby lepiej 
poznać Pismo Święte i nauczyć się go czytać, by korzystać z jego światła 
i mocy do walki duchowej i do ewangelizacji. Powstaje więc w parafii 
krąg biblijny, by wspólnie czytać Pismo Święte. Pomocą w jego działaniu 
służyć będzie Dzieło Biblijne. Dziś po Gorzkich Żalach odbędzie się spo-
tkanie tych, którzy chcieliby skorzystać z takiej możliwości poznawania 
słowa Bożego. Zapraszam na to spotkanie, byśmy mogli jeszcze bardziej 
przekonać się do potrzeby i celowości modlitwy słowem Bożym.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich bez względu na wiek, wykształ-
cenie, czy doświadczenie w lekturze Biblii. Oby za modlitwą: „Stwórz, 
o Boże, we mnie serce czyste” poszły nasze konkretne czyny, a zwłaszcza 
większe umiłowanie Pisma Świętego.
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4.   3 Niedziela Wielkiego Postu, rok B 
(Pruchnik, 4.03.2018)

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Takim wyznaniem wiary odpowiadaliśmy wspólnie na pierwsze czy-
tanie z Księgi Wyjścia. Usłyszeliśmy w nim Dekalog, czyli Konstytucję 
ludu Bożego, jaką pod Synajem otrzymał Izrael jako dar Boga. Niezmier-
nie ważna jest preambuła, wstęp do tej Konstytucji: „Ja jestem Pan, Bóg 
twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. W tych 
słowach Bóg wskazuje na swoje zbawcze „Jestem”, którego Izraelici do-
świadczyli wcześniej w wydarzeniu wyjścia z niewoli egipskiej. Ono jest 
pierwsze. W nim Izraelici poznali swego Boga jako Wybawiciela. I oto ten 
sam Bóg pod Synajem zawiera z nimi przymierze, objawiając swe Prawo. 
W kontekście wyjścia nie należy go rozumieć jako jakiegoś ciężaru, no-
wego zniewolenia, ale znaku zaślubin, drogowskazu do Ziemi Obiecanej.

Przez Dekalog Bóg Zbawiciel wskazuje swemu ludowi drogę do 
prawdziwej wolności. Przyjęcie lub odrzucenie tych dziesięciu słów ozna-
cza wprost albo wierność, albo sprzeniewierzenie się Bogu; a tym samym 
życie albo śmierć. Przyjąć Dekalog oznacza otworzyć się na wolność i ży-
cie. W praktyce oznacza to: postawić na pierwszym miejscu suwerenność 
Boga nad światem; mieć czas dla Boga i na odpoczynek od pracy; dać 
miejsce życiu rodzinnemu; zachować i bronić życia; bronić małżeństwa 
ludzkiej pary męża i żony; bronić prawa każdego do własnej wolności 
i godności; chronić reputację innych; pozostawić drugiemu jego własność.

Każda z wymienionych wartości Dekalogu otwiera pewien program 
życia, wyznacza zadania moralne, które nigdy się nie kończą. Dlatego pod 
Synajem Bóg nie tylko ogłasza Prawo, ale pasuje swój wyzwolony lud na 
uczniów, zaprasza wszystkich do relacji poprzez słuchanie Jego Prawa. 
A jak mówi Psalmista: Prawo Pańskie jest doskonałe, słuszne i niezawod-
ne. Potrzeba jednak słuchania, ciągłej terapii słowem Boga. Potrzeba for-
macji serca, by było zdolne do odpowiedzi, czyli posłuszeństwa Słowu.

Jednak już od raju człowiek kuszony jest, by nie słuchać Boga, by Mu 
nie ufać. Św. Teresa z Lisieux poucza, że tym, co najbardziej rani Boga 
jest brak ufności. Wie o tym szatan, który wykorzystując fakt, że na płasz-
czyźnie ufności jesteśmy mocno zranieni, usiłuje ją zdławić w naszych 
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sercach. Dlatego wlewa w nie podejrzenia, wątpliwości i nieufność do 
Boga. Widzimy dziś, że to mu się wyjątkowo udaje. Widać to choćby po 
skali wartości, za którymi idzie współczesny świat. Na pierwszym miej-
scu człowiek stawia siebie, dobra materialne, ekonomię. Wymiana dóbr, 
ich produkcja i konsumpcja, ważniejsze są od Boga i Jego Prawa. Zdaje-
my sobie sprawę, że taki system życia jest zepsuty i wcześniej czy później 
przeznaczony jest na upadek. Słusznie kard. Robert Sarah były prefekt 
Kongregacji do spraw liturgii, jedną ze swoich książek zatytułował „Bóg 
albo nic”.

Przyjęcie Boga i Jego Prawa stawia przed nami zadanie nieustannej 
interpretacji woli Boga, zrozumienia Jego Prawa. Tak też było w dziejach 
Izraela. Dekalog na przestrzeni wieków był ciągle interpretowany. I tak 
rodziło się wiele nowych przepisów, nakazów i zakazów, które go inter-
pretowały. Nic dziwnego, że uczony w Piśmie, pyta Jezusa: „Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?” (Mk 12,28). Wiemy, że Jezus istotę 
Prawa zacieśnił do przykazania miłości Boga i bliźniego. Aby ta miłość 
była możliwa, podobnie jak Bóg pod Synajem, także i On zaprasza, by 
pójść za Nim i od Niego uczyć się prawdziwej miłości Boga i ludzi.

Taką Jezusową lekcją miłości Boga jest dla nas dzisiejsza Ewangelia. 
Św. Jan ewangelista ukazuje w niej zachowanie Jezusa w świątyni u po-
czątku Jego publicznej działalności. Jezus rozpoczyna ją od oczyszczenia 
świątyni. Zdumiewa nas zachowanie Jezusa, który z niezwykłą gwałtow-
nością objawia prawdę o miłości do domu Ojca. A ponieważ wypełnia go 
hałas, wszechmoc handlu i pieniądza, Jezus przywraca mu należną cześć.

Interpretując dokonany znak, Jezus wypowiada tajemnicze słowa: 
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Żydzi 
nie zrozumieli tych słów, odnosząc je do świątyni materialnej. Tymczasem 
Jezus mówił o „świątyni swego ciała”, która zostanie zniszczona przez 
śmierć i na nowo odbudowana poprzez zmartwychwstanie. W ten sposób 
zmartwychwstały Chrystus stanie się świątynią, miejscem prawdziwego 
kultu Bożego. W Nim, mocą Jego Ducha, będzie możliwe wypełnienie 
Bożego Prawa dzięki uzdrowieniu naszego serca, by mogło zaufać Bogu 
do końca, by było Mu posłuszne w pełnieniu Jego woli, aż po całkowity 
dar samego siebie. Tak jak to czynił Jezus, którego gorliwość o dom Ojca 
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całkowicie Go pochłonęła. Ale Jego krzyż, jak nam to przypomniał św. 
Paweł, dla wierzących w Niego stał się „mocą i mądrością Bożą”.

Skoro Chrystus wyzwolił nas z niewoli grzechu, oczyścił i uzdrowił 
nasze wnętrze, uczynił nas świątynią Boga, On jest naszym Panem i przez 
swego Ducha jest Egzegetą, który poucza nas jak oddawać Bogu praw-
dziwą cześć. Co wypełnia świątynię mego serca? Czy Bóg i Jego Prawo 
znajduje się w centrum naszego życia? A może zepchnięty jest na dalszy 
plan. Wielki Post jest dobrym czasem, by oczyścić swe serce z tego, co 
jest przeciwne Bogu. W czym przejawia się moja gorliwość? Czy jest 
ona wyrazem miłości Boga i bliźniego? Czy ma w sobie coś z gorliwości 
krzyża, a więc dającej siebie miłości? Jezus wie, co kryje się w naszych 
sercach, ale chce, byśmy mu o tym powiedzieli i otworzyli się na Jego 
uzdrawiającą obecność.

Podczas znaku oczyszczenia świątyni uczniowie Jezusa pozostali 
z boku. Ewangelista jednak zauważył, że po zmartwychwstaniu Jezusa, 
przypomnieli sobie Jego słowa o nowej, odbudowanej świątyni Jego ciała 
i „uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział”. My też mamy taką moż-
liwość, poprzez lekturę i modlitwę słowem Bożym. Możemy uwierzyć 
Pismu i Słowu, gdy otwieramy Biblię. Wówczas Jezus Chrystus uczy 
nas posłuszeństwa Bogu, otwiera nasze oczy i serca na Boże Słowo. Ono 
reguluje wówczas wnętrze naszej duszy, dokonuje nowego wyjścia ku 
wolności, uzdalnia do życia w prawdzie i miłości. Potrzeba tylko wysił-
ku i chęci, by wejść do szkoły słowa Bożego. Ponieważ ks. Piotr, nasz 
proboszcz otwiera taką szkołę, skorzystajcie z tej możliwości głębszego, 
systematycznego obcowania z Jezusem Chrystusem. On będzie uczył was 
słuchania Boga, by nie zagubić się w świecie, w którym wielu żyje tak 
jakby Boga nie było.

Słowa Twe Panie dają życie wieczne. Skoro tak, czy nie warto więcej 
czasu poświęcić na lekturę i modlitwę słowem Bożym! Ono przecież po-
rządkuje nasze doczesne życie i daje nam życie wieczne.
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5.   2 Niedziela okresu zwykłego, rok C

(Wacławice, 20.01.2019)

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!

Drodzy Siostry i Bracia!
W naszej parafii przeżywamy dziś niedzielę biblijną. Chcemy bardziej 

otworzyć nasze serca i nasze życie na moc słowa Bożego. Jest to pilna 
potrzeba naszych czasów, w których ludzie coraz bardziej zamykają się 
na prawdę objawienia. Przejawem tego jest choćby rezygnacja z praktyk 
religijnych, a tym samym z dostępu do słowa Bożego głoszonego przez 
Chrystusowy Kościół.

Konsekwencją tego staje się coraz większa nienormalność ludzkiego 
życia, odchodzenie od trwałych wartości, od obiektywnej prawdy, do któ-
rej w każdej chwili można się odwołać. Wszystko jest względne, czaso-
we, uzależnione od ludzkiego interesu i osobistego widzimisię, od władzy 
i pieniądza. Dlatego tym bardziej trzeba nam trzymać się orędzia, jakie 
Bóg z miłości przekazuje nam w słowie Bożym.

Czytamy je w każdej Eucharystii. Zapytajmy więc, jakie jest przesła-
nie dzisiejszych czytań mszalnych. W dzisiejszą niedzielę Bóg zaprasza 
nas do miłosnej, oblubieńczej relacji ze sobą. Jest to zasadniczy, istotny 
wątek Bożego objawienia, jaki przewija się przez całą Biblię. Jak on wy-
raża się w dzisiejszych czytaniach?

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment z Księgi proroka Iza-
jasza, w którym naród wybrany został porównany do oblubienicy, którą 
Bóg – Oblubieniec na nowo chce poślubić, na nowo chce się nią rozrado-
wać. Izrael stał się bowiem niewierną oblubienicą, przez co doświadczył 
upokorzenia i klęski niewoli babilońskiej. Jednak po odpokutowaniu jej 
niewierności Bóg przez proroka zapowiada nowe zaślubiny. Potwierdze-
niem tego będzie powrót Izraela z niewoli w 538 roku przed Chrystu-
sem. Izrael na nowo przez wierność Bożemu Prawu stanie się piękną 
oblubienicą swego Boga. Na nowo zabłyśnie jej sprawiedliwość – czy-
li wierność, na nowo zapłonie jej zbawienie, czyli zdrowie i szczęście. 
A wszystko to będzie skutkiem powrotu do Boga przez wierność i miłość 
Jego zbawczej woli.
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Do oblubieńczej miłości pomiędzy Bogiem a Jego ludem nawiązuje 
Janowa Ewangelia poprzez Jezusowy cud przemiany wody w wino pod-
czas wesela w Kanie Galilejskiej. Choć mowa jest o weselu, tak napraw-
dę Oblubieńcem jest Jezus, a oblubienicą Matka Jezusa. On poślubia dla 
Boga nowy lud, którego reprezentuje Maryja.

Konieczność nowych zaślubin symbolizuje sześć pustych stągwi 
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, które obrazu-
ją niezdolność Izraela do zaspokojenia ludzkiego pragnienia zbawienia 
i szczęścia. Jego potrzebę obrazuje także brak wina. Sytuacja ta zmienia 
się dzięki Maryi. To Ona pierwsza dostrzega ludzką biedę i z wielkim 
zaufaniem mówi do Jezusa: „Nie mają wina!” Jej pośrednictwo ma cha-
rakter wstawienniczy. A kiedy Jezus zaprasza Ją do głębszego spojrze-
nia na Jego misję i wskazuje na początek swej godziny, czyli zbawczej 
działalności, wówczas Maryja wypowiada testamentalne słowa: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. Posłuszeństwo sług doprowadziło do 
cudu przemiany wody w wino, a w konsekwencji do wiary uczniów Je-
zusa.

Przykład Maryi pokazuje nam drogę, jak należy wchodzić w zbaw-
cze relacje z Jezusem – Oblubieńcem Kościoła. Punktem wyjścia zawsze 
będzie dostrzeżenie tracenia radości i szczęścia poprzez odchodzenie od 
Boga i Jego miłości. Dzieje się tak zawsze, kiedy ludzie chcą budować 
swoje życie po swojemu, czyli bez Boga, a nawet wbrew Niemu. Ludzkie 
życie, bez Bożej miłości prędzej czy później wyczerpie się, wypali, się-
gnie pustego dna. Aby ten pojawiający się brak „wina”, zamienić w jego 
obecność, potrzeba wracać do pełnienia objawionej przez Chrystusa 
woli Bożej. Trzeba więc usłyszeć Jego słowo, a następnie wprowadzić je 
w czyn, wypełnić. Jedynie oświeceni światłem słowa Bożego, Jezusowej 
Ewangelii, mogą wnosić w świat, w ludzkie życie bogactwo Bożych da-
rów, jakie daje Duch Święty dla dobra całego Kościoła, o czym przypo-
mniał nam dziś św. Paweł w drugim czytaniu.

Jeśli chcemy, by woda naszej codzienności, zamieniła się w wino ra-
dości, miłości i szczęścia, by w naszym życiu nigdy tego wina nie brakło, 
trzeba nam wypełnić testamentalne słowa Maryi – naszej Matki i Orę-
downiczki u Pana. Pamiętajmy, że jedynym sposobem ku temu zawsze 
jest nasz kontakt ze słowem Bożym. Trzeba go jednak usłyszeć, przyjąć 



108 Zamieszkać w Słowie

i wprowadzić w życie, w naszą codzienność, choć to będzie wiązać się 
z ofiarą i trudem.

Taką możliwość, dodatkową, nową chcą zaproponować Wam Dro-
dzy – wasi księża duszpasterze poprzez propozycję stworzenia kręgu bi-
blijnego. Jego celem będzie wspólna lektura Pisma Świętego, by uczyć 
się odkrywania w nim słowa Bożego. Oby ta propozycja znalazła wielu 
chętnych do wspólnej modlitwy i dzielenia się słowem Bożym. Pod jego 
wpływem i jego mocą będzie się zmieniać nasze życie, będą się dziać 
prawdziwe cuda, bo będzie umacniać się nasza wiara.

Nie bójmy się tej propozycji. Nie pozwólmy, by pozostały same tylko 
dobre chęci duszpasterzy. Nie odkładajmy decyzji, nie bójmy się kontaktu 
ze słowem Bożym. Tym bardziej, że będą nam towarzyszyć nasi kapłani.

O potrzebie głębszej relacji ze słowem Bożym niech nas przekona 
przeżycie jakie miał ks. Robert Skrzypczak, o którym opowiada w naj-
nowszym numerze kwartalnika „Pastores” (81 (4) 2018).

W 1995 roku towarzyszył grupie młodzieży z Finlandii w drodze na 
Europejskie Spotkanie Młodych. Po drodze odwiedzili klasztor sióstr 
kontemplacyjnych. Młodzi zobaczyli w ciężkich habitach i welonach 20 
sióstr klarysek, które podzieliły się świadectwem życia z Chrystusem 
za kratą klauzury. Jaka była reakcja młodych? Otóż ks. Robert pisze, że 
w trakcie spotkania wielu z nich zaczęło płakać. Niektórzy dyskretnie, po 
cichu, inni na głos. Na pytanie o powód takiej reakcji odpowiedzieli: „Już 
niczego nie rozumiemy. Te dziewczyny w habitach żyją w zamknięciu, 
pracują i modlą się. Wszystkiego się wyrzekły. My natomiast pozwalamy 
sobie na wszystko. Korzystamy ze świata według życzeń: z modnych ciu-
chów, Internetu, wyjazdów zagranicznych, dyskotek, portali randkowych, 
seksu, przyjemności... Dlaczego w takim razie tamte są szczęśliwe, a my 
nie?”

Zapragnij głębszej relacji z Jezusem Chrystusem! Taką szansą może 
być wspólne czytanie Pisma Świętego, bo ono pełne jest Jezusa – Wcie-
lonego Słowa Bożego. Módlmy się, by stągwie naszego życia napełniły 
się winem, którym są owoce Ducha Świętego dla naszego zbawienia i ku 
zbudowaniu wspólnoty Chrystusowego Kościoła.
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6. 4 Niedziela okresu zwykłego, rok C 
(Rakszawa Górna, 3.02.2019)

Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię 
– słowa powołania Jeremiasza na proroka z 1 czytania

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!
W naszej parafii przeżywamy dziś niedzielę biblijną. Chcemy bar-

dziej otworzyć nasze serca i nasze życie na moc słowa Bożego. Jest to 
pilna potrzeba naszych czasów, w których ludzie coraz bardziej zamykają 
się na prawdę Bożego objawienia, wykreślając Boga i Jego prawa z ludz-
kiego życia. Przejawem tego jest choćby rezygnacja z praktyk religijnych, 
a tym samym z dostępu do słowa Bożego głoszonego przez Chrystusowy 
Kościół.

Konsekwencją tego staje się coraz większa nienormalność ludzkiego 
życia, odchodzenie od trwałych wartości, od obiektywnej prawdy, do któ-
rej w każdej chwili można się odwołać. Wszystko jest względne, czaso-
we, uzależnione od ludzkiego interesu i osobistego widzimisię, od władzy 
i pieniądza. Dlatego tym bardziej trzeba nam trzymać się orędzia, jakie 
Bóg z miłości przekazuje nam w słowie Bożym. Mało tego, potrzeba zde-
cydowanie stanąć po stronie Boga i Chrystusowej Ewangelii.

Przypomina nam o tym słowo Boże dzisiejszej niedzieli poświęcone 
powołaniu prorockiemu. W pierwszym czytaniu na swoim przykładzie 
ukazuje go prorok Jeremiasz. Według niego tym, co stwarza go jako pro-
roka, jest Boża miłość, która od wieków go zna; która go poświęca, czyli 
oddziela od innych, i przeznacza go do głoszenia słowa Bożego wszyst-
kim ludziom. Dla wypełnienia zleconej mu misji, prorok winien: „prze-
pasać biodra, wstać i mówić wszystko, co mu Bóg przekaże”. Przekłada 
się to na stałą i ciągle pogłębianą relację z Bogiem, aby przyjmować Boże 
słowo i odważnie go głosić. Jedynie dzięki takiej postawie prorok będzie 
w stanie oprzeć się wszystkim zakusom wrogów i przeciwników. Bóg 
zapewnia proroka o swej bliskości, o obdarowaniu go swą mocą. Zwy-
cięskim orężem w wypełnieniu misji prorockiej jest słowo Boże. To nim 
prorok winien się przepasać, to ono czyni go „twierdzą warowną, kolum-
ną żelazną i murem ze spiżu”. Przyjmując słowo Boga, prorok musi mu 
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całkowicie zaufać i okazać posłuszeństwo. Jeśli braknie takiej postawy, 
wówczas wkrada się lęk o siebie, uległość wobec siły i ziemskiej potęgi 
władców tego świata.

Obraz proroka ukazany na przykładzie Jeremiasza uzupełnia Łuka-
szowa Ewangelia mówiąca o udziale Jezusa w synagogalnej liturgii w ro-
dzinnym Nazarecie. Po odczytaniu proroctwa Izajasza o przyszłej misji 
Mesjasza, której celem będzie zbawienie adresowane szczególnie do lu-
dzi ubogich i pokrzywdzonych, Jezus oświadczył: „Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, które słyszeliście”. W ten sposób potwierdził, że na Nim 
spełniło się proroctwo Izajasza. Wszyscy ubodzy i uciśnieni w Nim otrzy-
mują zbawienie, co więcej On sam wypełnił wszystko. Ostatecznie zmar-
twychwstając stał się jedynym Słowem, które zbawia. Dzięki Duchowi 
Świętemu Jego zbawcze „dziś” jest ciągle żywe. Aby go doświadczyć, 
trzeba uwierzyć w Jego boskie pochodzenie. Tej wiary brakło mieszkań-
com Nazaretu, którzy odrzucili zbawczą propozycję Jezusa, wzgardzili 
Jego słowem niosącym zbawienie. Wyrzucili Go z miasta i chcieli doko-
nać samosądu.

Jako uczniowie Jezusa Chrystusa w mocy Jego Słowa i Ducha Świę-
tego jesteśmy powołani do przekazywania światu Chrystusowej Ewange-
lii. Nie możemy więc upodabniać się do świata, ale oceniać go i korzystać 
z niego zgodnie z Ewangelią. Chcąc wypełnić nasze prorockie powołanie, 
sami musimy przyjąć naukę Chrystusa, tak by ona stała się ciałem w na-
szym życiu. W ten sposób będziemy świadkami jego zbawczej skuteczno-
ści. Ono będzie oparciem w głoszeniu go innym, będzie źródłem odwagi 
i wytrwałości w bronieniu go przed wrogami i przeciwnikami.

Dziś, tak jak do proroka Jeremiasza, Bóg zwraca się do nas z zada-
niem: „Przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę”. Bóg po-
wiedział wszystko w Jezusie Chrystusie. Stąd potrzeba relacji z Nim, by 
w Jego świetle patrzeć na świat i zmieniać go na lepsze w świetle Ewan-
gelii. Taką szkołą jest dla nas systematyczny udział w Eucharystii. Taką 
możliwość daje też udział w kręgu biblijnym. Stąd ks. proboszcz wycho-
dzi z taką propozycją. Chce dać możliwość wejścia do szkoły słowa Bo-
żego. Skorzystajmy z tej propozycji, abyśmy osobiście mogli przekonać 
się, że słowo Boże jest żywe i skuteczne.
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7.   33 Niedziela okresu zwykłego, rok C 
(Pełnatycze, 17.11.2019)

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbli-
ża się wasze odkupienie (Łk 21,28)

„Każda chwila jest wiecznością” – pisała św. Teresa z Lisieux do 
swojej siostry Celiny. Skoro tak jest, to w każdym momencie naszego 
życia zdobywamy wieczność.

Warto to sobie uświadomić u końca roku liturgicznego, w perspekty-
wie naszego spotkania z Bogiem: tego w momencie śmierci i tego w dniu 
powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Zapytajmy jak żyć w czasie, by 
wykorzystać ogromne możliwości, jakie on nam daje na wieczność.

Dzisiejsze czytania mszalne zwracają nam uwagę na najdalszą per-
spektywę świata i ludzi, jaką będzie powtórne przyjście Chrystusa. Prorok 
Malachiasz zapowiada go jako „dzień Pański”. Dla pysznych, nie zacho-
wujących Bożego Prawa, będzie to dzień kary. Natomiast dla czczących 
imię Boga będzie to dzień sprawiedliwości i zbawienia.

Do tego dnia nawiązał Jezus w swej mowie o końcu świata, mówiąc, 
że będzie to dzień Jego powtórnego przyjścia. Dziś słyszeliśmy fragment 
tej mowy w wersji św. Łukasza. Jezus połączył w niej proroctwo o zburze-
niu świątyni jerozolimskiej z zapowiedzią końca świata. Kiedy powstała 
Ewangelia, pierwsze proroctwo już się wypełniło. Jest to gwarancją, iż 
pewne jest również przyjście Pana na końcu świata. Nie trzeba czekać, 
żeby się o tym przekonać. Wiemy to już dzisiaj.

W blaskach przyjścia Chrystusa nasze ziemskie życie nabiera wła-
ściwego sensu. Biegnie ono bowiem nie tyle ku śmierci, ile raczej ku 
Chrystusowi, do którego należy nasz czas. Jako zmartwychwstały On jest 
już z nami. Dlatego św. Paweł powie, że „w życiu i w śmierci należy-
my do Pana” (Rz 14,8). Bóg wie najlepiej, w jakim momencie wezwać 
nas do siebie. Będzie to dzień, w którym Bóg potwierdzi swą wierność, 
w którym naszą wiarę zastąpi pewność. Taki dzień będzie też na końcu 
świata. Wtedy ostateczne zwycięstwo odniesie dobro. Ten dzień będzie 
wówczas dniem sądu sprawiedliwego i miłosiernego Boga, który nikogo 
nie skrzywdzi, dochowując wiernie wszystkich swoich obietnic.
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Chcąc rozwijać się i wzrastać ku życiu wiecznemu, należy docenić 
wartość i znaczenie chwili obecnej, gdyż w każdej możemy przeżywać 
tajemnicę paschalną Chrystusa. Zasadniczym warunkiem, aby tak było, 
trzeba być z Nim zjednoczonym, żyć w stanie łaski uświęcającej i mieć 
żywy kontakt z Chrystusem poprzez Eucharystię i słowo Boże. Wówczas 
jesteśmy zdolni do kształtowania swego życia zgodnie z wolą Bożą obja-
wioną nam w Jezusie Chrystusie.

Drugim sposobem zdobywania życia wiecznego jest odpowiedzial-
ność za chwilę obecną, docenienie tego, co jest naszym powołaniem i obo-
wiązkiem. Św. Paweł w drugim czytaniu konkretnie radzi, by zwrócić 
uwagę na swoją pracę. Ona bowiem jest okazją do służby innym. Poprzez 
pracę współpracujemy z Bogiem w dziele stworzenia, ale także w dziele 
odkupienia.

Zapytajmy więc siebie, czy w codzienności o tym pamiętamy. Czy 
naszą pracę wykonujemy rzetelnie, z miłością i odpowiedzialnością. Nie 
martw się o jutro,o to co nastąpi. Bądź cały w tym, co robisz, łącząc pracę 
z modlitwą i modlitwę z pracą. Słusznie zapewnia papież św. Jan XXIII: 
„Pan wyjdzie naprzeciw tym, którzy pojmują jak żyć w czasie dzisiej-
szym, którzy wypełniają swoje obowiązki spokojnie i cierpliwie, nie za-
przątają sobie głowy sprawami, mogącymi się zdarzyć jutro lub w przy-
szłości”.

Kiedy doceniamy każdą chwilę naszego życia, pamiętając o łączno-
ści z Chrystusem i o rzetelnej pracy, przygotowujemy się na ostateczne 
z Nim spotkanie. Wszystko to dokonuje się jednak zawsze w kontekście 
różnych przeciwności i trudności. Przed nimi przestrzega nas Chrystus 
w dzisiejszej Ewangelii.

Najpierw radzi nam, by nie dać się zwieść różnym samozwańczym 
prorokom, powołującym się nawet na Jego imię. Należy zachować daleko 
idącą ostrożność. Kiedy dziś pojawia się tak wielu fałszywych głosicieli 
prawdy, obiecujących tańsze i łatwiejsze zbawienie, przestroga Chrystu-
sa jest szczególnie aktualna. Najlepszą obroną jest trwanie przy nauce 
Ewangelii, którą strzeże i głosi katolicki Kościół. „Nie chodźcie za nimi” 
– przestrzega dziś Chrystus.

W dalszej kolejności Chrystus zwraca nam uwagę na trudne sytuacje 
wynikające z różnych kataklizmów, wojen, przewrotów, które wstrząsa-
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ją światem. Pośród nich należy zachować przekonanie, że to Bóg i Jego 
Opatrzność kieruje historią. Zamiast popadać w trwogę, lęk i zwątpienie 
w moc Boga, należy ufać Jego zbawczym planom. On bowiem prowa-
dzi nas do wiecznego odpoczynku poprzez dramaty zła i grzechu. Bóg 
nie chce zła, a jedynie go dopuszcza. Ono może służyć nawet do nawró-
cenia, może być momentem próby. Nieszczęścia są znakami zapowiada-
jącymi ostateczne szczęście i sprawiedliwość.

Wreszcie Chrystus zapowiada, że nasze życie jako chrześcijan bę-
dzie naznaczone prześladowaniami za wiarę. One jednak będą okazją 
do dawania świadectwa o bliskości z Chrystusem, o tym, że On i Jego 
Ewangelia są największą wartością, nawet za cenę cierpienia i trudności. 
Wówczas jedynym i prawdziwym złem byłoby dla nas oddalenie się od 
Chrystusa. Wtedy pozbawiamy się mocy Jego Ducha. Jedynie trwanie 
w nauce Chrystusa i zaufanie Jego Słowu pozwala zawsze liczyć na „wy-
mowę i mądrość”, jakiej On udziela mocą Ducha Świętego.

W kontekście działania fałszywych proroków, w obliczu dramatycz-
nych wydarzeń, które wstrząsają światem i naszym życiem, czy prze-
śladowaniami i nienawiścią wrogów Boga i Kościoła, potrzeba z naszej 
strony szczególnej cierpliwej wytrwałości. Na nic rezygnacja, bierność 
i jałowe biadolenie. Dlatego Jezus na koniec nas zachęca: „Przez swą 
wytrwałość ocalicie życie wasze”.

Nigdy nie będziemy pewni naszej przyszłości. Dlatego potrzebna 
jest nam wytrwałość, trzymanie się nauki Chrystusa i czynienie tego, co 
On nam mówi. Ceńmy sobie szczególnie Eucharystię w „dniu Pańskim”, 
otwierajmy się na prawdę Chrystusowej Ewangelii. Wówczas będziemy 
mieć wewnętrzną moc, aby sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie stawia 
nam życie, a które wiążą się z realizacją swego powołania życiowego, 
z rozmaitego rodzaju przeciwnościami i trudnościami czy też otwartymi 
prześladowaniami i nienawiścią ze strony prześladowców.

Jedynie przez cierpliwą wytrwałość możemy ocalić nasze życie. 
Szczególnie prośmy o nią podczas przeżywanej Eucharystii.
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8.   1 Niedziela Adwentu, rok A 
(Tyrawa Wołoska, 1.12.2019)

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie

Tak u początku Adwentu zwraca się dziś do nas Jezus Chrystus – 
nasz Pan, nawołując do czuwania, aby być gotowym na Jego przyjście. 
Historycznie ono już się dokonało, kiedy odwieczne Słowo Boże stało 
się ciałem i w Jezusie zamieszkało między nami. Pamiątkę tego przyjścia 
będziemy świętować w Uroczystość Bożego Narodzenia. Żyjemy więc 
pomiędzy pierwszym i ostatnim przyjściem Jezusa Chrystusa – Syna Bo-
żego. Ale przyjście Pana to także przyszłość, którą zapowiedział pierw-
szym swoim uczniom, nie objawiając dokładnie godziny swego drugiego 
chwalebnego przyjścia.

Wcale to nie oznacza, że On jest nieobecny pośród nas, Jego uczniów. 
Jest obecny jako zmartwychwstały Pan i za sprawą Ducha Świętego sta-
le przychodzi do wierzących w Niego. Na różne sposoby doświadczamy 
tego w Kościele, szczególnie poprzez słowo Boże i sakramenty święte.

Skoro Pan przyjdzie do nas na końcu czasów i bez żadnych ograni-
czeń przychodzi do nas, potrzeba abyśmy Jego przyjścia nie przespali, 
abyśmy poprzez czuwanie byli przygotowani na spotkanie. Od niego za-
leży przecież nasze zbawienie i szczęście wieczne.

Czymś istotnym w postawie czuwania na przyjście Pana jest zawsze 
nasz kontakt ze słowem Bożym. I na niego chciałbym zwrócić uwagę, 
skoro dzisiejsza, pierwsza niedziela adwentu jest w naszej parafii niedzie-
lą biblijną. Zapytajmy więc, jakie orędzie w tej materii przynoszą nam 
dzisiejsze czytania liturgiczne.

W pierwszym czytaniu prorok Izajasz przekazuje nam wizję przy-
szłego świata, jaki nastanie na końcu czasów. Jest to zapowiedź jego 
radykalnej przemiany. Jej oznaką będzie pielgrzymowanie wszystkich 
narodów na górę Pańską, do świątyni Boga, na Syjon, aby Bóg uczył 
wszystkich swego Prawa, swoich dróg. A ponieważ słowo Boże zosta-
nie przez wszystkich przyjęte, stanie się źródłem powszechnego pokoju, 
uzdolni wszystkich do zgody, zmobilizuje do przebaczenia i współpra-
cy na rzecz wspólnego dobra i pomnażania dobrobytu, zamiast zbrojeń 
i rywalizacji.
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Czy ta prorocka wizja się spełniła? W świetle Nowego Testamentu 
możemy powiedzieć, że tak. A stało się to w Jezusie Chrystusie, który 
o sobie powiedział, że jest światłością świata. Ku Niemu, jako nowej 
świątyni, podążają wszystkie narody, aby w świetle Jego Ewangelii po-
znawać wolę Boga i jednoczyć się we wspólnocie nowego ludu Boże-
go. Ten proces rozpoczęty w Jezusie Chrystusie, mocą Jego Ducha trwa 
nadal poprzez Jego Kościół. Ale ostateczne spełnienie się wizji proroka 
Izajasza, pozostaje nadal sprawą przyszłości, znanej tylko Bogu. W pełni 
„koniec czasów”, o którym mówi prorok, nastanie dopiero w godzinie 
powtórnego przyjścia Chrystusa.

Dlatego ciągle aktualne jest wezwanie proroka: „Postępujmy w świa-
tłości Pańskiej”. Niech On nauczy nas dróg swoich!

Dlaczego to wezwanie jest tak ważne? Odpowiedź daje nam Chrystus 
w dzisiejszej Ewangelii, zapowiadając swoje powtórne przyjście. A po-
nieważ będzie ono niespodziewane, wymaga od nas nieustannego czuwa-
nia, bycia gotowym na spotkanie z Panem. Oznaką czuwania, gotowości 
na spotkanie, jest pozostawanie w relacji z Nim poprzez pamięć o Jego 
nauce, o objawionej przez Niego woli Bożej.

Tymczasem ludzie zachowują się ciągle jak za czasów Noego, zatro-
skani jedynie o sprawy doczesne. Nic ich nie interesuje poza konsumpcją 
i używaniem dóbr doczesnych. Żyją tak jakby Boga nie było. W tym kon-
tekście jawi się niezwykła potrzeba czujności, bo trwa walka i zmaganie 
się światła z ciemnością, życia ze śmiercią. Widząc to, co się dzieje, tak 
jak Noe, który był wierny Bogu i żył w przyjaźni z Bogiem, mamy korzy-
stać z gotowej już arki ocalenia, jaką jest dla nas Chrystus i Jego Kościół. 
Warto przywołać słowa św. Piotra po zesłaniu Ducha Świętego: „Ratujcie 
się spośród tego przewrotnego pokolenia”. Tym ratunkiem jest dla nas 
słowo Boże, które wzywa do nawrócenia i wierności Bogu.

Jest to koniecznością, abyśmy uniknęli sądu, który byłby dla nas po-
zostawieniem z dala od Boga. Jeśli chcemy, aby on był wzięciem na spo-
tkanie z Panem na wieki, to już teraz słowo Boże winno nas ku Niemu 
pociągać! Jakże aktualna jest więc zachęta: „Postępujmy w światłości 
Pana”. Budujmy poprzez słuchanie i zachowywanie słowa Bożego arkę 
ocalenia, jaką jest Chrystusowy Kościół, arkę ratującą od powodzi grze-
chu, niewiary i bezbożności. Wchodźmy nieustannie do tej arki ocalenia!
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Św. Paweł w drugim czytaniu z Listu do Rzymian dopowiada jeszcze 
jedną, niezwykle ważną rzecz. Dotyczy ona przychodzenia Pana w naszej 
teraźniejszości. Stąd jego wezwanie: „Rozumiejcie chwilę obecną”. Tę 
chwilę obecną apostoł określa terminem kairos. Oznacza on coś co się 
dzieje w tym momencie, co się nie powtórzy, co ma szczególne znaczenie 
dla naszego zbawienia. Ale obok czasu określonego słowem kairos, Bi-
blia używa jeszcze dwóch innych terminów na oznaczenie czasu: chronos 
i aion (era – wiek). Chronos to jakieś trwanie w czasie; aion to najdłuższy 
czas trwania.

Skoro kairos jest szczególnym czasem łaski, potrzeba jego zrozumie-
nia, uznania, że zbawienie jest bliżej nas; potrzeba zrozumienia sensu 
tego, co się dzieje. I w tym celu potrzeba światła słowa Bożego. Dlatego 
św. Paweł zachęca nas: „przyobleczmy się w zbroję światła”, czy „przy-
obleczmy się w Pana Jezusa Chrystusa”. Te zachęty mówią o walce du-
chowej; o nawróceniu, aby „żyć przyzwoicie jak w jasny dzień”.

Wykorzystajmy tegoroczny Adwent, kolejny kairos naszego życia. 
Ono jest za krótkie, by eksperymentować z ciemnościami, troszczyć się 
zbytnio o ciało, bawić się w wymyślanie alternatywnych światów, żyć 
metodą prób i błędów. Przyobleczmy się w zbroję światła, jakim jest sło-
wo Boże! Niech dzisiejsze słowo Boże zmobilizuje nas ku temu. Dlate-
go doceńmy bardziej słowo Boże, zarówno poprzez osobistą lekturę, ale 
także poprzez wspólnotową lekturę w ramach parafialnej szkoły słowa 
Bożego, czy może w ramach małej grupy, jaka powstanie z chętnych do 
wspólnego czytania i modlitwy słowem Bożym. 

Dlatego otwierajmy się na nasz kairos i starajmy się odpowiedzieć 
na niego, stawiając na słowo Boże, które jest „zbroją światła”, ocale-
niem, źródłem przemiany, prawdziwego szczęścia i pokoju. Z tym pra-
gnieniem przeżywajmy Eucharystię, otwierając się na przychodzącego 
w niej Jezusa Chrystusa, światłość świata i ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy.
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9.   3 Niedziela Adwentu, rok A 
(Markowa, 15.12.2019)

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Z naszego adwentu, czyli oczekiwania na przyjście Pana Jezusa Chry-
stusa, wołamy dziś słowami liturgii: „Przybądź, o Panie, aby nas wyba-
wić”. Im bliżej Jego przyjścia, tym bardziej potrzeba takiej modlitwy. 
Podsuwa ją nasza codzienność, która ciągle potrzebuje zbawienia, zmia-
ny na lepsze, może nawet zmiany radykalnej. Nie wszystko bowiem w na-
szym życiu, postępowaniu, godne jest pochwały, nie wszystko przynosi 
szczęście, pokój i radość.

Ciągle więc potrzeba nam zbawczej interwencji Boga, który przycho-
dzi do nas w Jezusie Chrystusie. Pamiątkę Jego historycznego przyjścia 
będziemy świętować w Uroczystość Bożego Narodzenia. Ale On jako 
zmartwychwstały Pan, za sprawą Ducha Świętego, jest obecny pośród 
nas, w Kościele i nieustannie przychodzi do nas w słowie Bożym i sakra-
mentach świętych, szczególnie w każdej Mszy świętej. I tak będzie aż do 
Jego ostatecznego przyjścia na końcu czasów, a w wymiarze indywidual-
nym aż do naszej śmierci.

Skoro my ciągle potrzebujemy zbawienia, a On nieustannie do nas 
przychodzi, zapytajmy, w jaki sposób możemy doświadczyć Jego przyj-
ścia i co najbardziej nam w tym przeszkadza. Poszukajmy odpowiedzi 
w usłyszanym słowie Bożym. Niech to będzie dla nas zachętą do częst-
szego korzystania z Pisma Świętego, aby poprzez lekturę i modlitwę od-
krywać w nim zbawczą moc słowa Bożego, przez które Chrystus chce nas 
wybawiać od zła i zmieniać nasze życie na lepsze.

Największą pokusą, jaka nam ciągle zagraża, to przeświadczenie, że 
Bóg nie interesuje się naszym życiem. Przeczy temu całe Pismo Święte. 
Zapewnia nas o tym dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym prorok Iza-
jasz odwołuje się do powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej i zapowia-
da tryumf i radość zbawionych w ziemi Izraela, w świątyni Boga na Sy-
jonie. Nową rzeczywistość prorok ilustruje za pomocą obrazu przemiany 
stepu i pustyni w piękny ogród, oraz uzdrowienia ludzi doświadczonych 
cierpieniem, biedą i smutkiem. Wszystko to będzie możliwe dzięki Bogu, 
który wierny jest swoim zbawczym obietnicom.
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Potwierdził to Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy na wąt-
pliwości Jana Chrzciciela, czy jest Mesjaszem i Synem Bożym, wskazał 
na swoje zbawcze działanie, na dokonywane przez Niego cuda, dzięki 
którym ubodzy doświadczali radości nowego życia. Podobne doświad-
czenie może być udziałem każdego, kto zaufa Chrystusowi, dostrzega-
jąc wokół siebie znaki Jego zbawczego działania. A On i dziś otwiera 
oczy ślepe na prawdę i dobro; umacnia nogi, by chodziły drogami Bożych 
przykazań; otwiera uszy na głos Boga i sumienia; oczyszcza skalanych 
trądem grzechu; ubogim ofiaruje radość Ewangelii. Jedynym warunkiem 
jest zaufanie. Dlatego Jezus przekazuje Janowi słowo nadziei: „Błogosła-
wiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Jakże dziś potrzebna jest nam 
ufność w Chrystusa, w moc Jego słowa, w prawdę Ewangelii. Tej ufności 
możemy uczyć się w szkole słowa Bożego i przekonywać się do niej, 
kontemplując jego skuteczność w życiu wierzących.

Tym, co utrudnia rozpoznanie zbawczego działania Boga, jest nie 
tylko brak ufności, ale oczekiwanie od Niego działania pełnego potęgi 
i siły. Takiego też Mesjasza spodziewał się Jan Chrzciciel. Dlatego, kiedy 
znalazł się w więzieniu, dręczony cierpieniem, samotnością, i wątpliwo-
ściami, przez swoich uczniów pytał Jezusa: „Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść”.

Wówczas Jezus, wskazując na mesjańską zapowiedź proroka Izaja-
sza, potwierdził, że wypełnia ją jako Zbawiciel ubogich. W ten sposób 
Jezus objawił, że drogę zbawienia cechuje bycie małym i ubogim, aż po 
całkowity dar swego życia dla drugich.

Dlatego Jezus po odejściu delegacji od Jana wychwala jego wielkość, 
ale dodaje znamienne słowa: „Najmniejszy w królestwie niebieskim więk-
szy jest niż on”. Tym najmniejszym w królestwie niebieskim jest ten, kto 
doświadcza swej słabości, niemocy i cierpienia, ale w tym doświadcze-
niu dochowuje wierności Bogu i doznaje Jego zbawczej interwencji. Nie 
bójmy się przed Panem przyznawać do naszego ubóstwa. Tego uczy nas 
też Pismo Święte, które równocześnie ukazuje jak Bóg wywyższa tych 
najmniejszych, pokornych i ubogich. Potwierdza to Maryja w Magnificat, 
potwierdzają to rzesze świętych.

Wielką przeszkodą w otwieraniu się na zbawcze działanie przycho-
dzącego Chrystusa jest nasza niecierpliwość i koniunkturalność. W skom-
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plikowanych i trudnych życiowo sytuacjach chciałoby się naciskać na 
Niego, aby zadziałał według naszych planów i potrzeb. Jakże często lu-
dzie denerwują się i narzekają, że wobec ogromu zła i różnych nieszczęść 
Bóg nie reaguje i milczy. Tymczasem On szanując prawa życia i ludzką 
wolność, nie chce niczego wymuszać. To my sami musimy włączyć się 
w zbawczy proces, który trwa nieustannie, mimo że zło ciągle jeszcze 
daje znać o sobie. Zbawienie nie dokonuje się bez naszego udziału i wy-
maga także naszego cierpienia, wysiłku, a nawet ofiary życia. My zaś tak 
często chcemy, aby życie było bezbolesne i bezproblemowe, aby wszyst-
ko nam się samo pomyślnie układało i rozwiązywało.

Jakże ważne jest więc dzisiejsze pouczenie św. Jakuba z drugiego 
czytania mszalnego. Autor listu w duchu wielkiej tradycji mądrościo-
wej Starego Testamentu przypomina, że zbawienie w najdalszej per-
spektywie, aż po paruzję Chrystusa, wymaga cierpliwości i wytrwałości. 
Wzorem takiej postawy jest rolnik, który po dokonaniu zasiewu wie, że 
zbiory zależą nie tylko od niego. Dlatego czuwa wytrwale, w nadziei, że 
ziarno wyda plon.

Cierpliwości i wytrwałości domaga się nasze życie, zwłaszcza kiedy 
dotyka nas cierpienie i różne przeciwności; kiedy trudno nam zaufać dru-
giemu człowiekowi; kiedy doświadczamy niesprawiedliwości i krzywdy. 
Cierpliwość i wytrwałość zawsze będzie oznaką miłości i wyrozumiało-
ści, znakiem duchowego wyrobienia, gotowości do podjęcia ofiary i wy-
rzeczenia.

Apostoł radzi, abyśmy umacniali nasze serca. Według niego sposo-
bem na to jest branie przykładu z proroków. W ten sposób odsyła nas do 
lektury Pisma Świętego. To od proroków możemy uczyć się wytrwałości 
i cierpliwości w zachowywaniu woli Bożej. Oni nie tylko mieli odwagę 
w głoszeniu słowa Bożego, ale choć często nie widzieli owoców swej 
misji, wytrwale i cierpliwie ją pełnili, ufając jedynie Bogu, dla którego 
wszystko jest możliwe.

Kiedy dziś modlimy się: „Przybądź, o Panie, aby nas wybawić”, po-
myślmy, czy sami nie blokujemy Jego przyjścia: brakiem zaufania, że to 
jest możliwe; ucieczką od przyznania się do swego ubóstwa, grzechów 
i potrzeby zbawienia; czy wreszcie brakiem cierpliwości i wytrwałości 
w pełnieniu woli Bożej w ramach swego życia i powołania.
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Aby usunąć te blokady, skorzystajmy z przedświątecznej spowiedzi 
świętej. A w dalszej perspektywie pamiętajmy o lekturze Pisma Świętego, 
bo przez nią przychodzi do nas Pan. Takie możliwości będą w ramach 
parafialnej szkoły słowa Bożego. Ale sięgajmy po Biblię także indywi-
dualnie, w rodzinach, czy w małych grupach. Niech słowo Boże otwie-
ra nas na przychodzącego Pana, abyśmy zamieszkując w nim na ziemi, 
w godzinie Jego ostatecznego przyjścia zamieszkali w Słowie Boga na 
wieczność.
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10.   3 Niedziela Wielkanocy, rok B 
(Jarosław Kolegiata, 18.04.2021)

Oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma

Nie byłoby chrześcijaństwa bez zmartwychwstania Jezusa i Jego 
paschalnych spotkań ze swymi uczniami. To dzięki tym nadzwyczajnym 
wydarzeniom uczniowie Jezusa mogli przekonać się, że On jako zmar-
twychwstały nadal obecny jest pośród nich. To doświadczenie stało się 
treścią apostolskiego świadectwa, z którego narodził się pierwotny Ko-
ściół. Z ustnego przekazu tego doświadczenia powstały też ewangeliczne 
opisy spotkań ze Zmartwychwstałym, które na zawsze stały się punktem 
odniesienia dla wszystkich wierzących w Chrystusa.

Szczególnie korzystamy z nich w okresie wielkanocnym. Dziś w trze-
cią niedzielę wielkanocną w liturgii Mszy świętej czytamy Łukaszowy 
opis ukazania się Zmartwychwstałego apostołom zebranym w jerozolim-
skim Wieczerniku. W oparciu o ten ewangeliczny przekaz i dwa pierw-
sze czytania mszalne odczytajmy jak powinny wyglądać nasze spotkania 
z Chrystusem zmartwychwstałym we wspólnocie Kościoła. A ponieważ 
czynimy to w niedzielę, która rozpoczyna Tydzień Biblijny, zwróćmy 
większą uwagę na rolę, jaką w tych spotkaniach odgrywa Pismo Święte.

Pierwszym celem przyjścia Zmartwychwstałego do apostołów było 
przekonanie ich do swej nowej obecności. Nie mając jeszcze tej świado-
mości, apostołowie są pełni trwogi i lęku, wydaje im się, że mają przed 
sobą ducha. Dlatego Jezus daje im naoczne dowody, że jest tym samym 
Nauczycielem, z którym przebywali aż do Jego modlitwy w Getsemani. 
Pokazuje im ślady męki na swoim chwalebnym ciele, pozwala się im do-
tykać, a nawet spożywa w ich obecności kawałek pieczonej ryby. W ten 
sposób Jezus przekonał ich do realności swego zmartwychwstania i do 
swej nowej obecności.

Dla nas również ta obecność zmartwychwstałego Jezusa pośród Ko-
ścioła jest bardzo konkretna. On nie przychodzi do nas w swym chwaleb-
nym ciele, bo w oparciu o świadectwo apostolskie wierzymy, że jest obec-
ny pośród nas. Jednak konkretność tej obecności możemy doświadczać 
w sakramentach świętych, w słowie Bożym, w modlącej się i miłującej 
wspólnocie. Dla nas to jest ta konkretność, cielesność spotkania ze Zmar-
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twychwstałym. Wprawdzie nie możemy Go zobaczyć oczami ciała, ale 
nasza wiara w Jego obecność wciela się w konkret, jakim jest moja para-
fia, Msza święta, spowiedź, lektura Biblii. To są te konkrety naszej wiary, 
bez których nie doświadczymy obecności Chrystusa w naszym życiu.

W paryskim kościele św. Augustyna stoi konfesjonał, przy którym 
wyspowiadał się i nawrócił młody Karol de Foucauld, przyszły apostoł 
muzułmanów. Przypomina o tym tablica z napisem, że stało się to tutaj 
30 października 1886 roku. Oto konkretny przykład, że dotknięcie Zmar-
twychwstałego nie jest abstrakcją, ale w sakramentalny sposób w każdej 
chwili może się dokonać i uobecnić.

Drugim ważnym celem przyjścia Zmartwychwstałego do apostołów 
było obdarowanie ich rozumieniem Pisma. Stało się to dzięki oświece-
niu ich umysłów poprzez uświadomienie im, że cała Biblia potwierdza 
wszystko, co wydarzyło się w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. 
Dokonało się to zgodnie z Bożym planem zbawienia. W ten sposób zmar-
twychwstały Jezus oświecił umysły apostołów, aby w tym kluczu czyta-
li i interpretowali Pismo Święte. Ono bowiem pozwala na zrozumienie 
i odkrycie zbawienia, jakiego Bóg pragnie udzielać w Jezusie Chrystusie. 
Od początku, po zesłaniu Ducha Świętego, tak też czynili apostołowie, 
zwłaszcza wtedy, gdy z chrześcijańskim orędziem zwracali się do Żydów.

Przykładem tego jest fragment mowy św. Piotra, jaki usłyszeliśmy 
w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Apostoł wygłosił ją po 
uzdrowieniu chromego w imię Jezusa, tłumacząc zebranemu ludowi, że 
uczynił to jako świadek Jego zmartwychwstania. Za tym cudem stoi moc 
tego samego Jezusa, który został zabity, ale wskrzeszony przez Boga po-
zostaje Dawcą życia. Przez Niego Bóg nadal realizuje swój plan zbawie-
nia, zgodnie z tym, co zapowiedział przez proroków.

Aby otworzyć się na to zbawienie, jakie przez Niego się dzieje, czego 
dowodem jest cud uzdrowienia chromego, potrzeba światła płynącego ze 
zrozumienia słowa Bożego. Na to światło otwierał słuchaczy św. Piotr. 
My otwieramy się na niego w liturgii Słowa podczas każdej Mszy świętej. 
W misterium żywego Chrystusa, w przestrzeń Jego zbawczej obecności, 
wprowadza nas także osobista, czy wspólnotowa lektura Pisma Świętego 
w rodzinie, czy małej grupie przyjaciół słowa Bożego.
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Z refleksji i modlitwy Pismem Świętym rodzi się kolejny dar zmar-
twychwstałego Jezusa, jakim jest nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 
Zapowiada to Chrystus, gdy apostołowie zrozumieli Pisma. Możliwość 
zgładzenia grzechów ogłasza słuchaczom św. Piotr, wzywając ich do wia-
ry w zmartwychwstałego Dawcę życia. Ten dar staje się nam dostępny, 
gdy i my otwieramy się na zbawienie w Jezusie Chrystusie pod wpływem 
światła płynącego ze słowa Bożego. Aby tak się stało, konieczne jest spo-
tkanie orędzia tekstu biblijnego z tym, kto go czyta, na płaszczyźnie zba-
wienia. Ono bowiem jednoczy całą Biblię i w Jezusie Chrystusie znajduje 
swoje wypełnienie.

Potwierdza to św. Jan, który w czytanym dziś fragmencie swego 
pierwszego listu oświadcza, że Jezus Chrystus jest Odkupicielem ludzi, 
gdyż stał się ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Dzięki temu, 
jako Syn Boży, zasiadając po prawicy Ojca, pełni funkcję Obrońcy-Para-
kleta wszystkich nas grzeszników, potrzebujących zbawienia. Wystarczy 
uwierzyć w Niego i w świetle słowa Bożego nawrócić się, czyli zmienić 
swoje życie, aby powstać z grobu grzechów i stać się nowym człowie-
kiem, zdolnym do posłuszeństwa Bogu i pełnienia Jego woli.

Jeśli do tego dochodzi, to wówczas rodzi się prawdziwy świadek 
żyjącego i zbawiającego Jezusa Chrystusa. Tak stało się w przypadku 
apostołów, którzy jako pierwsi zaczęli dawać świadectwo o zbawieniu 
w Jezusie Chrystusie – umarłym i zmartwychwstałym. Św. Piotr otwarcie 
oświadcza, że są świadkami Jezusowego zmartwychwstania i Jego nowej 
zbawczej obecności. Istotą tego świadectwa jest, jak mówi św. Jan, zna-
jomość tej obecności, czyli od strony negatywnej osobiste doświadczenie 
zbawczej mocy Jezusa nad grzechem, a od strony pozytywnej życie we-
dług nauki Jezusa, według Jego przykazań.

Tak więc zrozumienie Pisma prowadzi nie tylko do rozpoznania woli 
Bożej, do nawrócenia i odpuszczenia grzechów, ale do dawania świadec-
twa, że możliwe jest życie zgodne z Bożą prawdą, a przez przyjętą miłość 
Bożą zdolne do bycia darem dla innych.

Tego życzę Wam wszystkim drodzy Siostry i Bracia, a szczególnie 
członkom grupy biblijnej, która już od dziewięciu lat gromadzi się wokół 
Jezusa i rozpoznaje Go w słowie Bożym.
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Drodzy Przyjaciele słowa Bożego, dziękujemy Wam za wasze świa-
dectwo umiłowania Pisma Świętego. Niech Duch Święty i Matka Słowa 
Wcielonego podtrzymują w Was tę miłość i czynią z Was autentycznych 
świadków obecności Zmartwychwstałego Pana w Kościele, w parafii, ro-
dzinach i w świecie.

Panie Jezu, daj nam jeszcze głębiej zrozumieć Pisma, a gdy będziemy 
się nad nimi pochylać, rozpalaj nasze serca do wielkodusznego miłowa-
nia Boga i ludzi.
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PARAFIALNE 
GRUPY BIBLIJNE

Ponadto, jak podkreślono podczas prac synodalnych, byłoby 
dobrze, by działalność duszpasterska sprzyjała również powsta-
waniu licznych małych wspólnot „składających się z rodzin, za-
korzenionych w parafiach albo związanych z różnymi ruchami 
kościelnymi i nowymi wspólnotami”, które szerzyłyby formację, 
modlitwę i poznawanie Biblii według wiary Kościoła (n. 73)

(Z adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykta XVI)





Ks. Marcin Wilk

DZIAŁALNOŚĆ KRĘGU BIBLIJNEGO  
W PARAFII ARCHIKATEDRALNEJ W PRZEMYŚLU

Krąg biblijny w parafii archikatedralnej w Przemyślu powstał w 1999 
roku, kiedy to decyzją katechistów część parafialnej grupy Drogi Neokate-
chumenalnej przeszła na dalszą formację do parafii św. brata Alberta. Oso-
by, które nie skorzystały z tej możliwości, utworzyły grupę biblijną. Od jej 
powstania, krąg biblijny prowadzili następujący wikariusze parafii archi-
katedralnej: ks. Janusz Jakubiec (1999-2002), ks. Paweł Pelc (2002-2006), 
ks. Sławomir Nowak (2006-2010), ks. Bogdan Potoczny (2010-2011), ks. 
Krzysztof Mierzejewski (2011-2012), ks. Andrzej Szczepek (2012-2013), 
ks. Marek Kapłon (2013-2014), ks. Piotr Dziuk (2014-2017), ks. Bartosz 
Rakoczy (2017-2018), ks. Marcin Wilk (2018-2021).

Począwszy od września 2018 do czerwca 2021 roku krąg biblijny pro-
wadził ks. Marcin Wilk, wikariusz parafii i autor niniejszej jego charakte-
rystyki. Z tej racji praca kręgu zostanie zacieśniona do tego okresu.

W latach 2018-2019 zrealizowano 17 spotkań kręgu, które odbywały 
się co dwa tygodnie w salce Serca Jezusowego na plebanii parafii, począw-
szy od wieczornej Mszy świętej o godz. 1800. Całoroczny grafik z kon-
kretnymi terminami spotkań został wręczony na pierwszym spotkaniu 
wszystkim obecnym, a ponadto został opublikowany na stronie interneto-
wej parafii, aby zachęcić inne osoby do udziału w spotkaniach. Tematem 
rocznych spotkań była: Aktualność przesłania Księgi Apokalipsy. Pierw-
sze spotkanie we wrześniu 2018 roku poprowadził specjalnie zaproszony 
gość, moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej, ks. dr 
hab. Stanisław Haręzga. Wprowadził on uczestników w tajniki owocnego 
czytania Apokalipsy. Podczas spotkań w ciągu roku kolejne fragmenty tej 
księgi były czytane rozdziałami metodą lectio divina. Z każdego spotka-
nia uczestnicy wyciągali dla siebie życiodajne prawdy Bożego orędzia, 
motywujące do konkretnych działań w codziennym życiu. Spotkania 
umożliwiały nie tylko zaznajomienie się z czytanym tekstem, ale także 
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odkrywanie jego waloru duchowego, który nie przestaje być drogowska-
zem na współczesne bolączki zarówno świata, jak i osobiste. Uczestnicy 
kręgu tworzyli bardzo życzliwą atmosferę, dzięki której wszyscy chętnie 
przychodzili na spotkania. W trakcie roku formacyjnego, w dniu 23 marca 
2019 roku członkowie kręgu wzięli udział w warsztatach biblijnych pt. 
Słowa Boga są Duchem i Życiem organizowanych dla archiprezbiteratu 
przemyskiego w godzinach od 10.00 do 14.30 w Domu Rekolekcyjnym 
Sióstr Benedyktynek w Przemyślu przy parafii Świętej Trójcy. Warszta-
ty były adresowane do animatorów i członków stowarzyszeń, ruchów, 
małych grup i wspólnot parafialnych oraz wszystkich zainteresowanych 
lekturą Biblii, celem pogłębienia formacji biblijnej i przygotowania do 
współpracy w ramach parafialnej szkoły słowa Bożego. Ci, co skorzysta-
li, dali świadectwo swojego ubogacenia i zadowolenia podczas spotkania 
grupy, jakie odbyło się po tym wydarzeniu.

W kolejnym roku formacyjnym 2019-2020 zaplanowano 20 spotkań, 
również co 2 tygodnie, które realizowano także za pomocą metody lectio 
divina w ramach nowego tematu: Perły Biblii – analiza wybranych najbar-
dziej reprezentatywnych fragmentów Starego i Nowego Testamentu. Spo-
tkania podobnie jak w roku poprzednim odbywały się w wyznaczone po-
niedziałki począwszy od Mszy świętej o godz. 1800. Na spotkania uczest-
nicy przynosili swoje Pismo Święte z notatnikiem, jednak od września 
grupa posługiwała się także multimediami (wyświetlano przez projektor 
biblijne teksty, obrazy i mapy), co było dodatkowym walorem ubogaca-
jącym spotkania. W dniu 9 listopada 2019 roku krąg biblijny parafii ar-
chikatedralnej wziął udział w Archidiecezjalnym Kongresie Biblijnym pt. 
Panie uświęć nas w prawdzie. Rozpoczął się on w Wyższym Seminarium 
Duchownym wykładami ks. dr. Norberta Podhoreckiego pt: Zagadnienie 
prawdy w perspektywie współczesności i ks. dr. hab. Dariusza Dziadosza 
pt: Prawda a kłamstwo w Biblii. Kongres zwieńczyła Eucharystia sprawo-
wana w archikatedrze pod przewodnictwem metropolity przemyskiego ks. 
abp. Adama Szala. W roku formacyjnym 2019-2020 zrealizowano łącz-
nie 12 spotkań do lutego 2020. Przerwała je pandemia, z powodu której 
z racji obostrzeń epidemicznych zakazano zgromadzeń publicznych. Jest 
nadzieja, że od września 2021 roku pandemia na tyle ustąpi, że nie będą 
nakładane nowe obostrzenia, dzięki czemu będzie możliwa kontynuacja 
spotkań kręgu biblijnego.



Ks. Tomasz Bednarz

GENEZA POWSTANIA I FORMACJA  
W GRUPIE BIBLIJNO-MODLITEWNEJ 

ISTNIEJĄCEJ W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
W BRZOZOWIE

Początki grupy biblijno-modlitewnej, funkcjonującej do dziś w pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, sięgają lat posługi wikariu-
szowskiej ks. Antoniego Ruśnicy. Zanim grupa zaczęła formalnie swoją 
działalność, stanowiła parafialny zespół synodalny, powołany dla trwają-
cego w latach 1991-1997 II Synodu Plenarnego diecezji polskich. Jego 
inauguracja przypadła na czas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 
Drugą okolicznością, mogącą sprzyjać powstaniu grupy synodalnej, był 
rozpoczęty w 1995 roku synod diecezjalny (jego zakończenie miało miej-
sce w katedrze przemyskiej dnia 17 września 2000 roku).

Po jego zakończeniu grupa synodalna przekształciła się w grupę bi-
blijno-modlitewną, która liczyła około 30 osób. Trudno jednoznacznie 
wskazać co było zasadniczym motywem dla powołania kolejnej wspól-
noty parafialnej o takim profilu. Należy przypuszczać, że była to wspól-
na inicjatywa duszpasterzy i wiernych zdecydowanych rozważać słowo 
Boże oraz pogłębiać swoją wiedzę religijną w tym konkretnym obszarze. 
Być może należy ją także traktować jako konkretny owoc wspomnianego 
synodu na szczeblu diecezjalnym.

Identyczna grupa powstała w ramach duszpasterstwa specjalistycz-
nego na terenie miejscowego szpitala (styczeń 1993 r.). Inicjatorem był 
w tym przypadku kapelan szpitala ks. Piotr Kreis. Grono miłośników 
Biblii włączonych w to dzieło liczyło 12 osób, rekrutujących się głów-
nie z personelu medycznego i kilku lekarzy (do dziś z tego grona pra-
cuje w szpitalu lekarz Maria Jońca – ordynator oddziału chemioterapii). 
Spotkania odbywały się w pierwszą niedzielę miesiąca i trwały od 90 do 
120 minut. Na ich program składały się następujące punkty: modlitwa do 
Ducha Świętego i wprowadzenie ks. moderatora do rozważanego tekstu, 
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lektura osobista Biblii przez każdego z uczestników, wyjaśnienie zaistnia-
łych trudności w zrozumieniu tekstu, sformułowanie wniosków i postano-
wień mających zmieniać dotychczasowe postępowanie słuchaczy słowa 
Bożego. Grupa biblijna wraz z zakończeniem posługi ks. Kreisa odeszła 
od rozważania słowa Bożego, skupiając się na wcześniej prowadzonej 
działalności (formacji katolickiej, dziełach miłosierdzia).

Inaczej wyglądało to w przypadku grupy biblijnej zainicjowanej przy 
parafii. Forma praktykowanych spotkań ewaluowała przez cały okres jej 
istnienia i uzależniona była od moderatora grupy, potrzeb członków bądź 
od impulsów, jakie dawało życie Kościoła. Na początku istnienia grupy 
schemat spotkania oparty był na stałych elementach takich jak: rozwa-
żanie liturgii słowa z najbliższej niedzieli, refleksja nad słowem Bożym 
uczestników spotkania, modlitwa i błogosławieństwo kapłana. Od 2011 
roku program spotkań ubogacony został przez pochylenie się nad naucza-
niem Ojca św. Jana Pawła II. Uczestnicy spotkań biblijnych podejmowali 
również tematy związane z treścią Ewangelii według św. Marka, wybra-
nymi zagadnieniami Starego Testamentu, a w ostatnim okresie z począt-
kami Kościoła opisanymi w Dziejach Apostolskich.

Istotnym elementem formacji była również realizowana spontanicz-
nie część modlitewna. Do czasu wybuchu pandemii spotkania grupy bi-
blijno-modlitewnej wieńczone były odmawianiem liturgii godzin dla 
świeckich. Spotkaniom towarzyszyła zawsze dyskusja prowadzona przez 
członków grupy, aktualizacja tekstów biblijnych oraz wyjaśnienie termi-
nów, kontekstu kulturowego i zagadnień niezrozumiałych z punktu wi-
dzenia słuchacza.

Grupa spotykała się zasadniczo dwa razy w miesiącu, w czwartki 
po wieczornej Mszy świętej. Częstotliwość spotkań ulegała zmianie tylko 
w okresie wizyty duszpasterskiej lub w czasie letnich wakacji. Oprócz cha-
rakterystycznej formacji dla tego typu grup, wspólnota spotykała się, aby 
podkreślać takie religijne okoliczności jak np. okres Bożego Narodzenia 
(tzw. „opłatek”). Grono uczestników spotkań formacyjnych (średnio ok. 
20 osób) animowało liturgię podczas Tygodnia Biblijnego, świąt i wyjąt-
kowych dla parafii uroczystości, propagowało literaturę biblijną, a także 
prowadziło działalność charytatywną.
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Moderatorami grupy w poszczególnych latach byli kolejno: ks. Antoni 
Ruśnica, ks. Andrzej Szajnar, ks. Roman Froń, ks. Paweł Pelc, ks. Krystian 
Koś, ks. Marek Szczepański. Kontynuatorem dzieła biblijnego jest aktual-
nie ks. Tomasz Bednarz, a przewodniczącą grupy Zofia Bartkowska.

Osobami świeckimi szczególnie zaangażowanymi w powstanie tego 
dzieła, jego rozwój oraz przebieg formacji były w poprzednich latach: 
Anna Chrapek, Helena Czuba, Małgorzata Woźniak, Anna Włodek, Elż-
bieta Dołęgowska, Zdzisława Matwijczyk, Teresa Gerc, Halina Zubel.

Dnia 5 października 2019 roku w Strachocinie, podczas I Kongresu 
Biblijnego Archidiecezji Przemyskiej, grupa biblijno-modlitewna z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w Brzozowie została uroczyście włączona 
w dzieło odnowy biblijnej oraz otrzymała specjalne błogosławieństwo dla 
dalszej działalności. 

Źródła:

Czarnecki S., Zarys dziejów duszpasterstwa szpitalnego w Brzozo-
wie, Brzozów 2021 (mps.); Góralski W., Synod Archidiecezji Przemyskiej 
(1995-2000), „Prawo Kanoniczne” 43/3-4 (2000).

Relacje ustne: 

Zofia Bartkowska, Elżbieta Dołęgowska, Zdzisława Matwijczyk, Ma-
ria Jońca (Brzozów, kwiecień 2021).



Zofia Prokulska

HISTORIA KRĘGU BIBLIJNEGO  
W PARAFII BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU

2011-2014

Z księgi życia imienia Twego nie wymażę

Pod tym hasłem odbywały się rekolekcje parafialne w dniach od 15 
do 18 kwietnia 2011 roku. Prowadził je ks. prof. Stanisław Haręzga. Na-
uki opierały się na słowie Życia zawartych w liście do Kościoła w Sar-
des z Apokalipsy św. Jana. Dziękując za przeżyte ćwiczenia duchowe, ks. 
proboszcz Marian Bocho powiedział, że tegoroczne rekolekcje stały się 
„świętem Biblii” w naszej parafii.

Kontynuacją wsłuchiwania się w słowo Boże było utworzenie gru-
py biblijnej pod kierunkiem ks. Tomasza Bednarza. Początkowo grupa 
składała się z 9 osób. Chociaż nie znaliśmy się, połączyło nas pragnienie 
poznawania Chrystusa poprzez lekturę Pisma Świętego. Nasza grupa była 
bardzo zróżnicowana pod względem wieku, doświadczenia życiowego, 
wiedzy biblijnej. Niektórzy z nas ukończyli studium biblijne, natomiast 
inni dopiero rozpoczynali swoją przygodę z Pismem Świętym. Grupa spo-
tykała się raz w miesiącu, czytając i rozważając teksty liturgii niedzielnej. 
Spotkania rozpoczynały się modlitwą do Ducha Świętego, aby nam to-
warzyszył podczas słuchania słowa Bożego, oświecał umysły i pomagał 
otwierać nasze serca na Jego działanie. Na zakończenie odmawialiśmy 
modlitwę dziękczynną, po której ksiądz udzielał nam błogosławieństwa.

W sobotę 21 września 2012 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym w He-
luszu odbyło się spotkanie dla członków i kandydatów Dzieła Biblijnego, 
które prowadził ks. prof. Stanisław Haręzga. Prelegent mówił na temat: 
„Istota ewangelizacji w świetle orędzia 1Tm 1, 12-17”. Nasza wspólnota 
wraz z ks. Tomaszem uczestniczyła w tym spotkaniu. 

Dzieje Apostolskie były kolejnym etapem naszego zagłębiania się 
w słowo Boże. Ksiądz Tomasz zachęcał nas do pełnienia funkcji lektora 
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podczas Mszy świętej oraz do angażowania się w nabożeństwach i uro-
czystościach w parafii. Dzieło Biblijne zorganizowało cykl sobotnich 
warsztatów pt.: „Biblijni bohaterowie wiary”: listopad 2012 roku – „Abra-
ham”; styczeń 2013 roku – „Samuel”; marzec 2013 roku – „Piotr”; maj 
2013 roku – „Maryja”. Odbywały się one w Ośrodku Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej w jarosławskim Opactwie. Organizatorem i prowadzą-
cym warsztaty był ks. Stanisław Haręzga – moderator Dzieła Biblijnego 
Archidiecezji Przemyskiej. Członkowie naszego kręgu biblijnego, którzy 
uczestniczyli w tych warsztatach, zostali umocnieni słowem Bożym. Po 
zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 rozstaliśmy się z ks. Tomaszem 
Bednarzem, który został przeniesiony do innej parafii.

2014-2016
Od września 2014 roku nowym opiekunem kręgu biblijnego został 

ks. Artur Drozd. W tym czasie grupa składała się z siedmiu osób. Podczas 
spotkań nadal rozważaliśmy słowo Boże z niedzielnej liturgii, spotykając 
się co tydzień w piątki. Ks. Artur prosił nas, abyśmy żyli niedzielnym 
słowem Bożym do środy, natomiast w czwartek czytali i rozważali słowo 
Boże z nadchodzącej niedzieli do kolejnej środy. Dzięki temu członkowie 
naszego kręgu lepiej rozumieli kazania, które były głoszone w niedzielę. 
Sposób czytania i kontemplowania Pisma Świętego zależał od naszego 
księdza, który często zaskakiwał nas jakąś nową metodą. Oczekiwał też 
od nas przygotowania się do spotkań. Odbywały się one również poza 
salą na plebanii. Jedno z takich spotkań odbyło się w plenerze na terenie 
Opactwa. Tam na trawie, w cieniu drzew, przy śpiewie ptaków, czytali-
śmy i rozważaliśmy Pismo Święte.

Tydzień biblijny w dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku odbywał 
się pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Podczas śro-
dowej nowenny biblista ks. Stanisław Haręzga podczas konferencji za-
prosił nas do rozważenia kwestii: co znaczy być człowiekiem duchowym. 
Natomiast podczas Mszy świętej zachęcał wszystkich do włączenia się 
we wspólnoty parafialne, które podejmują czytanie Pisma Świętego.

W dniu 29 maja 2015 roku dwoma samochodami pojechaliśmy do 
Przemyśla. Teksty z niedzielnej liturgii rozważaliśmy pod krzyżem za-
wierzenia opodal kopca tatarskiego przy świetle świec. Na koniec podzi-
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wialiśmy panoramę Przemyśla nocą. W ostatnią gorącą niedzielę sierpnia 
dziewięć osób z naszej grupy wraz z księdzem udało się na całodniową 
pielgrzymkę do Krakowa-Łagiewnik. Zwiedziliśmy Muzeum Jana Paw-
ła II i udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie uczest-
niczyliśmy we Mszy świętej, którą ksiądz sprawował w naszej intencji. 
Byliśmy w głównym kościele i zwiedziliśmy kaplicę w dolnym kościele, 
a z wieży podziwialiśmy panoramę miasta Krakowa. Po obiedzie ucało-
waliśmy relikwie św. s. Faustyny i odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Do Jarosławia wróciliśmy wieczorem. 

W drugim roku posługi ks. Artura w Jarosławiu, oprócz rozważania 
czytań niedzielnych zaczęliśmy omawiać księgi Starego Testamentu, po-
cząwszy od Księgi Rodzaju do Księgi Liczb. Jak do tej pory spotkania 
rozpoczynaliśmy modlitwą do Ducha Świętego przy zapalonej świecy. 
Ksiądz zawsze podsumowywał temat spotkania i błogosławił nas. Nie-
kiedy na zakończenie modliliśmy się wybranymi słowami z omówionego 
tekstu Pisma Świętego.

Dużym przeżyciem były dla nas rekolekcje w Domu Formacyjno 
– Szkoleniowym Jana Pawła II w Lipniku w dniach 23-25 październi-
ka 2015roku. Uczestnikami tych rekolekcji byli członkowie Domowe-
go Kościoła, kręgu biblijnego oraz młodzieży szkolnej. Ksiądz Artur 
znał wszystkich uczestników, gdyż uczył młodzież i był opiekunem obu 
wspólnot. Rozpiętość wieku była bardzo duża (14-72 lat), co było do-
datkowym utrudnieniem zorganizowania, przygotowania i prowadzenia 
rekolekcji. Moderator oparł je na perykopie o niewidomym pod Jerychem 
(Mk 10,46-52). Na program rekolekcji złożyły się: codzienna Euchary-
stia, cztery konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkania 
w grupach zróżnicowanych wiekowo. Cała wspólnota, a zwłaszcza mło-
dzież, angażowała się w oprawę Mszy świętej, adorację i spotkania po 
wieczornej Eucharystii. Podczas niej ksiądz mówił o znaczeniu poszcze-
gólnych części Mszy świętej, omawiał znaki i symbole liturgiczne. Po-
kazał nam lekcjonarze aktualnie obowiązujące w Kościele, podał zasady 
prawidłowego czytania i podchodzenia do ambonki przy ołtarzu.

Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski ksiądz Artur wyjaśnił nam litur-
gię chrzcielną w kościele, przy chrzcielnicy i zapalonym paschale. Wszy-
scy uczestnicy spotkania przed przeżegnaniem się, umoczyli palce w wo-
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dzie z Jordanu, którą przywieźli pielgrzymi. Ksiądz mówił o znaczeniu 
chrztu świętego w życiu każdego chrześcijanina. Podczas spotkania mo-
dliliśmy się za kapłanów, którzy udzielili nam tego sakramentu i rodziców 
chrzestnych, wypowiadając ich imiona.

W tygodniu biblijnym 2016 roku, aktywnie włączyliśmy się w cele-
bracje Mszy świętej, poprzez podjęcie czytań, przygotowanie modlitwy 
wiernych oraz przynoszenie darów. Ponadto każdy z uczestników Mszy 
świętej otrzymywał na karteczkach cytaty z Pisma Świętego. W czerwcu 
pod koniec roku szkolnego 2015/2016 odbyło się pożegnalne spotkanie 
przy grillu w ogrodzie. Po dwóch latach prowadzenia naszej grupy ksiądz 
Artur został posłany na dalsze studia do Rzymu. Wdzięczni księdzu za 
towarzyszenie nam w zgłębianiu Bożego słowa, za otwartość na nasze po-
trzeby, założyliśmy „Margaretkę” – jako zapewnienie o ciągłej modlitwie 
za niego. Ostatnie spotkanie było dla naszej szesnastoosobowej grupy 
wielkim przeżyciem. Ksiądz Artur prosił nas, abyśmy nadal czytali Pismo 
Święte i modlili się za niego. Te słowa powtórzył jeszcze raz 22 czerw-
ca 2016 roku po Mszy świętej wieczornej ofiarowanej w jego intencji, 
w szczególny sposób dziękując za „Margaretkę” i zapewniając, że będzie 
o nas pamiętał w modlitwie.

2016-2019
We wrześniu 2016 roku rozpoczął się szósty rok istnienia kręgu bi-

blijnego. Powitaliśmy ks. Krystiana Kosia, nowego opiekuna wspólnoty. 
Spotykaliśmy się co dwa tygodnie w poniedziałki, w późniejszym czasie 
we wtorki. Forma spotkań była podobna. Nadal rozważaliśmy czytania 
z liturgii niedzielnej, na przemian z omawianiem kolejnych ksiąg Starego 
Testamentu, od Powtórzonego Prawa do Drugiej Księgi Kronik. Każde 
spotkanie (jak dotychczas) rozpoczynaliśmy modlitwą przy zapalonej 
świecy, a kończyliśmy także modlitwą i błogosławieństwem kapłana. Na 
spotkaniach staraliśmy się zrozumieć rozważane słowa z Pisma Świętego 
i odnieść je do własnego życia. Dzieliliśmy się doświadczeniem wiary, 
radościami i trudnościami w relacji z Bogiem oraz z drugim człowiekiem. 
Trudniejsze fragmenty wyjaśniał ksiądz.

W dniu 15 kwietnia 2018 roku, w trzecią niedzielę wielkanocną prze-
żywaliśmy w Kościele w Polsce X niedzielę biblijną oraz drugi narodowy 
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dzień czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury był List św. Pawła 
do Rzymian. Wydarzeniom tym towarzyszyło hasło: „Weźmijcie Pismo 
Święte – Weźmijcie Ducha Świętego”. Przed każdą Mszą świętą (było 
ich 8) odczytywaliśmy fragmenty listu do Rzymian. W środę 18 kwietnia 
gościliśmy biblistę ks. Stanisława Haręzgę, który na Mszy świętej wy-
głosił homilię. Po Eucharystii na plebanii odbyło się spotkanie dla krę-
gu biblijnego, z konferencją na temat: „Czego uczą nas opisy spotkań 
Zmartwychwstałego”. Rok szkolny zakończyliśmy wspólnie z chórkiem, 
którego opiekunem był ks. Łukasz Majchrowski. Po wieczornej Mszy 
świętej członkowie obu grup, po zapoznaniu się, delektowali się różnymi 
potrawami z grilla, którego księża przygotowali na werandzie plebanii.

W dniu 16 lutego 2019 roku moderator Dzieła Biblijnego archidie-
cezji przemyskiej ks. Stanisław Haręzga w jarosławskim Opactwie zor-
ganizował i poprowadził warsztaty dla kręgów biblijnych i innych osób 
zainteresowanych lekturą Pisma Świętego. Problematykę spotkania uję-
to w hasło: „Słowa Boga są Duchem i Życiem”. Na jego treść złożyły 
się dwie konferencje: jak owocnie czytać Biblię oraz jak być świadkiem 
i apostołem słowa Bożego.

W tygodniu biblijnym 2019 roku każdego dnia na wieczornej Mszy 
świętej pełniliśmy funkcję lektorów i przygotowywaliśmy na karteczkach 
słowo Boże dla wszystkich uczestników liturgii. W czerwcu 2019 roku po-
żegnaliśmy ks. Krystiana Kosia, który został przeniesiony do innej parafii.

2019
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019 przywitaliśmy nowego, ko-

lejnego już opiekuna naszej grupy ks. Marka Szczepańskiego. Pod jego 
kierunkiem spotykamy się w każdy wtorek tygodnia w salce na plebanii. 
Przebieg spotkań jest podobny jak dotychczas: zapalenie świecy, znak 
krzyża, modlitwa do Ducha Świętego i wzywanie świętych z dnia (śpiew 
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź...”), a następnie lektura tekstów biblij-
nych. Kończymy modlitwą, a ksiądz udziela nam błogosławieństwa. Gru-
pa biblijna przyjęła za swojego patrona i opiekuna św. Hieronima. W dniu 
jego wspomnienia (30 września) na Mszy świętej o godz. 1800 ks. Marek 
przybliżył nam postać świętego. Członkowie kręgu biblijnego czynnie 
uczestniczyli w liturgii słowa oraz złożyli dary ofiarne.
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W sobotę 19 października 2019 roku odbyło się czwarte spotkanie 
Kongresu Biblijnego Archidiecezji Przemyskiej, któremu towarzyszyły 
słowa: „Panie uświęć nas w prawdzie”. Objęło ono archiprezbiterat jaro-
sławski, a miejscem spotkań była parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu. 
Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez ks. Andrzeja 
Surowca oraz zawiązaniem wspólnoty i modlitwą do Ducha Świętego. 
Następnie wygłoszone zostały dwa wykłady: „Prawdomówność Jezusa” 
(ks. dr hab. Stanisław Wronka) oraz „Kult w Duchu i prawdzie (J 4,2)”  
(s. dr hab. Emmanuela Klich OSU). W dalszej części spotkania kongre-
sowego odbyła się wspólnotowa modlitwa słowem Bożym oraz występ 
chóru „Deo Cantamus”. Kongres zakończyła Eucharystia sprawowana 
przez 30 księży pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika. Przed koń-
cowym błogosławieństwem miało miejsce przesłanie kongresu i wrę-
czenie błogosławieństw dla grup biblijnych z archiprezbiteratu oraz bło-
gosławieństw dla parafii przystępujących do projektu odnowy biblijnej.

W niedzielne popołudnie 12 stycznia 2020 roku, na plebanii spotka-
liśmy się na opłatku naszej grupy. Ksiądz Marek odczytał fragment o na-
rodzeniu Pana Jezusa z Ewangelii św. Łukasza, łamaliśmy się opłatkiem, 
składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy. Od połowy marca 2020 
roku nastąpiła przerwa w spotkaniach z powodu pandemii koronawirusa. 
Przy wielkim zaangażowaniu oraz determinacji naszego opiekuna wzno-
wiliśmy spotkania ku wielkiemu zadowoleniu nas wszystkich. Zabro-
nione spotkania w kościołach i plebanii zastały przeniesione do naszych 
domów, dzięki platformom internetowym. Ks. Marek podtrzymywał łącz-
ność z grupą na Skypie. Chociaż nie wszyscy mogliśmy się nadal spotykać 
w tej formie, to jednak cieszyły nas konferencje wygłaszane i nagrywane 
przez księdza. Właśnie w tym czasie do naszej grupy dołączyły dwie pa-
nie z Brzozowa oraz jeden uczeń z Liceum Katolickiego w Jarosławiu. 
Pomimo ograniczeń w tygodniu biblijnym czynnie uczestniczyliśmy w li-
turgii słowa.

Drugi rok pracy z ks. Markiem rozpoczynaliśmy z wielką radością, 
ponieważ znów mogliśmy spotkać się na plebani. W sobotę 26 września 
2020 roku odbyła się pielgrzymka dla naszej grupy do Starej Wsi i Dukli. 
Ksiądz oprowadzał nas po ogrodzie biblijnym przy bazylice Ojców Je-
zuitów. W symboliczny sposób ukazane są w nim historie biblijne i miej-
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sca Ziemi Świętej. Ksiądz przygotował odrębne medytacje dla każdego 
uczestnika (14) i drugą wspólną dla wszystkich pt. „Męka Jezusa Chry-
stusa”. Po niej w ciszy udaliśmy się w miejsca swojej osobistej medyta-
cji. Następnie odbyła się Eucharystia, punkt centralny pielgrzymki, którą 
sprawował ksiądz w naszej intencji w bazylice Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, gdzie znajduje się kopia cudownego obrazu przed-
stawiająca scenę Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
W drodze do pustelni św. Jana na Puszczy rozważaliśmy Drogę Krzyżo-
wą. Ostatnim miejscem pielgrzymowania było sanktuarium św. Jana przy 
klasztorze OO. Bernardynów w Dukli. Wspólne pielgrzymowanie obfito-
wało w modlitwę (Eucharystia, medytacja, śpiewanie pieśni) i refleksję 
religijną. W tym dniu oderwaliśmy się od codziennych zajęć, wspólnie 
poznając się i ciesząc się obecnością przebywania we wspólnocie.

Radość spotkań na żywo nie trwała długo. Z powodu pandemii i wpro-
wadzonych w związku z tym obostrzeń sanitarnych ponownie zaczęliśmy 
się spotykać na platformie internetowej. W niedzielę 24 stycznia 2021 
roku przeżywaliśmy „Niedzielę Słowa Bożego” ustanowioną przez papie-
ża Franciszka. Z okazji tego wydarzenia ks. Marek przygotował specjal-
nie dla członków kręgu biblijnego krótkie refleksje nad słowem Bożym 
na niedzielę i kolejne dwa dni: Nawrócenia św. Pawła oraz wspomnienia 
świętych Tymoteusza i Tytusa. Od miesiąca lutego omawiamy Ewangelię 
św. Jana. Na Wielki Post otrzymaliśmy przygotowane do rozważań medy-
tacje na 7 kolejnych dni pt: „Jak rozmawiać z Bogiem”.



Ks. Stanisław Siuzdak

GRUPA BIBLIJNA W PARAFII  
PW. ŚW. MARII MAGDALENY W DUKLI

W parafii farnej w Dukli grupa biblijna istnieje od ponad trzech lat. 
Uczestniczy w niej 15 osób. Formą spotkań jest kurs biblijny, którego 
celem jest poznanie Osoby Jezusa Chrystusa i Jego orędzia o królestwie 
Bożym, o byciu Jego uczniem. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie 
(dwa razy w miesiącu). Na każdym z nich pracujemy po kolei nad jed-
nym rozdziałem Ewangelii. Uczestnicy poznali już Ewangelię według św. 
Mateusza. Aktualnie jesteśmy w trakcie zgłębiania Ewangelii według św. 
Łukasza. W planie kursu biblijnego są pozostałe Ewangelie oraz wszyst-
kie księgi Nowego Testamentu.



Ks. Jan Szczepaniak

KRĄG BIBLIJNY W PARAFII CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE

Od początku mojego pobytu w parafii Chałupki Dębniańskie (od 
1990 r.) w każdy czwartek spotykamy się na plebanii, by rozważać Pismo 
Święte. Spotkania mają najczęściej następujący przebieg:
1. Eucharystia w kościele,
2.  Przejście na plebanię,
3. Modlitwa do Ducha Świętego,
4. Czytanie fragmentu Pisma Świętego (najczęściej z bieżącego dnia),
5. Rozważanie słowa Bożego – wyjaśnianie,
6. Słowo Boże a nasza życiowa sytuacja,
7. Modlitwa – najczęściej dziesiątek różańca.

Na spotkanie przychodzi kilkanaście osób, raczej są to osoby starsze. 
Przez dłuższy czas spotkania nie odbywały się ze względu na pandemię. 
Przed wakacjami tego roku zostały one wznowione. Nastąpiło wielkie 
zobojętnienie religijne. Jestem jednak przekonany, że spotkania kręgu bi-
blijnego uda się utrzymać.



Mariola Babiarz

KRĄG BIBLIJNY W MCK LEŻAJSK

Jako pracowni Oświaty Zdrowotnej w Inspekcji Sanitarnej w Leżaj-
sku, razem z psychologiem Poradni Uzależnień w Leżajsku Andrzejem 
Nosalem uczestniczyłam w szkoleniu w zakresie rozwiązywanie proble-
mów alkoholowych, które odbywało się w Przeworsku. Owocem tego 
spotkania miał być punkt pomocy na terenie Leżajska. Tam osoby szuka-
jące pomocy w różnych sytuacjach życiowych mogłyby uzyskać poradę, 
lub pomoc. Otrzymaliśmy informację, że ks. Jan Szczepaniak proboszcz 
parafii w Chałupkach Dębniańskich jest zaangażowany w niesienie po-
mocy w tym zakresie. Ksiądz chętnie zgodził się być naszym duchowym 
przewodnikiem. Ogłosiliśmy swoją działalność i rozpoczęliśmy spotka-
nie w każdy poniedziałek o godz. 15.00. Początkowo naszą siedzibą była 
świetlica Biblioteki Publicznej w Leżajsku. Potem korzystaliśmy z sali 
w przedszkolu Promyczek, następnie udostępniono nam salę w Szkole 
Specjalnej, a obecnie od kilku lat spotykamy się w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku. Najczęściej w spotkaniach uczestniczy od kilku do 
kilkunastu osób. Początkowo były one czasem szukania wzajemnej po-
mocy, rozmów, dzielenia się osobistymi doświadczeniami. Szybko jednak 
pojawiło się w nich Pismo Święte, które wspólnie rozważamy i czerpiemy 
z tej lektury siłę i natchnienie do chrześcijańskiego życia. Nasze spotka-
nia w kręgu biblijnym trwają już 25 lat. Na ich program składają się na-
stępujące punkty:
1. Koronka do Bożego Miłosierdzia (godz. 15.00),
2. Rozmowy, dzielenie się swoimi przeżyciami, problemami,
3 Szukanie pomocy w Piśmie Świętym, dzielenie się słowem Bożym,
4. Modlitwa spontaniczna,
5 Błogosławieństwo i zakończenie spotkania (godz. 16.00).

Obecnie spotkania zostały zawieszone ze względu na trwającą pan-
demię.





Część szóstaCzęść szósta

Z NIWY DZIEŁA BIBLIJNEGO

Ze względu na bezkresne horyzonty misji Kościoła i złożony 
charakter obecnej sytuacji potrzebne są nowe formy skutecznego 
przekazywania słowa Bożego (...). Słowo Boże dociera do ludzi 
przez spotkanie ze świadkami, dzięki którym staje się obecne 
i żywe (n. 97)

(Z adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykta XVI)





Andrzej Koperski

CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY  
POWOŁANIA PROROKA

NA PRZYKŁADZIE TEKSTU Z KSIĘGI JEREMIASZA  
1, 4-19

Prorok
Prorok w Starym Testamencie, w języku hebrajskim nabi, oznacza 

wołającego z polecenia Jahwe, względnie powołanego przez Boga. Na-
zywany był też: widzącym, mężem Bożym, sługą Jahwe, aniołem Jahwe, 
pasterzem. Prorok mówiąc w imieniu Boga, stawał się zwiastunem Boże-
go słowa, dlatego w Starym Testamencie nazywany był również ustami 
Jahwe. Był rzecznikiem Boga na dworze królewskim, w sanktuariach, 
wobec ludu. Zjednoczony i przemieniony przez Boga prorok otrzymywał 
szczególną misję, stawał się wysłannikiem Boga, głosicielem woli Bożej. 
Także świadectwo jego życie stawało się proroctwem. Ludowi zapowia-
dał sąd Boży i upadek, jego głos był ostrzeżeniem przed zamierzoną karą 
Bożą. Prorok skłaniał lud do nawrócenia, do pojednania się z Bogiem, 
pomagał dostrzec sens życia. Zabiegał o przestrzeganie Prawa Bożego.

W imieniu Boga i z Jego plecenia, z inspiracji Ducha Bożego, prorocy 
głosili prawdy religijne i moralne, strzegli czystości wiary i obyczajów, 
bronili sprawiedliwości społecznej. Przyczyniali się do przetrwania wiary 
izraelskiej. Często powracali do zbawczych chwil w historii Izraela, aby 
pokazać wierność i miłość Boga, a równocześnie wezwać naród do zacho-
wania wierności przymierzu. Zapowiadali zbawczy dzień Jahwe. Wyty-
kali władcom i kapłanom wszelkie odstępstwa i uchybienia wobec prawa 
Bożego. Niekiedy surowo osądzali teraźniejszość i ukazywali przyszłość 
w świetle otrzymywanych od Pana Boga objawień. Przypominali ludziom 
o Bożych żądaniach, ukazywali drogi posłuszeństwa i miłości do Jahwe. 
Ich wiarygodność potwierdzało osobiście przeżyte powołanie dane im 
przez Boga.
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Powołanie
Proroka powołuje sam Bóg. Czyni go swoim wysłannikiem do ludu. 

Wysyłam cię – mówi Bóg do Mojżesza (Wj 3, 10). Prawdziwy prorok jest 
powołany osobiście. U źródeł powołania znajduje się wybranie Boże, 
a jego celem jest wypełnienie określonej woli Bożej. Bóg przez powo-
łanych proroków realizuje swój plan zbawienia. Powołanie jest wezwa-
niem, z którym Bóg zwraca się do człowieka w sposób bezpośredni, 
nieoczekiwany i bez przygotowania, w sposób jednorazowy i nieodwo-
łalny. Obejmuje ono całego człowieka, ustanawia nowe stosunki między 
prorokiem a Bogiem, oraz między prorokiem i ludźmi. Prorok jest po-
wołany do służby innym. Prorocy byli też świadomi takiego wybrania, 
wiedzieli do czego są zobowiązani przyjmując wezwanie Boże. Wyod-
rębnieni przez Boga, byli często skazani na samotność. Równocześnie 
otrzymywali obietnicę, że Bóg będzie zawsze blisko, będzie otaczał ich 
opieką i wspomagał w powierzonej misji. Prorok napełniony mocą Jah-
we widział we wszystkich wydarzeniach Pana Boga i był przeświad-
czony, że to właśnie sam Bóg tak widzi. Dlatego też prorocy nauczali, 
że trzeba się opierać wyłącznie na Panu Bogu, ukazywać prawdy Boże, 
nawet gdy jest to trudne i ryzykowne. 

Mistyka i elementy powołania prorockiego w świetle Jr 1,4-19 
Jeremiasz powołany na proroka ok. 627 lub 626 roku przed Chry-

stusem, w młodzieńczym wieku, początkowo wymawia się od zleco-
nego mu zadania. Aby gorliwie spełnić Boże posłannictwo, pozostał 
w stanie bezżennym. Piętnował niewierność i przewrotność narodu. 
Głosił Izraelowi nieodwołalną karę, zagładę świętego miasta i świątyni 
jerozolimskiej. Jest bezkompromisowy w głoszeniu prawdy. Mimo, że 
przez ponad 40 lat wiernie towarzyszył swojemu ludowi, był odrzuco-
ny i osamotniony. Pod ciężarem swej misji Jeremiasz wypominał Bogu 
narzucenie mu tak trudnego powołania. Wytrwał jednak świadomy, że 
naprawdę powołał i posłał go Pan, który włożył swe słowa w jego usta. 
Jako Jego prorok – pośrednik, niejednokrotnie wstawiał się do Boga za 
ludem.
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Elementy powołania Jeremiasza i innych proroków
1. Bóg objawia się prorokowi w swoim słowie: PAN przemówił do 

mnie ... (Jr 1,4)
2. Bóg zna tego, kogo chce powołać na proroka.
Bóg zna osobę, którą chce powołać do swojej szczególnej służby, 

jeszcze przed poczęciem, zanim ukształtował go w łonie matki (Jr 1, 5a), 
wcześniej – niż o dziecku wie jego własna matka (Iz 49, 5). Zanim Jere-
miasz przyszedł na świat, przed urodzeniem, Bóg już przeznaczył go do 
posługi i ustanowił go prorokiem, specjalnie wybrał do świętej funkcji 
i konsekrował do specjalnych zadań. Prorok ma głosić słowo Boże nie 
tylko do narodu wybranego, ale do wszystkich narodów, bowiem Jahwe 
jest Bogiem i Panem wszystkich narodów.

3. Wybrany, powołany, przedstawia Panu Bogu swoje wątpliwości 
co do umiejętności i możliwości wypełnienia misji proroczej.

Jeremiasz mówi: Ach PANIE, mój BOŻE, nie umiem przemawiać, 
gdyż jestem młody (Jr 1, 6). Widząc swoje niedomogi, świadom trudnych 
zadań i walki, jaka go czeka, świadom też własnej wrażliwości, próbuje 
się wymawiać. Mówi to w poczuciu wielkiej odpowiedzialności. Jednak 
mimo przewidywanych trudności i przeszkód podjął zlecony przez Boga 
trud.

4. Wyjaśnienia ze strony Boga
Jahwe nie przyjmuje sprzeciwu proroka, nie cofa swego wezwania, 

potwierdza nakaz posłannictwa: pójdziesz dokąd cię poślę, i będziesz mó-
wił, cokolwiek ci polecę (Jr 1,7b). Równocześnie Bóg kieruje słowa po-
cieszenia: nie bój się nikogo (Jr 1,8a); zapewnia proroka o swojej pomo-
cy, nieustannej obecności. On sam uzupełni wszelkie ludzkie braki.

5. Bóg przekazuje posłannictwo i określa cel misji.
PAN dotknął.. ust i powiedział: Oto kładę moje słowo w twoje usta (Jr 

1,9).
Jest to symboliczne przekazanie przez Jahwe charyzmatycznego po-

słannictwa, równocześnie uroczyste ogłoszenie misji proroka. Słowa, 
które Jahwe oznajmia ustami proroka wszystkim narodom i królestwom, 
posiadać będą niezwykłą moc. Prorok będzie realizował dzieło samego 
Boga, który dokonuje sądu nad ludzkością (wyrywa, powala, niszczy, bu-
rzy), ale także przynosi nadzieję (buduje, sadzi) (Jr 1, 10). Prorok ma za 
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zadanie wykorzeniać zło, burzyć to co stoi człowiekowi na przeszkodzie 
w znajdowaniu Boga, a także budować, tworzyć nowe podstawy związ-
ków łączących człowieka (Izraela) z Bogiem.

6. Bóg obdarza proroka widzeniami, wizjami, obrazami przyszłości, 
wyjaśnia ich znaczenie, daje prorokowi wskazania.

Wizja pierwsza – drzewo migdałowe – „czujka” – Bóg czuwa, aby 
spełniło się to, co zapowiada (Jr 1, 10,11). Jest to zapowiedź początku 
najazdu babilońskiego, a jednocześnie zapewnienie Jeremiasza o opiece 
ze strony Boga.

Wizja druga – kipiący kocioł, który przechyla się z północy na połu-
dnie, symbolizuje potęgę babilońską zagrażającą Jerozolimie i Judzie (Jr 
1,13.14). Najeźdźcy będą narzędziami w ręku Boga. Główną przyczy-
ną zesłania kary na naród wybrany, było bałwochwalstwo, opuszczenie 
prawdziwego Boga (Jr 1, 16b). 

Wśród grożących niebezpieczeństw, prorok musi wykazać niezwykły 
hart ducha i bezwzględną wierność wobec Jahwe w wypełnieniu nałożo-
nych obowiązków. Ty natomiast przepasz się, wstań i powiedz im wszystko 
co ci nakażę (Jr 1, 17). Prorok napełniony niezwykłą mocą Bożą nie może 
się lękać, nawet gdy wszyscy obrócą się przeciwko niemu. Otrzymuje bo-
wiem od Boga zapewnienie: Ja jestem z tobą... żeby cię bronić (Jr 1,19b).

Prośmy Ducha Świętego o dar mądrości i umiejętności, abyśmy wśród 
zamętu świata, potrafili rozpoznać współczesnych nam proroków, usły-
szeć przekazywane przez nich słowa samego Boga i nimi żyć.

Opracowano na podstawie:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa 2009.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Stary Testament, t. III, Poznań 1999.
Browning W.R.F., Słownik biblijny, Warszawa 2009.
Harrington W.J., Klucz do Biblii, Warszawa 2002.
Kurs Biblijny, Stary Testament, z. 24, Profetyzm. Prorocy od VIII wieku przed Chr., 

Kraków 2009.
Kurs Biblijny, Stary Testament, z. 25, Księgi proroków Jeremiasza i Barucha, Kra-

ków 2009.
Leon-Dufour X., Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994.
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Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumenicz-
ny na XXI wiek, Warszawa 2001.

Pikor W., Czytamy Stary Testament, Kielce 2007.
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Słownik symboli, Warszawa 2008.



Antoni Makar

ABY SŁOWO BOŻE WYDAŁO PLON

1. Modlitwa zawierzenia

Panie, Jezu Chryste, ufamy Twemu Sercu, które jest dobroci i miłości 
pełne,

Gdy pragniemy z ciemności zawrócić do Twojego światła i błogosła-
wieństwa,

Przekieruj myśli naszych serc, aby obdarowanie Twą łaską nie było 
daremne,

Lecz było poznawaniem Twej miłości, przez okazywanie Tobie po-
słuszeństwa.

Miłosierdziu Twojemu zawierzamy wszystkie, przez grzech popląta-
ne sprawy,

Gdy zwracamy się z nimi do Ciebie, świadomi Twej mocy w naszej 
bezsilności.

Prosimy Jezu, niech Duch Twój przekona nasze serca, że jesteś nam 
łaskawy,

Aby przyjmowany dar Twojej miłości, ukazywał wierność Twej spra-
wiedliwości.

2. Droga Bożego miłosierdzia

Duch łaski i prawdy chce prowadzić wszystkich drogą nawrócenia,
Lecz nie każdy chce być posłuszny, wobec Bożego planu zbawienia.
A kiedy do przyziemnych korzyści dąży i dopuszcza się nieprawości,
Błędnym myśleniem ociemniony, nie rozumie, że błądzi w ciemności.

Aby człowieka ratować, Miłosierdzie Boże udziela łaski zrozumienia,
Że pożądania tego świata przemijają, a Miłość trwa i się nie zmienia.
Jeśli zaś serca twarde pozostaną zamknięte dla Bożego daru miłości,
To otrzymają tę zapłatę, jaką będzie wymierzenie im sprawiedliwości.
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Bóg sprawiedliwy i zbawiający, człowieka w szatę zbawienia odziewa,
Okrywa płaszczem sprawiedliwości i takiej wiary od niego spodziewa,
Która przyjęcie daru miłości czyni umieraniem dla grzechu własnego,
Aby już żyć dla sprawiedliwości w nowości Ducha dziecięctwa Bożego.

3. Czas nawrócenia

Rozważmy, czy to jest możliwe, aby nasze życie, przeżywane było 
w zachwycie,

Nad pięknem tych rzeczywistości, dla których odkrywamy, Boży za-
mysł miłości.

Wystarczy chodzenie według Ducha, tj. myślenie, zgodne z Jezusa 
pragnieniem,

Aby uwierzyć, że Miłość Ojca wypełni nas w Nim, poprzez prawdzi-
we nawrócenie.

Czas bowiem mija nieubłaganie, nadeszła chwila wyboru i odpowie-
dzi na pytanie,

Czy zgodnie z Bożym oczekiwaniem, okazujemy Słowu Pana takie 
posłuszeństwo,

Że moc Ducha uwalnia nas od przyczyny grzechu, a otrzymane bło-
gosławieństwo,

Jako spotkanie łaski i wierności, owocuje pokojem i radością praw-
dziwej wolności.

Słowo Boże się nie zmienia, lecz opieczętowuje serca pieczęcią 
usprawiedliwienia,

Jeśli wiara działa z powodu Miłości, kiedy my wyrzekamy się wszel-
kiej nieprawości,

Jezus zaś oczekuje posłuszeństwa wiary, która nasze serca przemie-
nione Miłością,

Skłania do pełnienia sprawiedliwości i dawania prawdziwego świa-
dectwa wierności.



Janina Orzechowska

OKRUCHY Z MODLITWY SŁOWEM BOŻYM

Lectio divina

W modlitwie
Twoim słowem, Panie
poznaję Cię
sercem patrząc w Twe Serce
Odkrywam
Twą niewidzialną obecność
Odczuwam
żar Twojej Miłości
Widzę
Twoją promienną radość
odbitą na mojej twarzy
Radość Stwórcy
udzielającą się stworzeniu
Radość z nadmiaru Miłości
Ślad spotkania
Pełni z pustką
„Miłość przewyższającą
wszelką wiedzę” (Ef 3,19)
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Modlitwa o odnowę

Przyjdź, Ożywicielu – Wodo Żywa
glebę serca mego napój
kształtuj zdrojem Słowa
stwarzaj je na nowo
Wierzę, że żyjesz we mnie
Znasz me myśli i pragnienia
widzisz codzienne zmagania
słyszysz modlitw wołanie
Przyjdź, Pocieszycielu – dawco pokoju
burzę serca mego uśmierz
Zanurz je w Twej ciszy
daj głos Twój usłyszeć
Wierzę, że pełniej żyjesz we mnie
gdy ja zapieram się siebie
Obdarz miłością codziennego krzyża
i pomóż z radością go dźwigać
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Wierzę Panie

Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem,
pomrzecie w grzechach swoich (J 8,24)

Tak. Wierzę, Panie
Tyś Bogiem
„który jest, który był
i który przychodzi”.
Miłość prawdziwa
Największa
Ofiarująca się na śmierć
dla ocalenia
umiłowanych
Tak. Wierzę, Baranku Boży
gładzący mój grzech
darzący
życiem prawdziwym
życiem w Tobie
nieśmiertelnym.
Pragnę trwać
w miłości Twojej
Bo nie żyć w Tobie
to stopniowo
umierać
w grzechach swoich.
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Otwieram serce

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
jeśli ktoś usłyszy mój głos
i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on
ze Mną (Ap 3,20)

Panie, wejdź do mnie, proszę
otwieram me serce na oścież
weź mego zaufania klucz
byś co dzień ze mną wieczerzać mógł

Ucz mnie żyć w Twej obecności
Prowadź w Prawdzie do świętości
Chcę dla Ciebie być uboga
nieść swój krzyż i iść za Tobą

Największym moim skarbem
niech będzie święta uczta ta
gdzie Ty – mój Zbawca i Pan
z Ciała swego czynisz dar

Pokarmie żyjących, żywy Chlebie
przychodzisz z łaską
przemieniasz mnie w Siebie

Tyś Życiem mym i wszystkim
i nic więcej mi nie trzeba
bo żyjąc w Tobie i dla Ciebie
już doświadczam nieba



Nella Hankus

MOJE SPOTKANIA ZE SŁOWEM

Urodziłam się w jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi – w Ja-
złowcu. Zniewalający urok tej ziemi, a zwłaszcza przyrody, pozostawił 
w mej duszy niezatarty ślad. Do tej pory pamiętam lasy i łąki z mnó-
stwem przecudnych kwiatów, maki w polu, kwitnące sady i wierzby nad 
rzeką.

Od samego dzieciństwa mama uczyła mnie „widzieć” cuda przyrody. 
Czuć jej zapachy i słyszeć jej dźwięki. Zasiała w mej duszy miłość do 
tego, co piękne, a zatem miłość do Stwórcy, bo On przecież uobecnia się 
w doskonałości.

Poprzez przyrodę poznawałam Pana Boga. Pamiętam, jak we wcze-
snym dzieciństwie oddalałam się od domu w ustronne miejsce na wzgó-
rzu i w samotności patrzyłam w dal wypatrując „czegoś” lub „Kogoś” i do 
bólu tęskniłam. Ta tęsknota trwa we mnie do dzisiaj. 

Tylko teraz wiem za Kim tęskniłam. Kogo pragnęła moja dusza, do 
Kogo zbliżałam się przez całe życie uczestnicząc w lekcjach religii, słu-
chając kazań i słów Pisma Świętego w kościele.

Obecność Pana Boga w moim życiu przejawiała się w różnych sy-
tuacjach i niezwykłych zdarzeniach. Najbardziej w dniu pogrzebu mojej 
mamy, kiedy nagle, w momencie rozpaczy, zobaczyłam na niebie potężną 
tęczę. I od tamtej pory wszystko potoczyło się inaczej, niż myślałam. Nie 
zostałam sama. W duszy zapanował pokój i pojawiła się nadzieja. Pragnę-
łam być blisko Boga i czułam Jego obecność.

Pan postawił na mojej drodze dobrych ludzi – Aniołów, którzy pomo-
gli mi odnaleźć Boga w Biblii. W miarę czytania Pisma Świętego pojawi-
ło się zdumienie i zachwyt nad „Słowami życia”. To niesamowite czytać 
słowa samego Jezusa Chrystusa, czytać i rozumieć, i czuć Jego obecność! 
Głębia słów Pana wciąż mnie zdumiewa i zachwyca. Te słowa są żywe, 
mają moc: uczą, prowadzą, darzą radością i miłością, leczą i uzdrawiają, 
nadają życiu sens. Są pokarmem duszy.
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„Słowa Nieba” są aktualne, dają odpowiedź na wszystkie dręczące 
nas pytania. Nie przemijają, w odróżnieniu od słów świata, które często 
prowadzą do śmierci, a nie do życia.

„Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże. Tobie ufam (...). 
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! Prowadź 
mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, 
i w Tobie mam zawsze nadzieję” (Ps 25,1-2.4-5).

Słowa Pana

Za słuchanie nakazów i pilne ich wykonywanie
będzie ci Pan, Bóg twój,
dochowywał przymierza i miłosierdzia (...).
Będzie cię miłował, błogosławił ci (Pwt 7,12-13)

Rosą słów swoich Panie
Ożywiasz duszę moją,
Umacniasz i uzdrawiasz
Miłością świętą swoją.

W Twych słowach źródło wody
I głębia oceanu.
Czerpią z niego narody
Oddając chwałę Panu.

Twe słowa – źródło życia,
Potęga, moc, zwycięstwo.
Są skarbem do zdobycia
Nagrodą Twą za męstwo.
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Niebezpieczeństwo świata bez Boga

(...) cały świat leży w mocy Złego (1 J 5,19)

Na świecie zawsze ścierają się dwie siły: zło i dobro. Zawsze, do 
wyboru, są dwie drogi: droga życia i droga śmierci. Dzisiejszy świat 
wybiera drogę zagłady. Świat kusi, obiecuje, zachęca, zaślepia, ogłu-
sza, narzuca swoje prawa i nowoczesny styl życia. Rozkorzenia się zło: 
zepsucie, rozwiązłość, arogancja, agresja, egoizm, bezduszność... Pa-
noszy się pycha i zawiść. Trwają niekończące się spory i kłótnie, walki 
i wojny. Następuje degradacja duszy człowieka, zatraca się jego god-
ność. Rozmywają się moralne normy.

W świecie szerzącego się zła i ogólnego moralnego upadku człowiek 
przestaje odróżniać dobro od zła i zło nazywa dobrem, hołduje swemu 
ciału, zmieniając go często w karykaturę, służy jego pożądaniom i na-
miętnościom, wzorem do naśladowania staje się „brzydota”.

W naszym świecie widzimy wysokie mury, ogrodzenia, żelazne 
bramy z napisem „zły pies”. To mury nienawiści oddzielające człowie-
ka od człowieka, narody od narodów. Człowiek znalazł sobie nowych 
bożków, którym służy, to m.in.: pieniądze, swoje ciało, domowe zwie-
rzę, które uczłowiecza, i którego uważa za najlepszego przyjaciela i nie 
tylko. Jedna z zachodnich gazet pisze: człowiek uważa swoje zwierzę 
domowe za najwierniejszego członka rodziny, ważniejszego nawet od 
współmałżonka czy rodziców, przeznacza więcej czasu i pieniędzy na 
pupila niż na bliskich.

Świat ze swoim absurdem, ciemnotą, zaślepieniem znalazł się na 
krawędzi. Jeśli nie zawróci i nie wybierze drogę światła, prawdy i miło-
ści – drogę Boga, zginie. Zginie w swej duchowej samotności.

***

(...) odrzućcie to wszystko (Kol 3,8)

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi (Kol 3,2)



159Część szósta. Z niwy Dzieła Biblijnego

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, 
a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do 
was (Jk 4,6-7)

(...) czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, jest nieprzyjaźnią z Bo-
giem? (Jk 4,4)

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, 
nie ma w nim miłości Ojca (1 J 2,15)

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość (1 J 2,17)

Oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów (1 J 2,18)

Kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem 
(1 J 2,22)

(...) strzeżcie się fałszywych bogów (1 J 5,21)

Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha (1 J 4,5)

Ten, kto zna Boga, słucha nas (1 J 4,6)

Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego (1 J 3,1)

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi (1 J 3,13)

Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność 
(J 15,19)

(...) władca tego świata został osądzony (J 16,10)

Nadchodzi władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie 
(J 14,30)

Wielu postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego (...). Ich losem – 
zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. 
To ci, których dążenia są przyziemne (Flp 3,18-19).



S. Maria Magdalena od Krzyża OCD

BYĆ W TOBIE

O winnym krzewie

Jesteś krzewem
my latoroślami
Jesteś
a my w Tobie
Nie tak jak krople w oceanie
– Twojej jedyności nie buduje nasza ludzka wielość
Być w Tobie to więź najmocniejsza
pierwsza i ostateczna
W niej staje się wszystko dzień po dniu

Kimże jest człowiek
że każde jego drgnienie
przeżywasz w Sobie
i w Ojcu?

Kimże jest człowiek
że możesz wyznawać
jakbyś Siebie samego odsłaniał
i jakbyś własne Ciało zwierzał
z bólu
z życia
z miłości:
„We Mnie Ojciec oczyszcza i ode Mnie odcina”!
Kimże jest człowiek zanurzony w Was?
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Nocą w Twoim domu

Nocą w Twoim domu
w Pieśni nad pieśniami
wiedząc że bliskość
inna w noc niż w dzień
wciąż ten sam Ty
Bóg o oczach bez dna
o Sercu milczącym z miłością
aż wszystko się wykona
Każda chwila w Tobie
każdy dzień się zdarza nocą
w Sercu
aż wszystko się wykona
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* * *

Przenikasz mnie
ogarniasz zewsząd
a przecież nigdzie Ciebie nie ma
i nie odnajdę Twoich oczu
jak się natrafia na spojrzenie kogoś
kto stoi obok
bardzo blisko
Nie, nie spoglądasz na mnie
Ty mnie przenikasz samym Sobą

Nigdzie Cię nie ma
bo wszystko jest w Tobie
cokolwiek powiem – nic nie mówię
a przecież jesteś w każdym słowie
czuję milczącą przepaść Światła
jedyne Słowo
więc milczę
aż serce oswojone z mrokiem
zbudzi się w głębi Twoich oczu
milczę
aż się przebudzę pośród nocy
w głębi widzenia
którym stwarzasz wszystko
i cały świat kładziesz mi pod stopy
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* * *

Miłość twoja mocniejsza od wina –
zmieszana z winem
w Ciebie je przemienia

Potężna jak śmierć
a przepaść
łagodnie nachyla mi do ust

Płomieniem ognia
wprowadzasz mnie w głębokość wina
a miłość Twoja nade mną
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Obok słów

Nie nazywaj
nie zapisuj nawet na wodzie
gdy przejdę obok słów
gdy poruszę się w tobie

Nim zapytasz
lekki powiew już ci odpowie
Kto przeszedł obok słów
Kto poruszył się w tobie

Nie zatrzymuj
nie dotykaj Słowa gdy płonie
wierz tylko że to Bóg
że poruszył się w tobie



Bożena Nestor

W HOŁDZIE WCIELONEMU SŁOWU

Być w Ogrójcu

Być z Tobą w Ogrójcu
to bezsilność godziny swojej
łączyć z godziną konania
i udręki Twojej
to w smutku Twojej duszy
świętej
utonąć swym smutkiem 
bezdennym

Być z Tobą w Ogrójcu
to być blisko Ciebie
to modlić się, czuwać
to źródło Twych udręk 
rozumieć
to trwać przy omdlałym
Twym sercu
to łzy, krwawy pot
Ci ocierać
i pobladłe Oblicze
z miłością przytulać

Być z Tobą w Ogrójcu
to ciało tak swoje uniżyć
aż dotknie się ziemi
by podniesiony został duch
w swym wołaniu niemym
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Być z Tobą w Ogrójcu
to z rąk Ojca przyjąć
goryczy kielich
aby to
co przeznaczył dla mnie
wypełnić
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Drugi brzeg

Nadejdzie kiedyś ten jeden, jedyny
niepowtarzalny wieczór życia
ten upragniony i ostatni, 
gdy jako pielgrzym utrudzony
usłyszę słowa Pana:
„Przeprawmy się na drugą stronę...”
na brzeg wieczności przeprawmy się
na brzeg niebiańskich świateł
i rozjaśnionych mgieł
ziemię barwnych pejzaży i Bożej obietnicy

Gdy gasnąć będzie życia dzień
i ujrzę upragniony cel
do niego zmierzać będę, ku niemu biec, 
bo to jest moja przystań, wieczna ojczyzna ma.
Ufnie popłynę w nieznaną dal
dokąd mnie wiedzie Zbawca, mój Pan

Jak cudnie lśni ten cel świetlany,
ziemia pokoju i Bożej chwały!

Ucichnie serce miotane falami
wód utrapienia i tęsknoty
doliny życia porzucę ciemne
z Panem popłynę ku jasnym brzegom
ku brzegom tym tajemnym.
Burzy i wichru bać się nie będę,
trzymając Go za rękę.
Popłynę nawet wtedy, gdy trzeba przejść
przez mękę.

Popłyń, Jezu, wraz ze mną na tamten
drugi brzeg
gdy kres nadejdzie życia, gdy skończy się
mój bieg
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Duch Prawdy

jak dobrze że mnie wybrałeś
i żyjąc na tym świecie
nie jestem ze świata
jak dobrze że mi dałeś
Ducha Prawdy Twojego
choć Go nie widzę i nie pojmuję
lecz wiew Jego święty ożywczy
całą istotą swą czuję

wraz z zielenią wiosenną
schodzi cichy, tajemny
wionie światłem i miłością
niesie darów świętych siedem
aby życie mojej duszy
prawdziwym stało się niebem

On głębiny mego wnętrza
zmienia w świątynię
Trójcy Przenajświętszej
On jest duszy mojej wiosną
i najmilszym z gości
z Nim wśród burz i rozczarowań
jest mi cicho i radośnie

swym dotykiem leczy rany
swą miłością rozpłomienia
daje mojej duszy pokój zjednoczenia

dałeś mi poznać słodycz Jego łaski
która przenika całą moją duszę
ja Go nie tylko pragnę wciąż od nowa
ja Go mój Jezu na zawsze mieć muszę



169Część szósta. Z niwy Dzieła Biblijnego

Golgota

Być na Golgocie to oczyma i sercem
Matki Przenajświętszej kontemplować
Twe ciało na krzyżu rozpięte
to z Magdaleną płacząc
Twój krzyż obejmować i stopy Twe
gwoździem przybite całować

Być na Golgocie to tak jak Jan
wytrwać przy świętym krzyżu Twoim
ogarniając Cię żarem miłości swojej

Być na Golgocie to słuchać słów
serca bicia, Twojego oddechu
patrząc w oczy gasnące zwrócone
ku niebu

Stać na szczycie Golgoty to jak łotr
winy wyznawać swoje
i rozradować się w duchu
przebaczeniem Twoim

Wejść na skałę Golgoty to przynieść
pod krzyż swoje troski cierpienia słabości
i bezgranicznie zawierzyć Miłosiernej Miłości

Trzeba nam przyjść na Golgotę
i zanurzyć się w oczyszczających Krwi 
strumieniach
żeby barka życia ziemskiego
dopłynęła szczęśliwie do portu zbawienia
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Hostio Przenajświętsza

klękam przed Tobą Hostio biała święta
w Tobie się skryła Wszechmoc niepojęta
widzę tylko małą okruszynę chleba
lecz pod tą osłoną Pan zstępuje z nieba
w Tobie bije serce największej Miłości
Tyś jest duszy mojej pokarmem wieczności
chociaż jesteś taka krucha i milcząca
promieniejesz blaskiem Przedwiecznego Słońca

Chlebie wiecznie żywy, Eucharystio Święta
jesteś źródłem życia, niezmierzoną głębią

zamknięta od wieków w więzieniu miłości
tęsknisz za człowiekiem w swojej samotności
gorąco pragniesz wśród ludzi zagościć
nie ma dla Ciebie większej na ziemi radości

kiedy przyjdziesz do mnie, pieśń Ci śpiewać będę
w monstrancji mej duszy poniosę Cię wszędzie
zabiorę Cię z sobą o zmierzchu wiosennym
do mojej izdebki na wieczerzę ze mną
a gdy jasne słońce nowy dzień ozłoci
poniosę Cię ludziom w uśmiechu dobroci

chcę Cię nieść z miłością po życia mego kres
by wyznać w godzinę odejścia: consumatum est
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Król wieków

pretorium krzyki cierń poniżenie
zawziętość oprawców
oto splendor królewski
oto ziemska chwała mego Zbawcy

opluty, potargany Król nieba i ziemi
cierniowym wieńcem ukoronowany
a wokół Niego tłuszcza rozbestwiona
szyderczo klęka na wraże kolana
Przenajświętsze Oblicze znieważone, pobite
w milczeniu przyjmuje obelgi i rany
broczące krwią przeobfitą

czy potrzeba było Boże mój i Panie
jeszcze tej udręki?
czy nie dosyć było za przewiny nasze
biczowania męki?

w Tobie, o mój Jezu
wyśmianym, wzgardzonym
pociechy doznaje człowiek
na margines życia
przez świat wyrzucony

dziękuję Ci
przez lud Twój odrzucony Królu
że pozwalasz mi czasem
przez cierpienia pretorium
łączyć się z Tobą w bólu

zachwycona Twoim
Człowieczeństwem Świętym
za Tobą idę przez lata
cieszę się Jezu, że królestwo Twoje
nie jest i nigdy nie będzie
z tego świata



172 Zamieszkać w Słowie

Krzyż

Krzyżu Święty, drzewo życia
zdroju kryształowej wody
kogo weźmiesz w swe ramiona
doznaje ochłody
głębi Twojej tajemnicy
nikt pojąć nie zdoła
krople Krwi Chrystusa
drogocenne Twe znamiona
Tyś zwycięstwem i schronieniem
i wieczystym godłem moim
Ty rozświetlasz ciemne chmury
na tym łez padole
Ty kierunek mi wskazujesz
ku wyżynom nieba
Tyś najdroższy znak zbawienia
żywe wiecznie drzewo
Ty prowadzisz mnie w błękity
i ku Słońcu zwracasz lica
Chrystusowy Krzyżu Święty
Miłość Twoją tajemnicą
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Matka

O Kano Galilejska
miasto weselnej radości
tyś godne było w progach
takich powitać gości

Kiedy Matka z Synem 
na ucztę przychodzi
czują się szczęśliwi
i goście i młodzi
Ona czujnym wzrokiem
ogarnia ich troski
On spełnia życzenie
swojej Matki Boskiej

w wino wodę wnet zmienia
radują się ludzie
uwierzyli weń uczniowie
po pierwszym tym cudzie

Prosimy Cię Matko
z Galilejskiej Kany
byś u Syna wybłagała
ludzkich serc przemianę
błogosław rodzinom
opiekuj się nimi
prowadź dłonią matki
przez trudy tej ziemi
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Miłości niekochanej

Jakże Ciebie nie kochać Miłości niekochana
odrzucona opluta i ukrzyżowana?

wyciągasz z krzyża swe zbawcze ramiona
aby nas wszystkich przytulić do swojego łona
szeroko otwierasz krwią płynące rany
aby wciąż obmywać świat grzechem zbrukany
wszystkich chcesz przygarnąć wszystkim dać zbawienie
w przebitym Twym sercu nasze ocalenie
łask Twoich strumienie płyną nieustannie
wzywasz poprzez wieki wszyscy przyjdźcie do mnie

biegniemy do Ciebie najłaskawszy Panie
duszę nam przenika to Twoje wołanie
u stóp Twego krzyża pozostać pragniemy
całą naszą miłość Tobie przyniesiemy
nie dziw się mój Jezu tej małej iskierce
złączona z Twym ogniem rozpali nam serce
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Służebnica Pańska

Tyle rymów napisano
tyle imion Tobie dano
Matko Najwyższego Pana
Przenajświętsza, Nieskalana
Jakim uczcić Ciebie słowem
Jaką pieśń zanucić społem
Jaką Cię otoczyć chwałą
gdy Ci śpiewa ziemia cała?

Najpiękniejszy z wonnych kwiatów
Lilio biała z Nazaretu
przez Anioła pozdrowiona
łaską Pana napełniona
Jako Pańska Służebnica
Matką stałaś się, Dziewico
Duchem Świętym osłoniona
imię Twe – Błogosławiona
Jaki hołd Ci oddać za to
że zgodziłaś się być Matką
Syna Ojca Przedwiecznego
Zbawcy ludu znękanego
Twoja dusza rozśpiewana
wielbi Stwórcę swego Pana
k’ Niemu pieśń dziękczynną wznosi
Jego świętość światu głosi

Matko z Synem współcierpiąca
gorzkie łzy wylewająca
Ciało Jego martwe tulisz
znowu fiat Bogu mówisz

Matko Syna Najświętszego
po prawicy stojąc Jego
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wraz z duchami z wysokości
nucisz Panu pieśń miłości
O Maryjo, z niebem całym
pragnę oddać Tobie chwałę
pragnę głosić Twoją cześć
miłość moją chcę Ci nieść
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Tobie śpiewam

pisałeś Janie pod lipą
„sobie śpiewam a muzom”
muszę rzec żem po stokroć
szczęśliwsza od ciebie
pragnąc sercem swym śpiewać
temu Panu co w niebie

Tobie ja śpiewam
na strunach mej duszy
Tyś moim światłem 
i tchnieniem moim
w codziennej życia głuszy
pieśń mą połączę
z hymnami słodkimi
Twojej świątyni przyrody
co się barwami mieni jasnymi
i słońca ciepłego złotem

zanurzam się w powietrzu
wonnym aromatem
wszak to Ty Boże
zsyłasz nam wiosnę
by zawładnęła światem

nawet ptaki niebieskie
szybujące w obłoki
w piersiach pomieścić nie mogą
tej radości danej z wysoka
chwałę Ci wyśpiewują
w każdym ustroniu zieleni
pozwól mi Stwórco świata
wdzięczność swą z nimi dzielić
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choć się niebo zasnuło
deszczowymi chmurami
nikt mi nie weźmie nadziei
którą obudził ranek



179Część szósta. Z niwy Dzieła Biblijnego

U progu dnia

Ze snu wiosennego
obudzona z rana
staję u progu dnia
i pytam Pana
czy dzień, który mi dajesz
to będzie Golgota
czy Góra Przemienienia?

Czy to będą błękity
uśmiechy i blaski
czy też ciemność Ogrójca
sącząca się w duszę
której nie świta jeszcze
zmartwychwstania brzask?

Czy to będzie radosny
lot ducha
w sam żar Twojej miłości
czy smutek i samotność głucha
szarej codzienności?

Na dobre i złe chwile
czasu mi danego
kładę pieczęć krzyża
chroniąc się bezpiecznie
w zbawczym cieniu jego

Obejmuję z czułością
drzewo życia wiecznego
z nim idę w każdy mój dzień
i nie lękam się niczego



180 Zamieszkać w Słowie

Wielkanoc

Rozśpiewały się ptaki
rozdzwoniły się dzwony
i gromkie brzmią wiwaty
niosąc dziś wieść radosną
rozbudzonemu światu

Chrystus Pan z martwych powstał

Roziskrzyły się gwiazdy
na ciemnym nieboskłonie
księżyc jak wielka lampa
jasno dzisiaj zapłonął
nad ziemią blaskiem chwały
Pana opromienioną

Drzewa i trawy nucą
radosne Alleluja
śpiewaj i ty człowiecze
pospołu z wszem stworzeniem
wielbiąc Zmartwychwstałego
miłości wdzięcznym pieniem
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Wróć Panie

Pogasły świece, umilkły dzwony
i biel obrusów z ołtarza zdjęta
nikt już nie biegnie z kwiatów naręczem
by je położyć na miejscu świętym

Zabrano Pana mego!...

...i chociaż wiem, gdzie Go położono
oczu oderwać nie mogę
od tych drzwiczek otwartych na wylot
i od tej pustki kamiennej
jakiej tu przedtem nie było

Dusza moja stęskniona śle do Cię błaganie
Wróć do tabernakulum Panie
Wróć bo dłużej nie zniesie już serce
tej rozłąki z Tobą
Wróć bo ciężko jest mi na duszy
z tą Wielkopiątkową żałobą
Wróć bo słyszeć chcę znowu serca Twego bicie
Wróć bo bez Ciebie nie ma dla mnie życia
Wróć bo bez Ciebie ołtarz złocony
i ściany z kamienia
nie mają dla mnie żadnego znaczenia

Wiem że powrócisz pełen majestatu
blaskiem jaśniejąc Zmartwychwstania
Wiem że powrócisz by pozostać z nami
aż do skończenia – jako sam rzekłeś – świata
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Zmartwychwstanie

komu ty tak śpiewasz
ptaszku szary, mały
czy mojemu Panu
co tej Wielkiej Nocy
wstąpił do swej chwały?

zanieś wieść radosną
aż po ziemi kraniec
głosząc ludziom smutnym
ich z martwych powstanie

swoje Alleluja
złącz z dzwony srebrnymi
niech ta pieśń popłynie
z głosy anielskimi

oj, śpiewaj ty śpiewaj
wdzięcznie i radośnie
cud to nad cudami!
powiedz o nim wiośnie
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PYTANIA DO REFLEKSJI NAD WYBRANYMI 
TEKSTAMI Z BIBLII

1. Rady Psalmisty

Przeczytaj Ps 37,1-11
Rozważ:

1. Czy Matka Boża stosowała powyższe rady?
2. Czy małe dziecko (2-3 letnie) zachowuje te rady?
3. Dlaczego dla ciebie te rady są takie trudne?
4. Jakie grzechy, wady twego serca, sprawiają, że nie możesz wytrwać 

w spokoju i ufności wobec Boga?
5. Czy masz zamiar stosować powyższe rady? 
6. Jakie będziesz miał z tego korzyści?
7. Kto, co stoi na przeszkodzie, że nie zawsze możesz stosować te rady?

2. Talenty

Przeczytaj Mt 25, 14-30
Rozważ:

1. Czy Bóg rozdziela talenty (zdolności, dary, umiejętności) wszystkim 
jednakowo?

2. Czy Bóg rozdaje talenty sprawiedliwie?
3. Czym kieruje się Bóg w rozdzielaniu darów?
4. Czego domaga się od nas Bóg w tej przypowieści?
5. Jaki los spotkał człowieka, który rozwinął swój talent, a jaki los spotkał 

tego, który go zakopał?
6. O jakie dary (talenty) mamy szczególnie dbać: (sport, wiedza, wiara, 

majątek, nadzieja, miłość, malarstwo, muzyka, pokora.)?
7. Jakie posiadasz talenty? Które najbardziej rozwinąłeś?
8. Co przeszkadza Ci w rozwoju talentów? Co ułatwia ich rozwój?
9. Modlitwa dziękczynienia za otrzymane talenty i prośby o dalsze.
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3. Maria – Marta

Przeczytaj Łk 10,38-42
Rozważ:

1. Kto był gospodarzem domu Maria czy Marta? Kto był ważniejszy?
2. Co czyniły obie niewiasty?
3. Czy posługa Marty była dobra i właściwa?
4. Dlaczego Jezus pochwalił Marię?
5. Twoja postawa życiowa bliższa jest postawie Marty czy Marii?
6. O co troszczysz się i niepokoisz, a czego najbardziej potrzeba w two-

im życiu?
7. Jakiej najlepszej cząstki pozbawiasz siebie i swoją rodzinę?

4. Modlitwa składanych trosk

Przeczytaj 1 P 5,6-7
Rozważ:

1. Pomyśl, jaka troska cię gnębi i przygniata, jaki masz kłopot, problem, 
zmartwienie?

2. Złóż ten ciężar na Boga. Powierzaj Bogu troskę swoimi słowami, 
mów:

 Przyjmij Boże ten mój kłopot. Powierzam Ci to, z czym nie mogę so-
bie poradzić. Jestem jak owca, która wpadła w przepaść, jak łotr na 
krzyżu, jak kobieta, którą chcą ukamienować. Boże ratuj mnie!

3. Trwaj możliwie długo w punkcie 2, wzbudzając w sobie akty zawie-
rzenia Bogu.

4. Kontroluj siebie, byś powierzając Bogu troskę, nie działał sam: ner-
wami, gniewem czy złością.

5. Zauważ otrzymane od Boga dobro, uwielbiaj Go i powierzaj Mu co-
raz większe troski.

6. Dla pogłębienia medytacji sięgnij jeszcze do Ps 37,5 oraz Ps 55,23.
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MATERIAŁY DO BIBLIJNYCH SPOTKAŃ 
Z MŁODZIEŻĄ

1. Królewski orzeł

1. Czytanie bajki
Piękna młoda orlica lekko wzniosła się ku górze. Spojrzała z dumą 

na gniazdo i pięć okazałych jaj. Leżały w ciszy i spokoju, grzejąc się 
w szczęśliwych promieniach słońca. One także były szczęśliwe i zadowo-
lone. Ale czy wszystkie? Jedno z nich, korzystając z wgłębienia i pochy-
łości skał, wytoczyło się na zewnątrz. Popchał je szukający nowych wi-
doków wiatr. Skały otworzyły swe paszcze, by pochłonąć rozbitka. Jajo 
zatrzymało się jednak na chwilę, zawahało i zmieniło kierunek toczenia. 
Trafiło na miękkie mchy i powoli zsuwało się w dół.

Jędrek szedł pogwizdując. Spojrzał w górę.
- Czyżby na skałach rosły grzyby? Co to za biały kapelusz?
Wspiął się na górę.
- Ale jajo! – cmoknął z zadowolenia. – Cała rodzina będzie mieć ko-

lację!
Dzieciska głaskały okazałą skorupkę. Dziadek palił pod piecem. Bab-

cia kroiła słoninę i wkładała na patelnię.
- Dajcie jajko usmażę je – zawołała.
Mała Marysia niosła wolno jajko. Popatrzyła na wszystkich smutny-

mi oczkami.
- A jeśli tam w środku jest już kurczątko? Tak mi się wydaje, że ono 

ma serduszko – dziecko popatrzyło żałośnie, a wielka łezka potoczyła się 
po jego policzku i upadła na skorupkę.

- Można by je zanieść do kurnika – dziadek wyjął z ust faję – kura je 
wysiedzi. By nikt się nie rozmyślił, Marysia szybko wybiegła, położyła 
pod kwokę wielkie jajo, potem z całych sił uścisnęła dziadka.
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Kura długo się kokosiła, poprawiała, układała, ale w końcu cierpliwie 
siadła.

Pisklaki wykluwały się szybko. Na końcu poczęła pękać wielka sko-
rupa i w otworze ukazał się zakrzywiony dziobek. Wieczorem dumna 
kura wyprowadziła swoją rodzinę na podwórko. Kogut spoglądał cieka-
wie, grzebał nogą, potrząsał grzebieniem. Największe pisklę wyraźnie 
wzbudzało jego gniew. Spojrzał zazdrosnym okiem na kurę, potem na 
zakrzywiony dziób pisklaka, przez chwilę obserwował jego ruchy. Na-
stępnie ruszył w kierunku indora i wyładował na nim swój gniew. Kura 
nie zwracała uwagi na awantury porywczego męża, zdążyła się do nich 
już przyzwyczaić, szła dalej dumna, gdakając cicho. Ptaki z uznaniem 
parzyły na liczną gromadkę. Duży pisklak coś im nie pasował, był inny 
nietypowy, ale zostawiły go w spokoju. Do czasu. Bo gdy nieco dorósł, 
kogut pierwszy zaczął bić malucha, nazywając go bękartem i podrzut-
kiem. Indor, na którego kogut pierwszy rzucił podejrzenie, również całą 
złość wyładował na wielkim pisklaku. A on chował się po kątach albo 
pod skrzydła mamy kwoki. Ale rósł szybko, nie mógł się tam pomieścić, 
a złość koguta i indora stawała się coraz większa.

Pewnego razu dziadek z dziećmi stanął przy ogrodzeniu. Któreś 
z dzieci wskazało paluszkiem:

- W kurniku znajduje się prawdziwy królewski orzeł.
- Będzie miał na imię Cezar – Marysia klaskała w dłonie.
Nasz wielki pisklak rozglądał się na prawo i lewo, do przodu i do 

tyłu, szukając orła. Patrzył dookoła, ale nigdzie nie widział królewskiego 
ptaka.
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Któregoś popołudnia poobijany przez koguta, schlapany błotem przez 
prosiaka i skopany przez gąsiora nasz mały orzeł leżał płacząc pod pło-
tem. Matka kwoka podeszła do niego, przytuliła do siebie, by ukoić jego 
ból. Cezar odczuł ulgę, lecz po chwili podniósł głowę ku górze. W oddali 
na niebie ujrzał bowiem kilka wielkich ptaków. 

- To są orły, królewskie ptaki. Prawdziwe, szczęśliwe wolne orły – 
szeptał. Dlaczego one są tam w górze w słońcu i radości, a my tu na dole? 
– pisnął tuląc się do matki.

Kwoka poskrobała się po głowie: 
- One są orłami, ty jesteś kurą. Ucz się być szczęśliwym tu, gdzie je-

steś. Nie myśl o szczęściu innych, ale o swoim.

Ptaki grzebały w ziemi, świnie kąpały się w błocie, kogut piał na grzę-
dzie, wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni ze swojego losu. Tylko Cezar 
patrzył w górę, tęsknił nieszczęśliwy, smutny, uwięziony.

- Dlaczego wszyscy czują się dobrze, są szczęśliwi, a ja jeden tak tę-
sknię i usycham z żalu – myślał. 

Chciał się spytać o to mądrej sowy, ale ona siadła wysoko na gruszy. 
Dobra kwoka nie umiała dać odpowiedzi, a kogut z indorem rozwiązywa-
li jego problem po „ojcowsku”, sprawiając mu zawsze tęgie bicie.

Gdy słońce już zaszło, a mrok otulił ziemię, Cezar siedział cicho przy 
płocie. Patrzył na jasny księżyc, gwiazdy i czuł, jak coś go pociąga i pory-
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wa w świat. Nagle dał się słyszeć szum skrzydeł. Jakiś wielki ptak usiadł 
na drzewie. Odczuł mocny lęk i jednocześnie radość.

- Synu, gdzie jesteś? – usłyszał czyjś stęskniony głos. 
Wiedział, że wielki ptak wołał kogoś innego, ale podniósł głowę, czu-

jąc jak bije mu serce. 
- Tutaj jestem, przy płocie! – odpowiedział. 
- Mój orle, siedzisz w kurniku?
- Nie jestem orłem, jestem kurą, bardzo nieszczęśliwą kurą!
- Jesteś moim królewskim dzieckiem. Wypadłeś z gniazda. Wróć do 

swego domu – szeptała orlica. 
- Gdybym był orłem to bym umiał latać. Jestem biedną nieszczęśliwą 

uwięzioną kurą!
- Rozwiń swoje skrzydła, uwierz, że jesteś orłem, uwierz w siebie. 

Nieszczęśliwy Cezar rozpłakał się wielkimi łzami. Zdawało mu się, że 
pęknie jego zbolałe serce. To samo odczuła orlica, patrząc na cierpienie 
syna.

- Jestem twoją matką, leć ze mną! – łkała.
- Moja matka jest kurą, ona mnie wysiedziała, opiekowała się mną. 

Ona...
Orlica wolno rozwinęła skrzydła i zostawiła swoje zagubione dziec-

ko. Z trudem leciała ku górze, bo żal dusił jej kochające serce.
Na drugi dzień długo krążyła nad podwórkiem. Gdy zbliżał się wie-

czór usiadła znowu na piasku tuż przed Cezarem.
- Mój synu podejdź do mnie, chcę ci coś pokazać. Choć za mną.
Stąpał wolno, nieśmiało. Pchnęła dziobem bramę i wyszła poza po-

dwórko.
- Chodź pokażę ci nowy świat.
- Cały świat to kurnik i podwórko!
- Nie! Jest inny, lepszy, wspanialszy, piękniejszy świat!
- Nie ma innego świata, a gdyby nawet był, to nam kurom nie wolno 

opuszczać podwórka, bo zginiemy.
- Nie zginiesz, podejdź tutaj do bramki! Cezar ostrożnie, nieśmiało 

wyjrzał przez furtkę. Tam rzeczywiście coś było.
- Popatrz jak wspaniałe są góry – rzekła matka.
- Góry – powtórzył cicho.
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- Patrz na drzewa, lasy, rzeki, słońce.
- Drzewa, lasy, rzeki, słońce – szeptał w zachwyceniu.
Podążali wolno w kierunku przepaści. Cezar czuł obawę, trwogę i lęk, 

a jednocześnie ogromna przestrzeń pociągała go, fascynowała. Szedł za 
matką, wyciągając szyję. Poczuł się kimś innym, wielkim. Wiatr zatrza-
snął furtkę, ale on nawet się nie obejrzał. Szedł dalej ku przepaści, która 
napawała go grozą śmierci i radością życia. Orle serce ożywiało królew-
skiego ducha. Coś w nim rosło, rozwijało się.

- Podejdź bliżej, na sam skraj przepaści, tam widok jest jeszcze pięk-
niejszy – orlica zachęcała go nadal.

Cezar patrzył w dal szeroko otwartymi oczyma, wdychał świeże po-
wietrze, rozkoszował się przestrzenią, widokiem wody i zachodzącym 
słońcem. Orla matka stała skupiona, poważna, jakaś myśl dręczyła ją 
i zmuszała do działania. Chciała coś wykonać, uczynić, jednak nie mo-
gła. Podchodziła kilkakrotnie do syna, czyniła jakieś gesty, lecz cofała się 
z bojaźnią. Nagle kątem oka dostrzegła, jak przez dziurę w płocie wycho-
dzi kogut, indor i gąsior. Cofnęła się nieco, skryła w zaroślach i zasłoni-
ła oczy. Odwieczni wrogowie Cezara skradali się powoli. Dawali sobie 
jakieś znaki, przez chwilę szeptali, następnie szybko ruszyli w kierunku 
zapatrzonego w dal młodego orła. Indor z kogutem nabrawszy rozpędu 
pchnęli go z całej siły. Próbował dziobem uchwycić się krawędzi skały, 
lecz gąsior kopnął go celnie i mocno. Cezar runął w dół niczym kłoda. 
Teraz dopiero pośpieszyła za nim matka:

- Jesteś orłem! Rozwiń skrzydła! Masz moc wzbić się w powietrze! 
Jesteś królewskim orłem! – wołała.

Potężne skały najeżyły grzbiety, rozpadliny otworzyły swe paszcze. 
Piargi zaszemrały drobnymi kamieniami.

- Jesteś orłem! – krzyczała nadal.
Strach ścisnął mu serce. Trwoga zamroziła krew w żyłach. Lecz 

w ostatnim momencie odezwał się ukryty instynkt, otworzyły się skrzydła 
i Cezar nieśmiało kołysząc się poleciał w dal.

- Jestem latającą kurą! – zawołał po chwili oniemiały.
- Jesteś orłem! – krzyczała matka.
- Jestem kurą, która naśladuje orła! – odpowiedział
- Zawsze byłeś i będziesz orłem – usłyszał stanowczy głos.
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Młody królewski orzeł usiadł na skale, a obok niego rozradowana 
matka...

- Mój kochany synu – szepnęła.
- Najdroższa matko – rzekł czule. Czy ja naprawdę jestem orłem?
- Prawdziwym, najprawdziwszym orłem.
- Od dzisiaj jestem orłem! – krzyknął.
- Byłeś nim zawsze! – odpowiedziała i poszybowała w dal ku słońcu.
Cezar nabierał sił, mocy i wprawy. Latał coraz wyżej, piękniej. Sły-

chać było wśród górskich przełęczy jego radosne okrzyki.
- Jestem orłem, prawdziwym orłem, królewskim ptakiem!
Usiadł na skale, zadumał się:
- Zaraz, zaraz... Jeśli jestem królewskim ptakiem, to muszę królować, 

rządzić i sądzić zwierzęta i ptaki. Tak! Muszę osądzić kaczora, indora, 
koguta i gąsiora.

Poleciał w kierunku zagrody. Gniew go uskrzydlił. Pragnienie ze-
msty przynaglało. Runął jak grom w środek podwórka. Kogut próbował 
walczyć, lecz po chwili oskubany jak kura na rosół, goły jak młody war-
chlak, schował się ze wstydu w psiej budzie. Indor nie zdążył zwinąć 
napuszonych piór, gdy otrzymał pierwszy cios. Pogubił korale, zapo-
mniał, kim jest i ratunku szukał u prosiaka w chlewie. Gąsior przyparty 
do muru krótko odpierał ataki. Gdy po chwili całe podwórko napełni-
ło się pierzem i puchem, zaczął wzywać pomocy, potem przepraszał 
i przyrzekał poprawę.
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Zwycięski Cezar rozsiadł się na dużej stercie śmieci. Przestraszone 
ptactwo i zwierzaki bojaźliwie patrzyło zza płotów.

- Jestem królewskim orłem. Ja tu rządzę, rozkazuję i sprawuję sądy. 
Jeśli ktoś tego nie rozumie, to mu zaraz jeszcze dokładniej wytłumaczę! 
– wrzeszczał.

Zadarł łeb, nadął brzuch, wysunął pazury i patrzył władczym wzro-
kiem. Czuł się pewny, odważny, dumny.

- Wy niewypierzone poczwary! Lilipucie zapartki! Ja was nauczę ro-
zumu, dobrych manier i kultury! Zrozumiały to wasze ptasie móżdżki?! 

Nagle na rosnącym w pobliżu drzewie, dostrzegł dwa orły. Jednym 
z nich była jego matka, drugim jakaś młoda piękna orlica.

- To jest Klotylda – matka mówiła powoli.
Cezar znieruchomiał. Zamknął oczy. Otrząsnął się. Chciał głowę jak 

struś schować w kupę śmieci Potem próbował tam zagrzebać się cały. 
Paraliżujący wstyd sprawił jednak, że siedział jak skamieniały. Po chwili 
opuścił swój „tron”, rozwinął skrzydła i odleciał.

Przez kilka tygodni unikał wszystkich, chował się w skalnych roz-
padlinach. Potem widziano go płaczącego przed matką i braćmi, których 
odnalazł.

Któregoś dnia odwiedziła ich Klotylda. Patrzyła na Cezara nieśmia-
łym wzrokiem. Uśmiechnęła się życzliwie, zapraszając, by razem lecieli 
ku słońcu, szczęściu i miłości.

2. Odpowiednio przyporządkuj:
a)  Był w raju    - w kurniku, na podwórku
b)  Zasłużył na piekło   - stare obyczaje
c)  Trafił na ziemię    - Jezus przychodzi na świat
d)  Zapomniał kim jest   - jajko w gnieździe
e)  Matka królowa schodzi na ziemię - gniew Boży
f)  Matka zrzuca go ze skały  - pierwsze narodzenie
g)  Tron na śmietniku   - smażenie jaj
h)  Wiedział kim jest; wrócił do kurnika - drugie narodzenie
i)  Dokonał sądu w kurniku   - zbawienie
j)  Odkrył nową miłość   - fałszywa godność
k)  Pofrunął ku słońcu   - fałszywe ambicje
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3. Na czym polegało zagubienie się: Szawła, Piotra, bogacza, złego 
Łotra, Judasza, Piłata?

4. Jak oni się ponownie odnaleźli?
5. Przeczytaj Rdz 11,1-8

a)  Co mieli ludzie wspólnego?
b)  Jaki postawili znak ?
c)  Co im się pomieszało?
d)  Dlaczego orla mama nie miała wspólnego języka z synem?
e)  Dlaczego ludzie nie dokończyli budowli?
f)  Dlaczego się rozproszyli?

6. Przeczytaj Łk 16, 19-22
a) Co złego czynił bogacz?
b) Domyśl się: Jaka była jego modlitwa? O co prosił Boga? Jak trosz-

czył się o życie doczesne, jak o wieczne?
c) Jaki los spotkał bogacza, jaki Łazarza?
d) Dlaczego bogacz zapomniał o życiu wiecznym?

7. Wypisz, co pomaga nam odkryć kim jesteśmy, a co nas usypia i uspo-
kaja: modlitwa, praca, rozrywka, rozkosze, cierpienie, bogactwo, 
czytanie Pisma Świętego, ubóstwo, kontemplacja, telewizja, alkohol, 
Msza święta (Wypisz od najlepszych do najgorszych).

8. Dlaczego zamiast frunąć ku słońcu tkwimy w ciasnym kurniku?
9 Dlaczego Bóg postępuje z nami „okrutnie”? Dlaczego orla mama ze-

pchnęła swego synka ze skały?
10. My jesteśmy orłami, które zapomniały kim są, czy kurami?
11 Czy pobyt na ziemi [w kurniku] może uczynić z nas kury?
12. Pacierz: tajemnica bolesna różańca – Pan Jezus umiera na krzyżu.
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2. Miłorząb

1. Czytanie bajki
Tam, gdzie rzeka San wije się błękitną wstęgą, wśród zielonych 

wzgórz, otoczony licznymi drzewami stoi prastary zamek w Krasiczy-
nie. Dęby, lipy, tuje patrzą w spokojną toń jeziora, to znów kołyszą się 
majestatycznie na wietrze. Gdy stanie się w ich cieniu, słychać melodię 
dziejów, poszum historii i ciszę legendy. Nie będę pisał o lochach, zam-
czyskach, ani duchach, które tam zamieszkują. Nie wspomnę o skarbach, 
które z głębokości uśmiechają się połyskiem złota i kryształów. Chcę, 
byś drogi przyjacielu zatrzymał się pod pięknym drzewem, które nazywa 
się miłorząb. Rozpoznasz je po liściach w kształcie serca. Dlaczego są 
w kształcie serca? Bo miłorząb to drzewo, które umie kochać. A jak ono 
umie kochać, chcę ci to teraz opowiedzieć.

Miłorząb, kiedy go posadzono, był drzewkiem bardzo małym, mógł 
sięgać tobie zaledwie do pasa. Nie miał liści, lecz ostre, kolące igły jak 
oset, czy kaktus. Bywało, że gdy ktoś go dotknął, to szybko odchodził ze 
złością i gniewem. Nasze drzewko, chociaż małe, lubiło ukłuć, dokuczyć, 
użądlić. Odczuwało dziwną przyjemność w sprawianiu komuś bólu.

Pewnego razu ujrzało na dole coś małego powolnego i leniwego.
- Poczekaj, zaraz cię rozruszam – syknęło, spuszczając w dół ostrą 

igłę.
- Oj, boli, bardzo boli! – zapłakał ślimaczek.
Podfrunął szybko ptaszek, wyciągnął igłę, chmurka obmyła ranę, 

a wietrzyk dmuchnął delikatnie.
- Dziękuję wam, moi przyjaciele – maluch uśmiechnął się wdzięcznie 

– jesteście tacy dobrzy i mili.
Drzewko patrzyło zawstydzone. Stało w bezruchu, chociaż powiewał 

wietrzyk. Chciało przeprosić ślimaczka, który nadal cicho płakał. Wie-
działo, że musi zmienić swoje życie, być dobre jak słoneczko, wietrzyk, 
chmurka i ptaszek. Patrzyło teraz inaczej. Chwytało promienie i uczyło 
się miłości. Oddychało ciepłym, miękkim powiewem wiatru i koły sało 
się rozkosznie w kierunku małej chmurki, która płakała w deszczowe dni 
serdecznymi kropelkami. Nasze drzewko otoczone dobrymi przyjaciółmi 
samo stawało się dobre i miłe. Codziennie perłami rosy obmywało każdą 
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szpilkę... Nie, ono nie miało już szpilek tylko listki w kształcie serca, któ-
rymi roztaczało woń miłości coraz szerzej i dalej.

Pewnego razu, gdy zadźwięczały kosy, a kosiarze kładli równe poko-
sy traw, usłyszało cichy płacz:

- Ratunku... Ja ginę, umieram...
Zadrgały wszystkie listki w kształcie serca, a drzewko nachyliło się 

w kierunku głosu.
- Kto wzywa pomocy? – spytało.
- To ja, mały ślimaczek. Umieram, bo nie ma już traw i parzy mnie 

ogień słońca.
Drzewko skłoniło się więc nisko, dając cień. Okryło ślimaczka ser-

decznym listkiem i kropelką rosy schłodziło spieczoną muszelkę. Przytu-
lił się ślimaczek do małego pieńka.

- Dziękuję, dziękuję... Zostańmy przyjaciółmi.
Drzewko zatrzęsło się z wielkiej radości. Tak bardzo chciało kochać, 

lecz dotąd nie miało kogo. Przytulił się ślimaczek jeszcze mocniej do 
swojego przyjaciela i razem doznali radości, jaką daje szczęśliwa miłość. 
Słoneczko zarumieniło się na widok drzewka i ślimaczka. Wiatr zaśmiał 
się z radości, chmurka zakołysała się wdzięcznie, a ptaszek pięknie za-
śpiewał.

Mijały lata. Ślimaczek wyrósł na dużego, pięknego ślimaka, a małe 
drzewko stało się dość dużym drzewem. Nie myślcie jednak, że przestali 
się kochać. Oj, nie! Prawdziwa miłość trwa zawsze. Może tylko teraz 
rzadziej się spotykali, bo nasz ślimak miał nowy, piękny dom, z którym 
wędrował po całej okolicy i odwiedzał swoich krewnych i przyjaciół.

Któregoś dnia drzewko pochyliło się nisko.
- Czy to ty ślimaczku płaczesz? – spytało delikatnie.
- To płaczę ja... Powój. Polny powój.
- Nie widzę cię – odpowiedział miłorząb. 
- Jestem tutaj, na samym dole.
- Wyjdź wyżej, do mnie. Tu widać wspaniale.
- Czy naprawdę mogę?
- Bardzo proszę. Chodź wyżej – drzewko zapraszało serdecznie
- Nie pozwól mu! – wołało słońce.
- On cię zadusi! – pisnęła ptaszyna.
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- Powój odbierze ci życie! – ostrzegała chmurka i wiatr.
- Ja muszę go przyjąć. Ja już taki jestem, teraz umiem tylko kochać 

i pomagać innym.
Rozradowany powój piął się wyżej, coraz wyżej. Rozłożył listki, 

a kielichy kwiatów skierował w stronę słońca.
- Czy mógłbyś nie wychodzić tak wysoko, bo mi duszno i brakuje 

słońca! – prosiło drzewko.
Powój nic nie odpowiadał, tylko jeszcze szerzej rozkładał swoje liście 

i wypuszczał nowe pędy.
- Ratunku! – wołało drzewko. – Ja się duszę, ginę... Ratunku... Śli-

maczku, ratuj mnie!
Zaświeciło mocniej słońce, lecz powój poczuł się jeszcze lepiej. Wiatr 

chciał powiać ostro, lecz bał się, że złamie drzewko. Zapłakała chmurka, 
lecz powój jeszcze umocnił się jej łzami.

Kończyło życie piękne drzewko. Pragnęło promieni słońca, podmu-
chu wiatru, kropli deszczu, lecz tego nie było, gdyż odbierał mu to bez-
litosny powój. Zapłakał rzewnie ptaszek, zaśpiewał najsmutniejszą pieśń 
o ginącej miłości. A ślimaczek? Był daleko, nie słyszał łkania ginącego 
przyjaciela.

Choć było południe, słońce nisko pochyliło głowę i delikatnie pro-
mykami dotknęło złotej muszelki. Ptaszek zaśpiewał żałośnie, ślimaczek 
podniósł główkę. Odczuł dziwny niepokój i lęk, wiedział, że coś się dzieje 
złego, ktoś jest w wielkim niebezpieczeństwie, jego przyjaciel potrzebuje 
pomocy. Biegł najszybciej, jak tylko potrafił, ale był ślimakiem. Zadyszał 
się, zasapał, zmęczył, a przyjaciel był ciągle hen daleko, po drugiej stro-
nie jeziora. Chciał biec dalej, lecz opadł z sił. Patrzył smutnym wzrokiem 
w dal, gdzie drzewko wzywało pomocy. Stary, twardy dąb wzruszył się 
na widok zapłakanego ślimaczka. Spuścił swój wielki liść na taflę wody. 
Ślimaczek szybko znalazł się na zielonej łodzi, wiatr dmuchnął z całych 
sił i tak na skrzydłach wiatru, pędzony tęsknotą miłości znalazł się szybko 
przy drzewku. Chwycił twardą łodygę powoju i gryzł ją ostrymi ząbkami. 
Choć powój wypuścił ostry sok, choć jadem zła zatruwał go i niszczył, on 
nie przestawał gryźć.

Nagle drzewko odczuło, że mocny uścisk słabnie, a ciepło słońca 
i podmuch wiatru daje mu życie. Zobaczyło wesołą chmurkę i rozśpiewa-
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nego ptaszka. Kurczyły się, marszczyły i żółkły liście powoju. Drzewko 
uśmiechnęło się radośnie, rozpromieniło i... dostrzegło na ziemi leżącego, 
martwego przyjaciela.

- Ślimaczku najdroższy... Ślimaczku, ty dla mnie... Ty nie żyjesz?! – 
łkało.

Zatrzymało się słońce, rozpłakała chmurka, jęknął wiatr, a ptaszek 
nie miał siły śpiewać. A drzewko... Choć wolne od złośliwego powoju, 
czuło, że znowu dusi się, ginie, umiera... Tak bardzo chciało kochać, mi-
łować, dzielić się swą radością z przyjacielem, lecz on leżał teraz martwy. 
Jedynie muszelka nadal połyskiwała miłością. Zerwało drzewko najpięk-
niejszy listek w kształcie serca i puściło w dół. Płynęło wolno zielone 
serduszko. Okryło martwego ślimaczka, dotknęło jego złotej skorupki, 
ucałowało ją i... Przecież miłość ożywia, wskrzesza i dźwiga. Poruszył się 
ślimaczek. Spojrzał na setki listków, które miłością rozradowały jego ser-
duszko. Zaśpiewał pięknie ptaszek, rozbłysło, słoneczko, a psotny wiatr 
przyprowadził chmurkę.

Nawet dzieci przybiegły do drzewka, położyły ślimaczka na gałązce, 
dotknęły rączkami pnia drzewka i odczuły tak wielką miłość, że długo 
biegały dookoła, śpiewając i skacząc radośnie.

2. Odpowiedz na pytania:
a) Jaką naturę miał mały miłorząb?
b) Co czyniło małe drzewko? Dlaczego odczuwało radość?
c) Dlaczego się przemieniło? Kto mu pomógł się przemienić?
d) Jaką nową radość odczuło?
e) Jak ślimaczek uratował przyjaciela.
f) Do kogo podobny jest miłorząb? Do kogo ślimaczek?

3. Przeczytaj Łk 19,1-10
a) Dlaczego zły Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa?
b) Dlaczego nie mógł go zobaczyć?
c) Co uczynił Zacheusz?
d) Dlaczego wszyscy szemrali na to, że Jezus poszedł do Zacheusza?
e) Dlaczego Zacheusz pragnął rozdąć majątek i uczynił to?
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4. Przeczytaj Mt 25,14-30
a) Kim jest ten co daje talenty? Komu je daje?
b) Czyj majątek otrzymali obdarowani?
c) Co oznaczają, jaką wartość symbolizują talenty?
d) Co uczynili z talentami?
e) Jaka nagroda spotkała tych co pomnożyli talenty?
f) Dlaczego ten co nic złego nie uczynił otrzymał karę?

5. O czym jest mowa w przypowieści o talentach (wypisz prawidłowe 
odpowiedzi według stopnia ważności):
- o ludzkich zdolnościach,
- o talentach muzycznych, malarskich itp.
- o miłości, 
- o wierze,
- o intelekcie,
- o powiększaniu wartości kulturalnych,
- o zdolności do trwania w cierpieniu,
- o przyjęciu krzyża,
- o rozwoju dóbr materialnych,
- o rozwoju serca.

6. Pomyśl o sobie:
a) Jak zostałeś wyposażony przez Boga?
b) Jakie wartości dzieciństwa rozwinąłeś?
c) Czy nie stałeś się „dorosłym”, gubiąc talenty dane na początku?
d) Jakie talenty rozwinąłeś, a jakie zakopałeś?

7. Prośba o rozwój talentów: spontaniczna modlitwa do Ducha Święte-
go.
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3. Noc zmysłów

1. Czytanie opowiadania
Księżniczka Kinga otrzymała na piąte urodziny pieska. Mówiono 

o nim, że jest rasowy, inteligentny i mądry, ale dla niej najważniejsze 
było to, że on ją kochał. Król zajęty był polityką, królowa utrzymaniem 
dworu, ona też chciała się czymś zajmować. Teraz mogła, bo miała pie-
ska, którego nazwała Funio. Chyba każdy pies jest przywiązany do swego 
opiekuna i chce z nim przebywać, ale Kindze wydawało się, że jej Funio 
jest jedyny, wyjątkowy, nadzwyczajny i potrafi nadzwyczajnie kochać. 
Tak samo myślał, a raczej czuł piesek. Bez Kingi nie mógł przebywać ani 
chwili. I tu był problem, bo etykieta dworska zabraniała trzymania psów 
w komnatach, a on... Szkoda nawet mówić, jaki czuł się nieszczęśliwy, 
gdy musiał przebywać za drzwiami. Chociaż dano mu wspaniały koszyk, 
chociaż wiedział, że rano znów zobaczy swoją panią, wieczorami cały 
trząsł się z tęsknoty. 

Aż pewnej nocy wszystko się zmieniło. Najpierw Kinga długo pro-
siła ojca, by chociaż raz, chociaż tej nocy Funio mógł przebywać w jej 
komnacie. Wniesiono więc jego koszyk, ku radości królewny, do środka. 
Fonio czuł ogromną radość i tak wielkie szczęście, że długo nie mógł 
zasnąć. Wodził szeroko otwartymi oczami po komnacie, widział jakieś 
potwory, które chciały zagryźć i pożreć jego panią. Obudził się. Pa-
trzył wielkimi, mądrymi ślepiami po komnacie. Nagle dostrzegł płaski 
łeb i długie, pełzające po dywanie cielsko. Fonio wyszedł ze swojego 
kosza. Nie był małym szczeniakiem, lecz dorastającym psem. Nie znał 
tego zwierzęcia, lecz instynktownie wyczuł, że musi bronić swojej pani. 
Był mało doświadczony w walce, jego zęby nie były jeszcze zbyt mocne. 
Ugryzł jednak mocno w najbardziej ruchliwą część ciała. Po raz pierwszy 
w życiu uczuł ogromny ból i wściekłość. Rzucił się do walki, gryząc z ca-
łych sił, nie zważając na mocne ukąszenia przeciwnika. Musieli przewró-
cić złoty świecznik, którego upadek obudził służbę i strażników. Jeden 
z rycerzy ławą rozdzielił walczących, drugi mieczem ciął gada. Dwór-
ki zdejmowały z szafy królewnę i jej dwórkę, które nie wiedziały nawet 
kiedy tak wysoko wyszły. Oddech ulgi wyszedł z piersi wszystkich, gdy 
zauważono, że księżniczka nie ma najmniejszej rany. Dopiero teraz zwró-
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cono uwagę na Funia, który chciał biec w stronę Kingi, rwał się do niej, 
lecz trud walki i jad węża za chwiał jego równowagę i zatrzymał w miej-
scu. Księżniczka podeszła do niego, głaskała jego głowę, tuliła do siebie, 
wiedziała jak wiele zawdzięcza swojemu przyjacielowi. Sama królowa 
niosła go na rękach do nadwornego medyka. Badał długo, potem kazał 
przynieść posiekanego gada. Nie wychodził kilka godzin z laboratorium, 
gdy w końcu ukazał się z rozłożonymi bezradnie rękami. Kinga prosiła, 
łkając, by ratował jej pieska. Ściskała jego starcze ręce i ciągnęła za siwą 
brodę, szepcząc coś do ucha. Chociaż ukąszenia zdawały się być śmier-
telne, Funio przeżył i szybko wracał do zdrowia.

Aż pewnego dnia, radośnie podskakując, dziewczynka prowadziła na 
spacer swego pieska. Pracujący w ogrodzie ludzie podnieśli głowy. Kinga 
machała do nich rączką, a Funio szczekał na powitanie.

Oczywiście teraz wolno mu było przebywać wszędzie. Chociaż w sy-
pialni wstawiono siatki ochronne tak, że żaden gad nie mógł się już wśli-
zgnąć, Funio nadal czuwał nad bezpieczeństwem swej pani. Nie odczu-
wał już tęsknoty i osamotnienia, bo przez cały czas był razem z nią.

Każdego dnia stawał się większy i silniejszy, bardziej mądry i do-
świadczony. Wiedział jednak, że musi słuchać swojej pani, być jej po-
słusznym i wiernym. Nie sprawiało to mu żadnej trudności, gdyż ten 
kto kocha, chce służyć, jest wierny, całkowicie oddany, nie zdając sobie 
z tego sprawy. Tylko jedna rzecz sprawiała mu kłopot. Kinga zabraniała 
mu przekraczać bramę pałacową. Oczywiście był posłuszny, wypełniał 
ten rozkaz, ale coś go nęciło i ponaglało. Choć mur był wysoki, to do tego 
czujnego nosa dolatywały kuszące zapachy, a doskonały słuch wyłapywał 
ciekawe dźwięki. Bywało, że z pałacowego tarasu patrzył w dal, wychy-
lał nos poza bramę lub chodził zamyślony wzdłuż muru. Wiedział, że to 
zakazane, że nie wolno, że Kinga będzie się gniewać, to jednak wybiegł 
przez bramę na otwartą przestrzeń.

Może tutaj jest jakiś wąż, co zagraża mojej pani. Trzeba czuwać i tro-
pić wroga – układał sobie w psiej głowie usprawiedliwienie. Prawda była 
jednak inna. Pociągał go świat. Szedł za swoją ciekawością i namiętno-
ścią.

- Trzeba wracać, pani będzie się gniewać – przychodziły myśli zagłu-
szane przez zdrowy rozsądek.
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- Przecież mnie kocha, więc przebaczy, śmiało można dalej. Mam 
doskonały wzrok – myślał, patrząc na mury zamku i wysoką wieżę – nie 
zginę, nie za błądzę. Ciekawe co jest za tamtym wzgórzem – myśl jak syk 
węża biegła przez głowę, a nogi niosły go w dal ku szczęściu, którego 
jeszcze nie uchwycił, bo było tam dalej, jeszcze dalej.

Myślenie i bieg przerwały czyjeś głosy. Ujrzał jeźdźców i psy. Okrą-
żono go ze wszystkich stron. Chciał uciekać, lecz jakieś sznury zaczęły 
oplatać jego kark i nogi. Po kilku minutach był w klatce i wieziono go 
w nieznaną mu dal.

Żałosne wycie rozlegało się z myśliwskiego powozu, który przejeż-
dżał zwodzony most, aż zatrzymał się na zamkowym dziedzińcu.

- Co ja zrobiłem? Dlaczego przeszedłem mur. Dlaczego byłem taki 
głupi? – skowyt Funia zdawał się przechodzić w łkanie.

Otworzono klatkę. Kilku mężczyzn patrzyło na niego ciekawie. Sły-
szał słowa uznania:

- Co za rasa! Jakie umięśnienie! – Doskonały na zawody!
Poczuł się przyjemnie. Doświadczył radości i zadowolenia, gdy życz-

liwy wzrok i przyjazne gesty spotykały go dokoła. Ale to nie było to, co 
dotyk małej rączki Kingi... To nie było to, co jej uśmiech i pochwała. 
Czegoś mu brakowało.

Bardzo szybko przywiązał się do nowego pana. Był to syn hrabiego, 
młody chłopak, wesoły, często jeżdżący na koniu, zawsze w ruchu. Jakże 
chętnie i bez zmęczenia biegł Funio za koniem, który niósł jego pana. 
A Kinga? Chyba zapomniał. Ogarnęło go inne, wspanialsze, pełne przy-
gód życie. Był przecież szybkim psem myśliwskim, zdolnym do zawo-
dów i różnych turniejów. Ale czy można zapomnieć o miłości? Czy może 
obumrzeć to, co jest nieśmiertelne, zgasnąć to, co jest źródłem światła? 
Czy żyjący może zapomnieć o życiu?

Pewnego dnia spora grupa psów zebrała się na dziedzińcu zamko-
wym. Przypinano im różne znaki z numerkami. Potem poprowadzono je 
na pole. Pan często go poklepywał i głaskał. Czuł się wtedy dumny, do-
stojny i bardzo ważny, jakby od niego zależał honor i chluba jego pana. 
I tak było naprawdę. Chociaż nic nie rozumiał, to gdy puszczono zająca, 
z wszystkimi psami ruszył w pościg. Natura odezwała się w nim z całą 
mocą. Widział, jak zmniejsza się odległość. W piersi czuł, że przeciwnik 
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jest bez najmniejszych szans. Nie słyszał głosów dopingu, ani zachęty ze 
strony pana. Czuł jedno pragnienie zatopić kły w uciekającym. To była 
przyjemność, konieczność, wewnętrzny głos zmuszający do gryzienia, do 
przelewu krwi, do zabijania. Jego nozdrza odczuły woń zająca. Skąd on 
zna ten zapach? Nagle stanął przed jego oczyma dawny widok. Kinga 
głaskała miękkie futerko małego zwierzątka. Widział swą panią i prze-
rażonego zajączka. Tak, to był ten sam lękliwy wzrok, ten sam niewinny 
strach. Strzelcy krzyczeli, a jemu się zdawało, że słyszy głos Kingi:

- Nie bój się zajączku. To dobry piesek, nie krzywdzi słabszych. On 
kocha zajączki. 

Wiedział, że musi zabić, musi zagryźć, przecież jeśli to zrobi będzie 
pochwalony. Lecz czuł, że gdy to uczyni, zdradzi swoją panią i stanie 
się krwiożerczą bestią. Biegł dalej tuż za zającem, a psie łzy zabierał 
świszczący wiatr. Wielka walka toczyła się w jego wnętrzu. Cokolwiek 
zrobi, będzie potępiony i odrzucony. Zatrzymał się przed lasem i patrzył 
jak ucieka jego szczęście, sława i godność. Odeszło jedno, a rodziło się 
drugie. Przywiązanie i miłość do Kingi rozbudziła się na nowo. Miłości 
bowiem nie można zabić, narzucić czy zniszczyć. Miłość jest taka, że 
zawsze odżyje i zwycięży. Ona upomni się i odrodzi w bólu, tęsknocie 
i żalu.

Stał długo, nie słyszał, jak krzyczy jego pan, jak drwią z niego inne 
psy. Dopiero uderzenie biczem sprawiło, że drgnął i rzucił się do uciecz-
ki. Mogły szczekać inne psy, mógł krzyczeć jego pan, mógł rozkazy-
wać. Hrabia nie był już jego panem. On miał inną panią, której oddał 
swe serce.

Zgubił pogoń, zatrzymał się w środku lasu. Leżał pod wielkim dę-
bem i ciężko oddychał. Miał doskonały wzrok, słuch i węch. Pamiętał 
dobrze zapach włosów, rąk, stóp swej pani. Słyszał nie tylko jej słowa, 
ale także jej oddech, szelest sukni i koronek. Pamiętał rysy twarzy, dotyk 
rąk. Teraz, gdy rozpoczynał wędrówkę, wszystko to odżyło powiększone 
tęsknotą serca. Znowu biegł szybko. Serce biło mocno, bo instynktownie 
czuł finał swej wędrówki. Kończył się las i to co powinno być tutaj, już 
zaraz zobaczy... Ale zobaczył znany dziedziniec i swego pana, jadącego 
na koniu. Znów zawrócił, biegł do lasu, a zmysły same prowadziły go 
w to samo miejsce.
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Leżał na jasnej polanie, patrzył w odbicie słońca w strumieniu i nagle 
usłyszał słowa:

- Porzuć to wszystko, rusz dalej nową drogą!
Więc ruszył w dal, przed siebie, zapominając o wszystkim i wytężał 

swe siły, by pamiętać o swojej pani, o jej miłości. Tęsknota gnała go do 
przodu. Teraz wiedział, że nie może kierować się zmysłami, nie może po-
legać na swej sile, sprycie, że liczy się tylko miłość. Ona jest początkiem 
i końcem jego drogi. Ona jest drogowskazem i jedynym celem. Wiedział, 
że gdy ją zgubi, to zgubi wszystko, zgubi sens swego istnienia. Oczy-
wiście odzywały się zmysły i różne odgłosy dobiegały do uszu. Chciały 
uwieść go nęcące zapachy. Wabiły go, lecz serce mówiło:

Masz patrzeć, jakbyś nie patrzył, czuć, jakbyś nie czuł, słyszeć, jak-
byś nie słyszał, myśleć, jakbyś nie myślał i kochać, jakbyś...

- O nie, kochać muszę całym sercem, całym sobą – pomyślał.
Zatrzymywał się kilka razy i odpoczywał. Jakiś kundelek podzielił się 

z nim pokarmem. Pomógł kaczce postrzelonej przez myśliwych. Ona też 
mu pomogła. Uczył się nowej sztuki życia, kierując swe serce ku najwyż-
szej miłości. A gdy kochał, myślenie, doświadczenie i zdolności, które 
posiadał, stały się jak liście, po których teraz bezwiednie deptał. Były dla 
niego bardziej przeszkodą, niż pomocą w drodze do celu. Wiedział także, 
że nie może oglądać się wstecz. Drogi powrotu po prostu nie ma. Zdawało 
mu się, że wszystko za nim znika i staje się przepaścią, pustką i nicością.

Biegł korytem wąskiej, wyschłej rzeki.
 – Mam iść w górę, drogą krętą i stromą – myślał, czując, jak dro-

ga staje się coraz trudniejsza. Przepływał rzeki, przechodził góry, ucie-
kał przed dzikimi zwierzętami. Ale to nie były największe przeszkody. 
Najbardziej męczyły go przyzwyczajenia, złe skłonności i wady tkwiące 
w nim. Jakże bałamuciły, jak chciały odwieść, zagłuszyć głos miłości.

Choć był bardzo wyczerpany, to gdy ujrzał wielki mur pałacu królew-
skiego, zrozumiał, że jest blisko celu. Była ciemna noc. Wszystkie bra-
my zamknięto, a ludzie pogrążeni byli w głębokim śnie. A może to jego 
zmysły były uśpione, a bramy jego pragnień były zamknięte. Pozbawiony 
świadomości swego dobra, czując jedynie potrzebę powrotu, szedł tam, 
gdzie mur dotyka niemal ziemi, gdzie można łatwo wejść.

Dwóch wyrostków, pogwizdując, szło wzdłuż fosy.
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- Popatrz, tam lezie coś po murze?
- Chyba kot.
- Taki wielki?
- Daj kamień, zobaczymy, kto go trafi?
Gdy uderzono go w grzbiet, cicho zaskowyczał. To zachęciło chłopców 

jeszcze bardziej. Kolejny rzut był celny i wykonany ciężkim kamieniem.
Nie słyszał radosnego okrzyku. Nie widział wesołych podskoków 

młodzieńca. Leciał gdzieś daleko w dół.
Rano ogrodnicy znaleźli bardzo okrwawionego psa. Potem biegł me-

dyk, ciągnięty przez dziewczynkę. A potem... a potem tańczył cały pałac, 
rozśpiewały się wszystkie ptaki, zakwitły wszystkie kwiaty, a w jasnym 
słońcu mrugały i grały gwiazdy. A działo się to w dwóch kochających się 
sercach. Nie tylko w dwóch, bo twoje też umie kochać.

2. Odpowiedz na pytania:
a) Dlaczego Funio, tak bardzo pragnął przebywać z Kingą?
b) Co sprawia, że pragniemy bliskości innych?
c) Kiedy Funio był szczęśliwy, a kiedy nieszczęśliwy?
d) Dlaczego piesek chętnie służył swojej pani?
e) Kiedy służba, praca, niewola jest łatwa, a kiedy trudna?
f) Co sprawiło, że Funio zgubił nieomal na zawsze swoje szczęście?
g) Jaki instynkt odezwał się w czasie zawodów?
h) Po zawodach Funio chciał wrócić do swojej pani. Czym się kiero- 

 wał i gdzie trafił?

3. Przeczytaj Rz 8,1-8
a) Co wyzwoliło człowieka spod prawa grzechu i śmierci?
b) Do czego dążą ci, którzy żyją według ciała?
c) Do czego dążą ci, którzy żyją według Ducha?
d) Do czego prowadzi dążność ciała?
e) Do czego prowadzi dążność Ducha?
f) Jaka dążność jest wroga Bogu?
g) Kto nie może podobać się Bogu?
h) Co w tobie jest bardziej ożywione duch czy ciało. Jaka dążność cię  

 ożywia?



204 Zamieszkać w Słowie

4. Przeczytaj Ps 131
a) Jakie serce posiada autor psalmu?
b) Co wprowadził do swego serca?
c) Pomyśl, co musiał uczynić autor, by wprowadzić ład do swojej  

 duszy? (tego nie ma w psalmie)
d) Do kogo podobny jest człowiek, który uspokoił swoje zmysły?
e) Jaka jest ostatnia zachęta i rada autora?

5. Dokończ zdania starając się zrozumieć ich sens w aspekcie rozbudzo-
nych lub uśpionych zmysłów.
a) Dobra jest woda, lecz straszna i pełna grozy jest .........................
b) Potrzebny jest ogień, lecz....................niszczy domy i lasy.
c) Piękny jest śnieg w górach, lecz groźna jest......................

6. W czym musisz się odmienić i stać jak dziecko, aby wejść do króle-
stwa Bożego?



Wiesław Bobowski

MÓJ PROGRAM STUDIOWANIA BIBLII

Moje zainteresowanie słowem Bożym sięga lat szkolnych (1964-
1972). Wtedy słuchałem opowiadań biblijnych od księży i rodziców. Kie-
dy spełniło się moje pragnienie posiadania własnej Biblii (gdyż wtedy nie 
była tak dostępna jak dzisiaj), zrodziło się we mnie postanowienie, aby 
ją poznać i pokochać. Podążając w tym kierunku, przechodziłem różne 
etapy podnoszenia poziomu swej wiedzy i wiary, co prowadziło mnie co-
raz dalej i głębiej w poznawanie i odkrywanie Bożych zamiarów. Kiedy 
zacząłem uczęszczać na kursy i różne konferencje biblijne, zrozumiałem, 
że słowem Bożym trzeba się dzielić, więc zaangażowałem się w grupę 
misyjną Zespół Misyjny Wschód w Tuchowie. Przez ostatnie 13 lat wy-
jeżdżałem z nią wielokrotnie na krótkie wyprawy misyjne za granicę: 
Białoruś, Ukraina, Mołdawia.

Obecnie w czasie międzynarodowej epidemii wirusa, gdy nie można 
normalnie żyć i działać, wszystko to zostało przerwane. Mimo wszystko 
nie poddałem się i zacząłem korzystać z dostępnych możliwości: kompu-
ter, książki, kontakty z osobami o podobnych dążeniach. Ale na pierw-
szym miejscu pozostał żywy kontakt z Pismem Świętym. Pragnę przed-
stawić sposób mojego indywidualnego studium biblijnego, który powstał 
dzięki otrzymanym na modlitwie natchnieniom, które połączone razem 
stworzyły ten program.

Kiedy zasiadam za stołem – ołtarzem, przy którym się modlę i stu-
diuję słowo Boże, kładę na nim Biblię i leksykon biblijny, zapalam świe-
cę przed stojącym krzyżem. Zanim zacznę lekturę przez krótką chwilę 
trwam w skupieniu, a następnie zaczynam taką modlitwę (błogosławień-
stwo świecy):

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
Pobłogosław Panie Boże światło tej płonącej świecy,
aby stało się symbolem obecności
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Twojego Ducha Świętego wśród nas, który nas oświeca i umacnia,
który otwiera serca i umysły nasze, który nas prowadzi swoimi drogami
do Twojego królestwa niebieskiego, który nas przemienia i przygotowuje
na spotkanie z Tobą teraz i w wieczności.
Niech nas napełni mocą Twojej Miłości
i obdarzy swoimi darami duchowymi,
abyśmy byli zdolni pokonywać
wszelkie trudności i przeszkody złego Ducha
na drodze ziemskiej podróży do Ciebie,
abyśmy w tym życiu wytrwali przy Tobie aż do śmierci,
a w życiu wiecznym przebywać mogli z Tobą
w uwielbieniu i chwale na wieki wieków. Amen!
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

Następnie z podniesionymi rękami przed czytaniem Biblii odmawiam 
modlitwę do Ducha Świętego:

Przyjdź Duchu Święty ja pragnę,
byś sobą dziś napełnił mnie.
Ja wiem, że z Tobą nie przepadnę,
o to dziś bardzo błagam Cię!

Przyjdź i oświeć mnie mądrością,
bym nigdy nie pobłądził już.
Napełnij mnie swoją Miłością
i serce nowe we mnie stwórz!

Przyjdź i obdarz darem męstwa,
abym wciąż dążył do zwycięstwa
nad duszy mej nieprzyjacielem,
więc daj mi łask potrzebnych wiele!

Przyjdź Duchu Święty, prowadź mnie,
tak bardzo dzisiaj proszę Ciebie.
Niech z Tobą idę jak we śnie
i zbudzę się dopiero w niebie! Amen!
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Po tej modlitwie wybieram losowo werset z Pisma Świętego. Po jego 
przeczytaniu używam czterech zasad studiowania:

1) analiza,
2) interpretacja,
3) korelacja,
4) zastosowanie.

W czasie studium korzystam z leksykonu biblijnego i map biblijnych. 
Czas trwania studium jest nieokreślony i zależy od złożoności tekstu 
i światła Ducha Świętego (przykładowy czas od 0,5 do 2 godz.). Po zro-
zumieniu tekstu następuje modlitwa uwielbienia za Słowo, za spędzony 
czas w Bożej obecności i światło Ducha Świętego w poznawaniu woli 
Bożej.

Bądź uwielbiony Boże nasz,
że miłosierdzie dla nas masz,
że nas przygarniasz nie odrzucasz,
i do niczego nas nie zmuszasz!

Ty tylko czekasz, czasem płaczesz
i pytasz „kiedy was zobaczę!”
Ty chcesz być z nami cały czas,
bo aż tak bardzo kochasz nas!

Ty nam wskazujesz drogi swe,
lecz każdy idzie tam, gdzie chce.
Kiedy zawracasz, mówią nie!,
gdy giną, proszą ratuj mnie!

A Ty wyciągasz swoją dłoń
i na ratunek przychodzisz doń.
Z miłością bierzesz każdego w ramiona
i wyzwalasz go, zanim skona! 

Bo wolną wolę dajesz nam
by każdy w życiu wybierał sam.
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A gdy wybierze tylko Ciebie
na zawsze będzie z Tobą w niebie!

Bądź uwielbiony, Boże nasz,
że mimo wszystko kochasz nas.
A Ty, o Panie, dopomóż mi,
bym mimo wszystko ufał Ci! Amen!

Po uwielbieniu Boga następuje akt dziękczynienia, który składa się 
z dwóch modlitw wykonywanych śpiewem:

Szukanie Boga!

Kiedy szukam Cię Panie, kiedy znaleźć nie mogę,
to Ty do mnie przychodzisz prosto na moją drogę.
Ja będąc w obłąkaniu, niejako mijam Cię,
a Ty zaś stojąc obok, dotykiem wabisz mnie!

Zapraszasz mnie do siebie, darujesz cały dług,
otwierasz swe ramiona, abym w nie wskoczyć mógł.
Wskakuję, a Ty zamykasz i błogi czuję stan,
bo kogo ja szukałem, teraz w objęciach mam!

Właściwie Tyś mnie objął, ja tylko dałem się.
Nie opuść mnie już Panie, ja zawsze z Tobą chcę
przebywać w zjednoczeniu, które złączyło nas
w anielskim otoczeniu, gdzie się zatrzymał czas!

I proszę Ciebie Panie, niech to już wiecznie trwa,
bo przecież tylko w Tobie, jest już nadzieja ma.
Ja za to wszystko Panie, że Ty zbawiłeś mnie,
przez całą swoją wieczność będę uwielbiał Cię! Amen!
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Rachunek sumienia!

Usiadłem dzisiaj nad brzegiem strumienia
i robiłem sobie rachunek sumienia.
Przeglądałem grzechy jak kamienie w wodzie,
robiąc porządek w duchowym ogrodzie.

To co nie potrzebne rwałem z korzeniami,
a co było brudne, obmywałem łzami.
Potem leżałem w świetlistej przestrzeni
i widziałem strumień, ale bez kamieni!

Strumień stał się czysty, a ogród uroczy,
który podziwiały mojej duszy oczy.
Bo zabrałeś Panie wszystkie me brzemiona
i została dusza moja uzdrowiona!

I zawarłeś ze mną znów nowe przymierze,
żyję już jak człowiek, a żyłem jak zwierzę.
Nie wiedziałem wcześniej, że to tak się stanie.
Teraz za to wszystko uwielbiam Cię Panie! Amen!

Na zakończenie spotkania ze słowem Bożym kieruję spontaniczne 
prośby do Boga o potrzebne łaski duchowe i materialne, a także o łaskę 
wytrwałości w dobrych postanowieniach podjętych w czasie rozważań. 
Słowo Boże, które pokazało mi nieprawidłowości życia, pobudza do re-
fleksji nad przeszłością i mobilizuje do zastanowienia się nad przyszło-
ścią, aby z Bożą pomocą osiągnąć cel, do którego zachęca Bóg w swoim 
słowie. Końcowa pieśń nakłania do jasnego spojrzenia na rzeczywistość 
i jest niejako podsumowaniem całości rozważań.
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Przemijanie!

Życie moje topnieje jak śnieg
i widzę już jego drugi brzeg.
A pośród mętnych życia fal
płynie ma przeszłość sobie w dal!

A ja w przyszłość ciągle patrzę,
chcąc pozostać w niej na zawsze.
Tam, gdzie się zatrzyma czas
i gdzie Bóg prowadzi nas!

Bo tu tęsknota mnie przygniata
i wielki smutek dręczy mnie.
Mijają moje długie lata,
a mnie tu coraz bardziej źle!

Więc nie wiem, kiedy przyjdzie zmiana,
chyba gdy życie skończę swe.
Wtedy odejdę już do Pana,
a On na pewno przyjmie mnie!

Więc Panie Boże dziękuję Ci
za wszystkie moje ziemskie dni.
Ty bramy nieba mi otwórz,
bym mógł przebywać z Tobą już! Amen!

Codziennie Bogu dziękuję za otrzymane łaski i za Jego obecność 
w moim życiu, którą odczuwam nieustannie, a w niektórych sytuacjach 
w nadzwyczajny sposób! Zachęcam wszystkich do pokochania Biblii 
i zakochania się w Bogu, bo On dał nam list miłosny (Biblię) jako nasz 
Oblubieniec, więc bądźmy Jego Oblubienicą!



Teresa Pawłowska

WSPOMNIENIE

W naszej rodzinie Pismo Święte było zawsze, ale jak już pracowa-
łam, to zapragnęłam mieć swoje. W tym czasie kupno Biblii było bardzo 
trudne, więc poprosiłam o to znajome siostry zakonne w Krakowie. Kiedy 
już zdobyłam Pismo Święte, to jednak bardzo rzadko go czytałam. Aż 
nadszedł dzień 13 maja 1981 roku, kiedy postrzelono Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Bardzo to przeżywałam, nie umiałam znaleźć sobie miejsca, 
modliłam się, płakałam. Wtedy Duch Święty mnie natchnął, abym zaczę-
ła czytać Pismo Święte. Na początku nie mogłam się skupić, wszystko 
mnie drażniło, ale po dłuższej lekturze odzyskałam spokój i wewnętrz-
ne przekonanie, że Ojciec Święty będzie żył. Dziś nie pamiętam, jaki 
tekst wówczas czytałam, ale wydaje mi się, że był to jakiś psalm. Od tej 
pory zaczęłam coraz częściej czytać Pismo Święte. Od kilku lat staram 
się codziennie czytać Ewangelię na dany dzień z krótką nauką i modli-
twą. W 2012 roku rozpoczęłam dwuletnią Szkołę Animatora Biblijnego 
w Sanoku. Ukończenie studium biblijnego w 2014 roku jeszcze bardziej 
zachęciło mnie do lektury Pisma Świętego. Zaczęłam go lepiej rozumieć 
i wprowadzać do mojego życia.

W 2016 roku po krótkiej chorobie zmarła na misjach moja siostra. 
Bardzo to przeżyłam, nie potrafiłam nic robić, na niczym nie umiałam 
się skupić. Pewnego dnia wychodząc ze Mszy świętej wyciągnęłam z ko-
szyka kartkę z cytatem z Księgi proroka Izajasza: „Ci co zaufali Panu, 
odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez 
znużenia idą” (40,31). Przeczytałam kilka razy i już wiedziałam, że Pan 
Bóg pomoże mi przeżyć śmierć siostry. Zrozumiałam, że tylko zaufanie 
Panu pomoże mi. Ten cytat zachowałam do dnia dzisiejszego.

Gdy miałam trudny problem do rozwiązania i bardzo się bałam jego 
rezultatu, wyciągnęłam znów karteczkę z cytatem z Księgi Wyjścia: „Pan 
będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni” (14,14). I jeszcze jeden 
przykład z ostatniego czasu. Z racji pandemii, ograniczenia kontaktów 
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z ludźmi, chodzenia na Msze święte, miałam dylemat czy chodzić co-
dziennie na Eucharystię. Z tym dylematem poszłam do kościoła i wy-
ciągnęłam karteczkę z cytatem z Księgi proroka Izajasza: „Nie lękaj 
się, bo Ja jestem z tobą” (41,10). Wobec tych znaków jak nie ufać Bogu 
i wytrwale sięgać po słowo Boże. Ono zawsze przynosi światło, napełnia 
mocą i odwagą do podejmowana nawet najtrudniejszych wyzwań, jakie 
przynosi nam codzienne życie.



Maria Zawisza

ZNACZENIE STUDIUM BIBLIJNEGO W MOIM ŻYCIU

Przypominam sobie, że podczas próby chóru, do którego należę, do-
wiedziałam się, iż w Jarosławiu jest organizowane studium biblijne. Nie 
namyślając się, postanowiłam wykorzystać tę możliwość do pogłębienia 
swej dotychczasowej wiedzy o Piśmie Świętym. Na moją decyzję miały 
też wpływ tradycje rodzinne. Brat mojego dziadzia ks. Dominik Czeszyk 
był księdzem diecezji przemyskiej. Od 1925 roku pełnił funkcję probosz-
cza w Łanowicach, a w 1948 roku został aresztowany przez władze so-
wieckie i zesłany na Syberię. Po powrocie do Ojczyzny był proboszczem 
w parafii Hłudno.

Studium biblijne rozpoczęło się 20 października 2007 roku przy ko-
ściele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Jego organizatorem był ks. prof. 
Stanisław Haręzga, moderator dopiero co powstałego Dzieła Biblijnego 
im. Jana Pawła II w archidiecezji przemyskiej. Sposób prowadzenia wy-
kładów sprawił, że słuchacze z ogromną chęcią przychodzili na zajęcia 
i zdawali egzaminy. Przez okres dwóch lat, spotykając się dwa razy w mie-
siącu (po 8 godzin), mogliśmy poznać całą Biblię i nabyć podstawowych 
umiejętności jej lektury. Studium było dla mnie również szansą poznania 
nowych ludzi zaangażowanych w życie Kościoła, a także nauczyło mnie 
patrzeć na świat i swoje życie poprzez zbawcze orędzie słowa Bożego.

Otrzymanie dyplomu ukończenia studium biblijnego w dniu 7 listo-
pada 2009 roku ośmieliło mnie do dalszej nauki nakierowanej na pomoc 
drugiemu człowiekowi. Wybór padł na kierunek „praca socjalna” w In-
stytucie Ochrony Zdrowia. Ukończeniem studiów było napisanie pracy 
licencjackiej i uzyskanie możliwości wykonywania zawodu asystenta 
rodziny oraz doradcy socjalnego. Chcąc zwiększyć swoje kompeten-
cje pedagogiczne, zdobyłam się jeszcze na wysiłek ukończenia studiów 
pedagogicznych na kierunku „pedagogika o specjalności resocjalizacja 
i profilaktyka społeczna”. Piszę o mych studiach dlatego, że impulsem 
i pomocą w ich realizacji były umiejętności i wartości duchowe, jakie 
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zdobyłam w jarosławskiej Szkole Animatora Biblijnego. Dlatego apeluję, 
aby ta forma dokształcania biblijnego świeckich w Kościele była konty-
nuowana i obejmowała coraz większe kręgi wiernych, którzy czują się 
odpowiedzialni za przekaz wiary młodemu pokoleniu.



Ks. Stanisław Haręzga

POŻEGNANIE ŚP. HELENY CIEMPKI  
– PRZEMYŚL, PAR. KAZANÓW

11 Niedziela zwykła – rok A (14.06.2020 r.)

Będziecie szczególną moją własnością!
Te słowa Boskiej obietnicy usłyszeli Izraelici za pośrednictwem Moj-

żesza, kiedy po wyjściu z niewoli egipskiej znaleźli się na pustyni, u stóp 
góry Synaj. Gwarancją tej obietnicy było to wszystko, co Bóg im uczynił 
w wydarzeniu wyjścia, co obrazowo zostało ujęte w słowach: „(...) nio-
słem was na skrzydłach orlich i przywiodłem do siebie”.

Zauważmy, że w tej trosce Boga o swój lud istotne jest nie jakieś bez-
pieczne miejsce, ale przyprowadzenie ludu do siebie, a więc do poznania 
Boga, do bliższej z Nim relacji. Skoro do tego doszło, Bóg zapewnia, że 
utrwaleniem tej relacji stanie się zawarcie przymierza, ale pod warun-
kiem, że Izraelici będą słuchać Bożego głosu i strzec podjętych zobowią-
zań, aby być ludem kapłańskim i świętym, a więc zdolnym do współpracy 
z Bogiem w zbawianiu całego świata.

Wiemy z biblijnej historii zbawienia, że naród wybrany wielokrotnie 
łamał zawarte z Bogiem przymierze, nie chciał być szczególną Jego wła-
snością, wypierał się bliskiej z Nim relacji. Ale Bóg w swej wierności nie 
zniechęcił się, zapowiadając nowe przymierze. Jak przypomniał nam to 
dziś św. Paweł, doszło do niego za sprawą Jezusa Chrystusa, Syna Bo-
żego, który stał się człowiekiem, aby przez ofiarę swego życia na krzyżu 
usprawiedliwić wszystkich ludzi i na zawsze pojednać ich z Bogiem.

Dzięki Jego zmartwychwstaniu, za sprawą Ducha Świętego, Jego 
zbawcza ofiara pozostaje ciągle żywa. We wspólnocie Chrystusowego Ko-
ścioła, dostęp do Jego boskiego życia, jest otwarty dla każdego, kto przez 
wiarę i chrzest otwiera się na bezmiar objawionej w Nim Bożej miłości.

Jako chrześcijanie w Jezusie Chrystusie dostąpiliśmy tej niezwykłej 
łaski, że staliśmy się szczególną Bożą własnością. Czy mamy tego świa-
domość? Pamiętajmy, że Bóg nie boi się naszych grzechów. Nie grozi 
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nam gniew Boga, gdyż dzięki Chrystusowi możemy korzystać z Bożego 
miłosierdzia, aby wracać do coraz głębszej relacji z Bogiem, naszym naj-
lepszym Ojcem.

Uczyńmy to już teraz podczas przeżywanej Eucharystii. Dzięki niej 
poczujemy się prawdziwie własnością Boga, Jego ludem i Jego owcami, 
jak to już śpiewaliśmy po pierwszym czytaniu.

Doświadczenie bliskości Boga jest nam szczególnie potrzebne, aby-
śmy mogli współpracować z Nim w dziele zbawienia. Mówił o tym Bóg 
Izraelitom, kiedy przez Mojżesza zapowiadał, że będą dla Niego ludem 
kapłańskim i świętym. Potwierdził to Jezus, który trwając w relacji z Oj-
cem, litował się nad ludźmi. Nie tylko sam ich nauczał i czynił cuda, ale 
w tę misję wprowadzał swoich uczniów. Jak ukazał to dziś św. Mateusz, 
wszystkim polecił, aby modlili się o pomocników w dziele zbawienia. 
Natomiast Dwunastu, tych którzy byli Mu najbliżsi, wysyłał do ich ro-
daków, aby głosili im i przybliżali królestwo Boże poprzez uzdrawianie 
i pokonywanie zła mocą udzielonej im władzy.

I nas posyła Jezus do swoich, do najbliższych, abyśmy wobec nich 
byli świadkami, że należymy do Niego, że Bóg jest dla nas na pierwszym 
miejscu. Mimo, że jesteśmy grzesznymi, słabymi ludźmi, zaufajmy mocy 
Jego Ewangelii. Tylko wówczas doświadczymy jak ona jest skuteczna, 
jak przemienia ludzkie życie i buduje jedność każdej ludzkiej wspólnoty 
i całego Kościoła.

Oto w wielkim skrócie uświadomiliśmy sobie, co znaczy być szcze-
gólną własnością Boga. Często dzieje się tak, że to sam Bóg wybiera so-
bie niektórych ludzi, zazwyczaj ubogich, prostych i małych, aby wprowa-
dzić ich w szczególną relację ze sobą i uczynić żywymi świadkami Jego 
miłości w świecie.

Z całą pewnością możemy to powiedzieć o śp. Helenie Ciempce, tu-
tejszej parafiance, za którą sprawujemy ofiarę Mszy świętej, aby podzię-
kować Bogu za jej świętość, której byliśmy świadkami. Kiedy 2 czerwca, 
w wieku 67 lat, Bóg zabrał ją już do siebie na wieczność całą, od niej mo-
żemy uczyć się, co znaczy być własnością Boga, jak trwać z Nim w przy-
jaźni, żyć nią i z radością świadczyć o niej we wspólnocie Kościoła.

Już na samym początku Bóg zadbał o to, aby Helenka przyszła na 
świat, gdyż rodzona matka ją odrzuciła jako najmłodsze, dziewiąte dziec-
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ko. Próby aborcji doprowadziły do tego, że urodziła się z brakami ukła-
du kostnego kończyn górnych. W tym dramatycznym czasie jej narodzin 
Bóg postawił przy niej lekarza, który nie tylko, że jej nie uśmiercił, o co 
prosiła matka, ale załatwił dla niej miejsce w domu dziecka w Częstocho-
wie. Tutaj za sprawą opiekującej się nią lekarki mogła ukończyć szkołę 
podstawową u sióstr miłosierdzia. Z kolei jej stryj, który był ważnym 
urzędnikiem w resorcie zdrowia w Warszawie, załatwił jej przyjęcie do 
Liceum Ekonomicznego przy Zakładzie Szkolenia Inwalidek w Przemy-
ślu, a także kilkuletni pobyt w klinice ortopedycznej w Warszawie, gdzie 
przeszła szereg rekonstrukcyjnych operacji rąk.

Po ukończeniu szkoły średniej w 1977 roku Helena do końca życia 
pozostała już w Przemyślu. Tutaj podjęła pracę w Spółdzielni Inwalidów, 
w której przepracowała około 26 lat, przechodząc na rentę, a następnie na 
emeryturę.

Wszystko, czego doświadczyła w swoim życiu, z woli dobrego Boga, 
przyczyniło się do coraz głębszego odkrywania Jego obecności i umac-
niania z Nim żywych i trwałych relacji. Potwierdzeniem jej pasji pozna-
wania Boga, szukania Go i obcowania z Nim były:

-	 pilny udział w katechizacji w ramach szkoły średniej w parafii ka-
tedralnej w Przemyślu,

-	 uczestniczenie aż 32 razy w sierpniowych pielgrzymkach z War-
szawy do Częstochowy,

-	 regularna formacja w Karmelitańskim Ruchu Ewangelizacyjnym,
-	 przynależność do Bractwa Szkaplerznego,
-	 ukończenie dwuletniej Szkoły Animatora Biblijnego w latach 

2006-2008 i członkostwo zwyczajne w przemyskim Dziele Biblij-
nym.

Helena, odrzucona przez rodzinę, właściwie zdana na samą siebie, 
odkrywając bliskość Boga i otwierając się na Jego zbawczą obecność, 
odnalazła swą nową rodzinę, Chrystusowy Kościół. I tak jak z pasją 
szukała relacji z Bogiem, tak też niezmordowanie trwała w Kościele, 
udzielając się w wielu grupach i kościelnych wspólnotach. Nie wy-
starczała jej przynależność do swej parafii. Helenka trzymała się wielu 
wspólnot kościelnych, ludzi, którzy myśleli jak ona, którzy jak ona ko-
chali Jezusa.
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W Kościele szczególnie ewangelizowała poprzez umiłowanie słowa 
Bożego; duchowość pasyjną, której przejawem był jej udział w piątko-
wych pielgrzymkach na wzgórze trzech krzyży w przemyskim parku; 
miłość do Maryi, o czym świadczyły jej pielgrzymki na Jasną Górę i no-
szenie szkaplerza, który przypominał jej o oddaniu Chrystusowi, o pracy 
z Maryją dla zbawienia świata.

Autentyczność jej wiary wyrażała się w radosnym uśmiechu; dziecię-
cym sposobie bycia; ubogim, prostym i czystym życiu; zgodą na krzyż 
i cierpienie w duchu zawierzenia miłosiernemu Bogu. Dzięki temu była 
świadkiem Jego obecności i zbawczego działania. To On uwolnił ją od 
zamknięcia się w sobie, od nienawiści; sprawił, że potrafiła być na po-
grzebie matki i jej przebaczyć, że do końca życia była świadkiem Chry-
stusowej Ewangelii.

Dziś dziękujemy Bogu za jej trudne, ale jakże piękne życie; za jej 
świetlane świadectwo wiary, jakie pozostawiła w Przemyślu. Na koniec 
wróciła do swoich, gdyż rodzina zabrała ją do siebie i pochowała jej ciało 
na cmentarzu przy parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.

Wierzymy, że dobry Bóg, który w niej upodobał sobie, przyjął ją na 
zawsze do radosnego obcowania ze sobą w wieczności. Idźmy w jej śla-
dy, pamiętając, że jesteśmy szczególną własnością Boga. Oby nikt i nic, 
nie odłączyło nas od Jego miłości. Amen.
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Informacje i zapowiedzi wydarzeń

• Od lipca 2021 roku Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Archi-
diecezji Przemyskiej posiada własną stronę internetową. https://
bibliaprzemyska.pl. Od 2006 roku przez pewien okres czasu ko-
rzystało ono z miejsca na ogólnopolskim portalu Stowarzyszenia: 
biblista.pl. Potrzebę stworzenia własnej strony internetowej wy-
musiła konieczność usprawnienia i wsparcia formacji członków 
Dzieła Biblijnego oraz zdynamizowania i rozwijania duszpaster-
stwa i apostolatu biblijnego w archidiecezji. Niniejsza informacja 
wiąże się z serdecznym zaproszeniem skierowanym do wszyst-
kich zainteresowanych Pismem Świętym, zarówno duchownych, 
osób konsekrowanych i wiernych świeckich, aby twórczo korzy-
stali z proponowanych na stronie materiałów oraz przyczyniali się 
do jej dalszego tworzenia i aktualizacji.

• Roczny kurs wprowadzający w lekturę Biblii w Leżajsku, który 
został przerwany z racji epidemii, będzie wznowiony w sobotę 30 
października 2021 roku. Spotkanie rozpocznie się w Domu Piel-
grzyma OO. Bernardynów o godz. 1000 z zachowaniem obowiązu-
jących nadal rygorów epidemicznych.

• W III Niedzielę zwykłą w ciągu roku, w dniu 23 stycznia 2022 
roku, będziemy przeżywać trzecią ogólnokościelną Niedzielę Sło-
wa Bożego.

• W III Niedzielę wielkanocną rozpocznie się czternasty ogólnopol-
ski Tydzień Biblijny, który będzie trwał od 1 do 7 maja 2022 roku.

• W Przeworsku w bazylice pw. Ducha Świętego, w sobotę 7 maja 
2022 roku, odbędzie się V Sympozjum biblijne pod hasłem „Za-
mieszkać w Słowie”. Sympozjum rozpocznie się od Mszy świętej 
o godz. 1000.

• Bliższe informacje na temat zapowiadanych wydarzeń będzie 
można usłyszeć z ogłoszeń parafialnych, przez Radio Fara, prze-
czytać w przemyskiej „Niedzieli”, czy też na stronie internetowej 
archidiecezji i przemyskiego Dzieła Biblijnego.
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