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Pismo Œwiête
Prawie w ka¿dym polskim domu znajduje 

siê jedna z najstarszych ksi¹g œwiata, w tytule 
której zamieszczone zosta³o s³owo „œwiête”. 
Jest to Pismo Œwiête, które nazywa siê 
zamiennie Bibli¹. Dawniej Pismo Œwiête 
okreœlano tak¿e jako Œwiête Ksiêgi czy Œwiête 
Pisma. By³o ono pierwsz¹ ksi¹¿k¹ wydan¹ 
przez wynalazcê druku i jest do dziœ najczêœciej 
wydawan¹ i t³umaczon¹ ksiêg¹. Do 1998 r. 
przet³umaczono j¹ na 1549 jêzyków 
i dialektów, przy czym Stary i Nowy Testament w ca³oœci przet³umaczono na 250 jêzyków. W Polsce 
w ostatnich latach ukaza³y siê cztery t³umaczenia ca³ej Biblii: Biblia Tysi¹clecia, Biblia Poznañska, Biblia 
Warszawsko-Praska oraz Biblia Warszawska (protestancka). Pismo Œwiête to zbiór kilkudziesiêciu ksi¹g. 
Sk³ada siê ono z 46 ksi¹g Starego i 27 ksi¹g Nowego Testamentu, a wiêc w sumie z 73 ksi¹g, które stanowi¹ 
niepowtarzaln¹ jednoœæ. Mówi siê nawet, ¿e jedna ksiêga oœwietla drug¹. Ksiêgi Starego i Nowego 
Testamentu uznawane s¹ przez chrzeœcijan za natchnione przez Boga. Zawieraj¹ Objawienie Bo¿e, które 
stanowi podstawê ich wiary. Co sprawia, ¿e Biblia to niepowtarzalna ksiêga, ksiêga œwiêta, która wieki 
przetrwa³a i nigdy siê nie zdezaktualizowa³a? G³ównym powodem jej aktualnoœci jest jej wyj¹tkowy autor 
i szczególna treœæ. Autorem Pisma Œwiêtego jest Bóg, który w swej dobroci i mi³oœci do cz³owieka 
przemówi³ do niego ludzkimi s³owami. Zatem Pismo Œwiête to s³owa Boga, to mowa Bo¿a wyra¿ona 
jêzykami ludzkimi i utrwalona na piœmie (KKK 101). Bóg przez wybranych ludzi zapisa³ na kartach Pisma 
Œwiêtego nie tylko fakty historyczne; przede wszystkim wskaza³ cz³owiekowi cel i sens jego ¿ycia. Dziêki 
Pismu Œwiêtemu cz³owiek mo¿e poznaæ Bo¿y zamiar wobec ludzkoœci. „Ksiêgi biblijne – jak czytamy 
w dokumentach Soboru Watykañskiego II – w sposób pewny, wiernie i bez b³êdu ucz¹ prawdy, jaka z woli 
Bo¿ej mia³a byæ przez Pismo Œwiête utrwalona dla naszego zbawienia” (KO 11). Bóg da³ Koœcio³owi wielki 
dar w postaci ksi¹g œwiêtych, których fragmenty s³yszymy podczas ka¿dej Eucharystii. W Piœmie Œwiêtym, 
jak poucza Katechizm Koœcio³a Katolickiego, Koœció³ nieustannie znajduje swój pokarm i swoj¹ moc, 
poniewa¿ przyjmuje w nim nie tylko s³owo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiœcie, czyli S³owo Bo¿e 
(KKK 104). Koœció³ otrzyma³ ten wielki dar po to, aby, korzystaj¹c z niego umia³ prowadziæ wszystkich ludzi 
do zbawienia. Gdy kap³an lub lektor czyta tekst Pisma Œwiêtego podczas Mszy Œwiêtej lub gdy sami, 
w domowym zaciszu, odczytujemy fragmenty tekstów biblijnych, to tak, jakby Bóg przemawia³ do 
cz³owieka. To nasz ukochany Ojciec, który jest w niebie, spotyka siê ze swymi dzieæmi tu na ziemi i z nimi 
rozmawia, poucza, proponuje oraz wskazuje jak ¿yæ i jakich drogowskazów siê trzymaæ, aby nie pob³¹dziæ 
w tym coraz bardziej pogmatwanym œwiecie. To nasz Bóg mówi do ka¿dego z nas, daj¹c nam nadziejê, 
¿e kiedyœ spotkamy siê z Nim w niebie (por. KKK 104). Pismo Œwiête jest dla nas norm¹ wiary, Ÿród³em 
¿ycia duchowego oraz pokarmem dla duszy. Porównanie Pisma Œwiêtego do Ÿród³a i do pokarmu uczy 
nas, i¿ winniœmy byæ z nim w nieustannym, niemal¿e codziennym kontakcie. Czy czytam i rozwa¿am 
Pismo Œwiête? Czy mam œwiadomoœæ, ¿e w Piœmie Œwiêtym s¹ zawarte s³owa Bo¿e? Czy umiem 
dziêkowaæ Bogu za to, ¿e na kartach Pisma Œwiêtego objawia siê nam i prowadzi nas do zbawienia? 
Zapamiêtajmy: Pismo Œwiête jest S³owem Bo¿ym skierowanym do cz³owieka. Ukazuje ono cel i sens 
naszego ¿ycia. Pismo Œwiête jest norm¹ wiary, Ÿród³em ¿ycia duchowego oraz pokarmem dla duszy. 
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 7, 36 – 8, 3).

Jeden z faryzeuszów zaprosi³ Go do siebie na posi³ek. Wszed³ wiêc do domu faryzeusza i zaj¹³ 
miejsce za sto³em. A oto kobieta, która prowadzi³a w mieœcie ¿ycie grzeszne, dowiedziawszy siê, ¿e 
jest goœciem w domu faryzeusza, przynios³a flakonik alabastrowy olejku, i stan¹wszy z ty³u u nóg 
Jego, p³acz¹c, zaczê³a ³zami oblewaæ Jego nogi i w³osami swej g³owy je wycieraæ. Potem ca³owa³a 
Jego stopy i namaszcza³a je olejkiem. Widz¹c to faryzeusz, który Go zaprosi³, mówi³ sam do siebie: 
«Gdyby On by³ prorokiem, wiedzia³by, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która siê Go dotyka, ¿e jest 
grzesznic¹». Na to Jezus rzek³ do niego: «Szymonie, mam ci coœ powiedzieæ». On rzek³: «Powiedz, 
Nauczycielu». «Pewien wierzyciel mia³ dwóch d³u¿ników. Jeden winien mu by³ piêæset denarów, 
a drugi piêædziesi¹t. Gdy nie mieli z czego oddaæ, darowa³ obydwom. Który wiêc z nich bêdzie go 
bardziej mi³owa³?» Szymon odpowiedzia³: «S¹dzê, ¿e ten, któremu wiêcej darowa³». On mu rzek³: 
«S³usznie os¹dzi³eœ». Potem zwróci³ siê do kobiety i rzek³ Szymonowi: «Widzisz tê kobietê? 
Wszed³em do twego domu, a nie poda³eœ Mi wody do nóg; ona zaœ ³zami obla³a Mi stopy i swymi 
w³osami je otar³a. Nie da³eœ Mi poca³unku; a ona, odk¹d wszed³em, nie przestaje ca³owaæ nóg 
moich. G³owy nie namaœci³eœ Mi oliw¹; ona zaœ olejkiem namaœci³a moje nogi. Dlatego powiadam 
ci: Odpuszczone s¹ jej liczne grzechy, poniewa¿ bardzo umi³owa³a. A ten, komu ma³o siê odpuszcza, 
ma³o mi³uje». Do niej zaœ rzek³: «Twoje grzechy s¹ odpuszczone». Na to wspó³biesiadnicy zaczêli 
mówiæ sami do siebie: «Któ¿ On jest, ¿e nawet grzechy odpuszcza?» On zaœ rzek³ do kobiety: «Twoja 
wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NIE WOLNO PRZEGAPIÆ BOGA

Znana w mieœcie jawnogrzesznica, wytykana palcami, wyœmiewana i potêpiana 
za grzechy, których siê dopuœci³a, pope³ni³a kolejne faux pas: zak³óci³a przebieg 
starannie przygotowanej biesiady… Od ukazanego w dzisiejszej Ewangelii 
wydarzenia minê³o dwa tysi¹ce lat. Jak wówczas, tak i dziœ przygotowuj¹cy biesiadê 
chc¹ dobrze wypaœæ wobec zaproszonych goœci. Szykuj¹ posi³ek, staraj¹ siê 
kulturalnie zachowaæ, podtrzymuj¹ rozmowê. Podobnie by³o w domu faryzeusza. 
Goœcie zapewne rozmawiali z Chrystusem, pytali o królestwo Bo¿e i cieszyli siê, 
¿e mogli zasi¹œæ w tak doborowym gronie. Nieoczekiwana przez faryzeusza 
jawnogrzesznica równie¿ zjawi³a siê na biesiadzie. Przysz³a nie po to, aby jeœæ i piæ. 
Obmywaj¹c stopy Jezusa i namaszczaj¹c je olejkiem, wita³a Go i odda³a mu czeœæ. 
Uczyni³a to, czego nie zrobi³ faryzeusz: „[…] nie pozna³ czasu swego nawiedzenia” 

(por. £k 19,44). Bóg poszukuje grzeszników, szczególnie tych, których ludzie ju¿ dawno odepchnêli. I chocia¿ 
szukaj¹cych nawrócenia i przebaczenia Bo¿ego czêsto parali¿uje strach i wstyd, to tej niedzieli owa 
jawnogrzesznica uczy, ¿e nie wolno w ¿yciu przegapiæ Boga. On nawet w „obcym domu”, „na oczach ludzi” 
podŸwignie, przebaczy i nie bêdzie to dla Niego… faux pas. Kobieta odesz³a usprawiedliwiona i uzdrowiona. 
Nie wiemy, czy scena ta nauczy³a czegoœ faryzeusza i jego goœci. Jesteœmy œwiadomi jednego: nie sposób 
po ludzku zrozumieæ wielkoœci i g³êbi mi³oœci Boga do cz³owieka. Zw³aszcza tego, który czuje brzemiê w³asnych 
grzechów i nie liczy ju¿ tylko na siebie, ale jedynie na Bo¿e mi³osierdzie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Franciszek do Dzie³ Misyjnych: wzrastajcie w pasji ewangelizacyjnej (04.06.2016)
(...) „Musimy wzrastaæ w pasji ewangelizacyjnej. Obawiam siê, co wam wyznajê, by wasze dzie³o nie pozosta³o bardzo 

organizacyjne, doskonale prowadzone, ale bez pasji. To mog¹ robiæ nawet organizacje pozarz¹dowe. Ale wy nie jesteœcie 
organizacj¹ pozarz¹dow¹! Wasza Unia bez pasji nie jest przydatna. Bez mistycyzmu niczemu nie s³u¿y! I jeœli mielibyœmy coœ 
poœwiêciæ, to poœwiêæmy organizacjê i idŸmy naprzód z mistyk¹ œwiêtych. Dzisiaj wasza Unia Misyjna potrzebuje tego: mistyki 
œwiêtych i mêczenników. I to jest hojne dzie³o formacji ci¹g³ej do misji, które macie prowadziæ i które nie jest wy³¹cznie kursem 
intelektualnym, ale w³¹cza siê w tê falê pasji misyjnej mêczeñskiego œwiadectwa. Koœcio³y za³o¿one niedawno, wspierane przez was 
w swej ci¹g³ej formacji misyjnej, bêd¹ mog³y przekazaæ Koœcio³om dawniej za³o¿onym, nieraz obci¹¿onym sw¹ histori¹ i trochê 
zmêczonym, zapa³ m³odej wiary, œwiadectwo chrzeœcijañskiej nadziei, wspierane godn¹ podziwu odwag¹ mêczeñstwa. Zachêcam 
was, byœcie s³u¿yli z wielk¹ mi³oœci¹ Koœcio³om lokalnym, które dziêki mêczennikom daj¹ œwiadectwo tego, jak Ewangelia daje nam 
udzia³ w ¿yciu Bo¿ym, a czyni¹ to przez przyci¹ganie, a nie przez uprawianie prozelityzmu” – powiedzia³ Papie¿.
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Natchnienie Pisma Œwiêtego 
Gdy mówimy o natchnieniu, mamy najczêœciej na myœli poetê albo te¿ kogoœ, kto pod wp³ywem jakiejœ 

nadnaturalnej mocy przepowiada przysz³oœæ (szczególnym przypadkiem jest tu wieszcz – „natchniony poeta”, 
„poeta prorok”). Jedna z definicji „natchnienia”, któr¹ podaje s³ownik jêzyka polskiego, to „myœl, pobudka, 
podnieta, idea, pomys³ zaczerpniête sk¹dœ, powsta³e pod czyimœ wp³ywem albo pod wp³ywem czegoœ, 
pobudzaj¹ce kogoœ do dzia³ania”. Te znane pojêcia mog¹ z jednej strony pomagaæ nam w rozumieniu, czym jest 
natchnienie Pisma Œwiêtego, z drugiej zaœ – przeszkadzaæ. Pomagaæ – bo pokazuj¹ ¿e natchnienie pochodzi 
z jakiegoœ zewnêtrznego Ÿród³a, niezale¿nego od tego, kto zapisuje 
natchnione s³owa; przeszkadzaæ – bo zdaje siê czyniæ z pisz¹cego 
jedynie bierne, bezwolne narzêdzie. Co oznacza, ¿e ksiêgi Pisma 
Œwiêtego s¹ natchnione? Najogólniej rzecz bior¹c, oznacza to, ¿e ich 
autorem jest Bóg. Katechizm Koœcio³a Katolickiego powtarza 
za Konstytucj¹ o Objawieniu Soboru Watykañskiego II: „Œwiêta Matka 
Koœció³ uwa¿a, na podstawie wiary apostolskiej, ksiêgi tak Starego, jak 
Nowego Testamentu w ca³oœci, ze wszystkimi ich czêœciami za œwiête 
i kanoniczne, dlatego ¿e spisane pod natchnieniem Ducha Œwiêtego, 
Boga maj¹ za autora i jako takie zosta³y Koœcio³owi przekazane” 
(KKK 105). Jeœli Bóg jest autorem Biblii, to znaczy, ¿e mia³ On wp³yw 
na wydarzenia, które opisuj¹ poszczególne ksiêgi, wybra³ i przygotowa³ 
ludzi, którzy o tych wydarzeniach opowiadali, a w ostatnim etapie 
wp³ywa³ na wolê i rozum tych, którzy œwiête ksiêgi spisywali. 
Nie oznacza to jednak, ¿e ich wola i rozum by³y wy³¹czone, tak, 
¿e spisywali ksiêgi „automatycznie”, niejako „pod dyktando”. U¿ywali 
oni bowiem wiedzy, jak¹ dysponowali, i w³asnych zdolnoœci literackich. 
„Do sporz¹dzenia ksi¹g œwiêtych Bóg wybra³ ludzi, którymi pos³u¿y³ siê 
jako u¿ywaj¹cymi swoich zdolnoœci i si³, by dziêki Jego dzia³aniu w nich i 
przez nich oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piœmie 
to wszystko, i tylko to, czego On chcia³” (KKK 106). 

Z tego, ¿e to Bóg jest autorem Biblii wynikaj¹ jej przymioty: œwiêtoœæ i 
nieomylnoœæ (prawdziwoœæ). Krytycy zarzucaj¹ Biblii, ¿e niekiedy 
ukazywane s¹ w niej sceny niemoralne, grzechy. Zatem wed³ug nich 
albo Biblii daleko do œwiêtoœci, albo przynajmniej niektórym jej 
czêœciom trzeba odmówiæ natchnienia. Œwiêtoœæ Biblii nie oznacza 
jednak, ¿e nie ma w niej scen opisuj¹cych grzech cz³owieka, ale ¿e Biblia 
nigdy grzechu nie pochwala. Nie nale¿y te¿ traktowaæ Pisma Œwiêtego jako podrêcznika wiadomoœci 
geograficznych czy przyrodniczych (choæ i takie dane siê w nim znajduj¹), lecz jako ksiêgê zbawienia. Dlatego 
Katechizm wyjaœnia, i¿ „nale¿y uznawaæ, ¿e ksiêgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez b³êdu ucz¹ prawdy, 
jaka z woli Bo¿ej mia³a byæ przez Pismo Œwiête utrwalona dla naszego zbawienia” (KKK 107). „W Piœmie 
Œwiêtym – stwierdza dalej Katechizm - Bóg mówi do cz³owieka na sposób ludzki. Aby dobrze interpretowaæ 
Pismo Œwiête, trzeba wiêc zwracaæ uwagê na to, co autorzy ludzcy rzeczywiœcie zamierzali powiedzieæ i co Bóg 
chcia³ nam ukazaæ przez ich s³owa” (KKK 109). Podczas czytania Biblii powinniœmy zatem uwzglêdniæ 
okolicznoœci kultury i czasu, w którym powstawa³y poszczególne ksiêgi. Powinniœmy nadto znaæ ich rodzaje 
literackie, a tak¿e przyjête w czasach, gdy powstawa³y, sposoby myœlenia, mówienia i opowiadania (KKK 110). 
Musimy tak¿e zwracaæ uwagê na treœæ i jednoœæ ca³ego Pisma Œwiêtego, czytaæ je w „¿ywej tradycji ca³ego 
Koœcio³a” oraz uwzglêdniaæ tzw. analogiê wiary, czyli spójnoœæ prawd objawionych miêdzy sob¹, gdy¿ Bóg, 
który jest autorem Biblii i który objawi³ nam prawdy wiary, nie mo¿e przeczyæ sam sobie (KKK 111-114). 
Czy mam w domu Pismo Œwiête? Jak czêsto do niego zagl¹dam? Czy traktujê je jako skierowane do mnie 
natchnione S³owo Bo¿e, czy jak ka¿d¹ inn¹ ksi¹¿kê? Zapamiêtajmy: Ksiêgi Pisma Œwiêtego s¹ natchnione, 
to znaczy, ¿e ich autorem jest Bóg. Z tego faktu wynikaj¹ dwa przymioty Biblii: œwiêtoœæ (to znaczy, ¿e nie naucza 
ona rzeczy niemoralnych) oraz nieomylnoœæ (to znaczy, ¿e podaje prawdê, potrzebn¹ cz³owiekowi 
do zbawienia). Poniewa¿ s³owo Bo¿e zosta³o nam przekazane „na sposób ludzki”, dlatego aby dobrze je 
zrozumieæ, nale¿y z jednej strony czytaæ je z wiar¹, a z drugiej stale pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê biblijn¹.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Œwiêty £ukasz Ewangelista nazywany jest piewc¹ Bo¿ego mi³osierdzia. W wielu 
miejscach swojej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga, m.in. we fragmencie, 
który dzisiaj us³yszeliœmy. Ufaj¹c w nieskoñczone mi³osierdzie Bo¿e, nie bójmy siê do niego 
zbli¿aæ – korzystajmy z tej ³aski jak najczêœciej. Objawia siê ona zw³aszcza w sakramencie 
spowiedzi œwiêtej, do którego mo¿na przyst¹piæ przed i w czasie ka¿dej Mszy Œwiêtej.

2. Zapraszamy na czerwcowe nabo¿eñstwa ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa 
codziennie po Mszy œw. o godz. 18 .

3. Jutro, z okazji 13. dnia miesi¹ca, wspólna modlitwa za wstawiennictwem Pani 
Fatimskiej. Nabo¿eñstwo fatimskie z procesj¹ o godz. 17 , nastêpnie Msza Œwiêta. 
Po Mszy Œw. o godz. 18  - Spotkanie Biblijne w Sali Konferencyjnej przy Kancelarii 
Parafialnej -  Zapraszamy.  

4. Wszystkim prze¿ywaj¹cym w tym tygodniu swoje osobiste œwiêta, nade wszystko 
imieniny i urodziny, sk³adamy najlepsze ¿yczenia. Zmar³ych polecajmy Bo¿emu 
mi³osierdziu.

  Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 13 czerwca – œw. Antoni z Padwy, choæ w ludowej tradycji czczony jest jako 
patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najwa¿niejszych œwiêtych franciszkañskich i jednym 
z najwybitniejszych kaznodziejów œredniowiecznych;

• w pi¹tek, 17 czerwca – œw. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nêdzarzu zobaczy³ 
przede wszystkim potrzebuj¹cego cz³owieka.

00

00

00

• we wtorek, 14 czerwca – b³. Micha³ Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który 
do koñca swoich dni niós³ duchown¹ pos³ugê wspó³wiêŸniom w nazistowskim obozie 
koncentracyjnym w Dachau;
• w œrodê, 15 czerwca – b³. Jolanta, wzorowa ¿ona i matka, fundatorka wielu franciszkañskich 
klasztorów, w koñcu przyk³adna klaryska z S¹cza i Gniezna, która zmar³a w opinii œwiêtoœci, a jej grób 
szybko sta³ siê celem pielgrzymek;

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

0016  (w koœciele na cmentarzu)
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