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Pismo Œwiête w ¿yciu Koœcio³a
1. Uczestnicz¹c w niedzielnej Mszy œw. dostrzegamy,
jak kap³an czytaj¹cy Ewangeliê z wielk¹ czci¹ ca³uje ksiêgê Pisma
Œwiêtego. Niekiedy Biblia wnoszona jest w uroczystej procesji
i umieszczana na o³tarzu. Te liturgiczne gesty œwiadcz¹,
¿e dla wspólnoty wierz¹cych, jak¹ jest Koœció³, Pismo Œwiête ma
fundamentalne znaczenie.
2. Pismo Œwiête jest podstawowym Ÿród³em naszej wiary.
Jest to ksiêga objawienia siê Boga ludzkoœci; s¹ w niej zapisane
doœwiadczenia ludzi w obcowaniu z Bogiem.
3. Objawienie Bo¿e zawarte w Piœmie Œwiêtym staje siê
dostêpne w Koœciele. Koœció³ g³osi Objawienie, t³umaczy je
i chroni przed b³êdnym rozumieniem (por. 2 P. 1,20). Objawienie
Bo¿e nie zosta³o dane ka¿demu cz³owiekowi z osobna, lecz ludzkiej wspólnocie: najpierw narodowi
izraelskiemu – Ludowi Bo¿emu Starego Przymierza, a nastêpnie wyznawcom Chrystusa – Ludowi Bo¿emu
Nowego Testamentu. Œwiadkami i przekazicielami Objawienia byli w Starym Testamencie patriarchowie,
prorocy i mêdrcy, a w Nowym – sam Syn Bo¿y, Jezus Chrystus, którego œwiadkami i g³osicielami stali siê Jego
uczniowie, po nich zaœ ci wszyscy, którzy dziêki ich œwiadectwu uwierzyli w Jezusa. Zarówno w narodzie
izraelskim, jak póŸniej w Koœciele, ustne nauczanie Objawienia, S³owa Bo¿ego, jest pierwsze. Dopiero z biegiem
czasu zostaje ono spisane. We wspólnocie narodu izraelskiego powstaje w ten sposób Pismo Œwiête Starego
Testamentu, we wspólnocie Koœcio³a powstaj¹ Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy aposto³ów – czyli Pismo
Œwiête Nowego Testamentu. To, co g³osili prorocy, a póŸniej to, co g³osili aposto³owie, nie pochodzi³o od nich
samych: g³osili Objawienie Bo¿e. Prorocy g³osili to, co im nakazywa³ Bóg, aposto³owie to, co widzieli i s³yszeli
od Jezusa Chrystusa (por. 2 P 1,21). Zosta³o to, jak wierzymy, spisane pod natchnieniem Ducha Œwiêtego.
Jest zatem nie tylko s³owem ludzkim, ale jest przede wszystkim S³owem Bo¿ym: zachowanym na piœmie Bo¿ym
Objawieniem. Z tej racji Koœció³, nauczaj¹c i wyjaœniaj¹c Pismo Œwiête, chce mu siê w pe³ni poddawaæ, kierowaæ
siê nim, nie odstêpuj¹c od jego sensu ani na jotê, rozumiej¹c, ¿e jest to powierzony mu przez Boga depozyt.
Wierzy te¿, ¿e zgodnie z obietnic¹ Chrystusa, który zapewni³ swoim uczniom „Ducha Prawdy”, ten sam Duch
Œwiêty, dziêki któremu S³owo Bo¿e by³o wiernie g³oszone, a póŸniej spisane, dziœ czuwa nad jego wiernym
nauczaniem i wyjaœnianiem przez Koœció³.
Bóg da³ Koœcio³owi Pismo Œwiête jako obowi¹zuj¹c¹ normê wiary, do której Koœció³ musi siê ci¹gle
przymierzaæ. Wszelkie ¿ycie religijne, które nie rodzi siê i nie rozwija w zgodzie z Bibli¹, nie jest tym ¿yciem,
o które w chrzeœcijañstwie chodzi i które Bóg pragnie w chrzeœcijanach wzbudzaæ. Bóg bowiem, tak jak dzia³a³
w ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz w pierwotnym Koœciele, tak samo pragnie dzia³aæ w nas, którzy
uczestniczymy w dalszych etapach samej historii zbawienia, o której œwiadczy Biblia.
4. Dla rozwoju, umocnienia i pog³êbienia wiary konieczna jest znajomoœæ Pisma Œwiêtego. Katechizm
Koœcio³a Katolickiego cytuj¹c soborow¹ Konstytucjê o Objawieniu stwierdza: „Tak wielka tkwi w s³owie Bo¿ym
moc i potêga, ¿e jest ono dla Koœcio³a podpor¹ i si³¹ ¿ywotn¹, a dla synów Koœcio³a utwierdzeniem wiary,
pokarmem duszy oraz Ÿród³em czystym i sta³ym ¿ycia duchowego.” (KKK 131) Dlatego wszyscy wierz¹cy s¹
zachêcani do lektury Pisma Œwiêtego: „Koœció³ usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych (…), aby przez
czêste czytanie Pisma Œwiêtego nabywali «najwy¿sz¹ wartoœæ poznania Chrystusa Jezusa» (Flp 3,8).
«Nieznajomoœæ Pisma Œwiêtego jest nieznajomoœci¹ Chrystusa» (œw. Hieronim)” (KKK 133).
Czy zatem znajdujemy czas na lekturê Pisma Œwiêtego? Czy jest ono dla nas Ÿród³em poznania Boga?
Czy uwa¿nie s³uchamy s³ów Pisma Œwiêtego odczytywanych w liturgii S³owa?
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 14,25-33).

Wielkie t³umy sz³y z Jezusem. On zwróci³ siê i rzek³ do nich: ”Jeœli kto przychodzi do Mnie, a nie ma
w nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie mo¿e byæ
moim uczniem. Kto nie nosi swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e byæ moim uczniem. Bo któ¿
z was, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, nie usi¹dzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykoñczenie?
Inaczej gdyby za³o¿y³ fundament, a nie zdo³a³by wykoñczyæ, wszyscy patrz¹c na to zaczêliby drwiæ
z niego: »Ten cz³owiek zacz¹³ budowaæ, a nie zdo³a³ wykoñczyæ«. Albo który król, maj¹c wyruszyæ,
aby stoczyæ bitwê z drugim królem, nie usi¹dzie wpierw i nie rozwa¿y, czy w dziesiêæ tysiêcy ludzi
mo¿e stawiæ czo³o temu, który z dwudziestu tysi¹cami nadci¹ga przeciw niemu? Jeœli nie, wyprawia
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak wiêc nikt z was,
kto nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie mo¿e byæ moim uczniem”.

* * * * * * * * * * * *
JEZUS UCZCIWIE STAWIA SPRAWÊ
Ewangelista £ukasz na pocz¹tku swej relacji wspomina, ¿e „za Jezusem sz³y
wielkie t³umy”. Ciesz¹cy siê popularnoœci¹ Mistrz z Nazaretu jakby ignorowa³ ten
fakt. Gorzej: znalaz³ sposób przerzedzenia szeregów swych entuzjastów. Mówi³ im
o krzy¿u. Ludzie chêtnie biegn¹ za idolami, zw³aszcza jeœli ci sypi¹ szczodrze
obietnicami i mówi¹ o ³atwym ¿yciu. Równie¿ za Jezusem chodzili ludzie licz¹cy
na polepszenie swego losu. Niejeden z przywódców ludowych skorzysta³by z okazji,
by coraz to nowymi obietnicami podkrêcaæ spiralê popularnoœci, graj¹c na tych
nadziejach i oczekiwaniach. Lecz nie Jezus. Nie zale¿y Mu na popularnoœci,
ale na prawdzie. Zaprasza, by wraz z Nim ¿yæ bez z³udzeñ i tanich atrap szczêœcia.
Jezus nie szuka siebie, lecz dobra swoich s³uchaczy. Nie zabiega o poklask t³umów,
dlatego nie mami mira¿em szybkiego sukcesu. W Jego nauczaniu pojawia siê zarys krzy¿a. Mistrz
nie ukrywa, ¿e Jego mi³oœæ jest wymagaj¹ca, bezkompromisowa, kosztuje. „Jeœli kto przychodzi do Mnie,
a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki”, „kto nie nosi swego krzy¿a (…) nie mo¿e byæ moim uczniem”.
To uczciwe postawienie sprawy. Podanie jasnych regu³ gry. Jezus chce, by ci, którzy pójd¹ za Nim, liczyli
siê z konsekwencjami swej decyzji. Musz¹ policzyæ swoje racje i si³y. Opowiedzenie siê za Chrystusem
to znacznie wiêcej ni¿ zapisanie siê do jakiejœ szko³y filozoficznej lub przy³¹czenie do stronnictwa
politycznego. Jest to decyzja zmieniaj¹ca ¿ycie. Czy jestem gotów j¹ podj¹æ? Czy jestem doœæ mocny
w wierze, by pójœæ za Chrystusem?

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ do Sympozjum Miêdzychrzeœcijañskiego: Europa potrzebuje nowej ewangelizacji (29.08.2016)
„Obecnoœæ w Europie wielu ludzi, którzy, choæ zostali ochrzczeni, nie s¹ œwiadomi otrzymanego daru
wiary, nie doznaj¹ p³yn¹cej z niego pociechy i nie uczestnicz¹ w pe³ni w ¿yciu wspólnoty chrzeœcijañskiej,
stanowi wyzwanie dla wszystkich Koœcio³ów tego kontynentu”. Zwraca na to uwagê Papie¿ w przes³aniu
do uczestników XIV Sympozjum Miêdzychrzeœcijañskiego.
„W rzeczywistoœci takiej jak europejska, w której coraz bardziej brakuje wiêzi z chrzeœcijañskimi
korzeniami, odczuwa siê wyraŸnie koniecznoœæ nowego dzie³a ewangelizacji – pisze Papie¿ do katolickich
i prawos³awnych teologów obraduj¹cych w Salonikach. – Ten misyjny wysi³ek wsparty jest g³êbokim
przekonaniem, ¿e Chrystus «mo¿e zawsze swoj¹ nowoœci¹ odnowiæ nasze ¿ycie i nasz¹ wspólnotê, i nawet
jeœli propozycja chrzeœcijañska staje wobec mrocznych epok i s³aboœci Koœcio³a, nigdy siê nie starzeje »
(adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 11)”. Franciszek ¿yczy, aby sympozjum w Salonikach przyczyni³o
siê do znalezienia nowych dróg, twórczych metod i odpowiedniego jêzyka, tak by Dobra Nowina o Jezusie
Chrystusie mog³a dotrzeæ do wspó³czesnych Europejczyków w ca³ym swym piêknie. Sprawê tê poleca
wstawiennictwu œw. Paw³a, który pierwszy g³osi³ Ewangeliê w tym greckim mieœcie, a tak¿e œwiêtym
ewangelizatorom Cyrylowi i Metodemu, którzy z niego pochodzili”.
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Pismo Œwiête w ¿yciu Koœcio³a (dokoñczenie ze str. 1)
Zapamiêtajmy: Lektura Biblii jest niezast¹pionym i koniecznym œrodkiem kszta³towania w nas autentycznego ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Soborowa Konstytucja o Objawieniu mówi: „Tak wielka tkwi w S³owie Bo¿ym moc i potêga, ¿e jest
ono dla Koœcio³a podpor¹ i si³¹ ¿ywotn¹, a dla synów Koœcio³a utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz Ÿród³em
czystym i sta³ym ¿ycia duchowego” (KO 21).

Apokryfy wczesnochrzeœcijañskie
1. W ostatnich latach pojawi³o siê wiele publikacji, które w sposób wypaczony ukazuj¹ pocz¹tki
chrzeœcijañstwa. Nale¿y do nich na przyk³ad powieœæ
„Kod Leonarda da Vinci” czy publikacje prasowe,
odwo³uj¹ce siê do tak zwanej „Ewangelii Judasza”.
Teksty te, opieraj¹c siê na ma³o znanych przeciêtnemu
czytelnikowi apokryfach wczesnochrzeœcijañskich,
stwarzaj¹ wra¿enie, jakoby wiedza, przekazywana przez
Pismo Œwiête, by³a niepe³na.
2. Czym s¹ zatem apokryfy wczesnochrzeœcijañskie?
Jest to grupa pism i tekstów powsta³ych w dobie
wczesnego chrzeœcijañstwa, których Koœció³ pierwszych
wieków z racji teologicznych nie uzna³ za objawione i nie
w³¹czy³ do kanonu ksi¹g Nowego Testamentu (por. KKK 107). Autorzy apokryfów starali siê upodobniæ swoje
dzie³a do pism natchnionych. Czynili to czêsto poprzez nawi¹zywanie do pojedynczych w¹tków i wydarzeñ
znanych z wczeœniejszych przekazów Ewangelii wed³ug Marka, Mateusza czy £ukasza, jednoczeœnie usi³uj¹c
poszerzyæ ich relacjê. Ponadto, nie zawsze odpowiednio do treœci, pismom apokryficznym nadawano tytu³y
Ewangelii, Dziejów czy Apokalipsy. Bywa³o, ¿e ich twórcy powo³ywali siê na konkretnego Aposto³a lub inn¹
postaæ biblijn¹ jako domniemanego autora danego pisma. W swojej treœci apokryfy odbiega³y jednak
od powszechnie przyjêtej nauki apostolskiej; powstawa³y czêsto w œrodowiskach heretyckich. G³ównie to
zadecydowa³o o nieuznaniu i odrzuceniu tych pism przez staro¿ytny Koœció³ jako pism niekanonicznych,
niezgodnych z nauk¹ chrzeœcijañsk¹.
3. Sam termin „apokryf” pochodzi od greckiego s³owa „apokryphos / apokryphon”, u¿ywanego
na okreœlenie tego co tajemne, zakryte, ukryte i niedostêpne dla ogó³u. Zgodnie z tym, pisma apokryficzne
sugeruj¹ czytelnikowi mo¿liwoœæ dotarcia do nowej wiedzy, jakiej by nie zdoby³, opieraj¹c siê wy³¹cznie
na ksiêgach Nowego Testamentu. Czêœæ pism apokryficznych, dla zaspokojenia ludzkiej ciekawoœci, próbowa³a
uzupe³niæ rzekome braki w przekazie Nowego Testamentu. Pisma te utrwala³y ró¿ne dostêpne tradycje,
a czêsto legendy, dotycz¹ce szczegó³ów ¿ycia i dzia³alnoœci takich postaci jak Jezus, Maryja czy œw. Pawe³. W ten
sposób powsta³y na przyk³ad takie apokryfy jak „Ewangelia Dzieciñstwa wed³ug Tomasza”, „Protoewangelia
Jakuba”, „Korespondencja Seneki z Paw³em Aposto³em” itp. Inne pisma apokryficzne powstawa³y natomiast w
celach œciœle teologicznych. Ro¿ne od³amy chrzeœcijan tworzy³y pisma, maj¹ce upowszechniaæ ich naukê.
Dla uwiarygodnienia powo³ywa³y siê one na któregoœ z aposto³ów jako rzekomego autora tych pism. W ten
sposób powsta³y takie apokryfy jak „Ewangelia Filipa”, „Dzieje Aposto³a Andrzeja” czy „Apokalipsa Piotra”.
Pisma te, jako niezgodne z nauk¹ Koœcio³a, uznano za nieprzydatne dla pog³êbiania wiary chrzeœcijañskiej,
a czêsto wrêcz szkodliwe.
Apokryfy wczesnochrzeœcijañskie powstawa³y w okresie od II do V w. Wiêkszoœæ z nich znana jest nam przy
tym na podstawie póŸniejszych odpisów, t³umaczeñ, lub te¿ pojedynczych cytatów u pisarzy chrzeœcijañskich.
Wiele z najstarszych apokryfów zawiera obok wspominanych przekazów legendarnych, czy b³êdnych
pogl¹dów teologicznych tak¿e szereg staro¿ytnych tradycji, odzwierciedlaj¹cych na przyk³ad ówczesne ¿ycie
religijne i formy pobo¿noœci. W tym te¿ mo¿na by upatrywaæ wartoœci tych pism. Nale¿y je jednak zawsze
odró¿niaæ od kanonicznych pism Nowego Testamentu, uznanych za natchnione i bêd¹cych dla Koœcio³a
Ÿród³em nauki objawionej (por. KKK 105-106).
4. Zapamiêtajmy: Apokryfy wczesnochrzeœcijañskie to pisma, które z racji na ich niezgodnoœæ z nauk¹
Koœcio³a nie zosta³y w³¹czone do oficjalnego kanonu pism œwiêtych. Jako takie nie mog¹ byæ one dla wierz¹cych
pomocne w prawid³owym rozumieniu i prze¿ywaniu wiary. Ich w³aœciwa lektura wymaga czêsto
odpowiedniego przygotowania. Apokryfy stanowi¹ g³ównie materia³ badawczy, pozwalaj¹cy lepiej poznaæ
epokê, w której powsta³y.
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1. Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom - wysokie wymagania. Ma byæ w naszym ¿yciu
na pierwszym miejscu. Od Niego winno braæ pocz¹tek ka¿de dzia³anie i w Nim znajdowaæ
swoje dope³nienie. Jako komentarz do s³ów dzisiejszej Ewangelii niech pos³u¿¹ s³owa
Œwiêtego Augustyna: „Jeœli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim ¿yciu, to wszystko jest
na w³aœciwym miejscu, ale jeœli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie
wartoœci, to w twoim ¿yciu jest ba³agan”.
2. Zatroszczmy siê o dobre wychowanie m³odego pokolenia. Postarajmy siê znaleŸæ czas
dla naszych dzieci – ¿ywo interesujmy siê ich postêpami w szkole, zadbajmy o ich udzia³
w lekcjach religii. Przypominamy ponadto, ¿e przygotowanie do sakramentów œwiêtych –
do pierwszej spowiedzi i Komunii œwiêtej oraz do bierzmowania odbywa siê przy parafii.
Nasza wspólnota parafialna ma wiele propozycji dla dzieci i m³odzie¿y: liturgiczna s³u¿ba
o³tarza (ministranci i lektorzy) czy schole dzieciêca i m³odzie¿owa, które po wakacyjnej
przerwie wznowi¹ swoj¹ dzia³alnoœæ. Zachêcamy do wst¹pienia w szeregi tych grup.
3. W œrodê przed wieczorn¹ Msz¹ Œwiêt¹ zapraszamy na nowennê do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Natomiast w czwartek, 8 wrzeœnia przypada œwiêto Narodzenia
NMP, w polskiej tradycji nazywane œwiêtem Matki Bo¿ej Siewnej. Zapraszamy na Msze
00
00
Œwiête o godz. 7 i 18 , na zakoñczenie których pob³ogos³awimy ziarno do jesiennych
zasiewów.
4. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej ¿yczliwoœci i modlitwie. W szczególny
sposób pragniemy ogarn¹æ modlitw¹ ostatnio zmar³ych parafian i ich bliskich.
Wasz Proboszcz

* * * * *

Zabiæ klina
Masz osiem ósemek. Mo¿esz wykonywaæ na nich ró¿ne dzia³ania (dodawaæ,
odejmowaæ, dzieliæ, mno¿yæ, pierwiastkowaæ itp...) tak, by po wykorzystaniu wszystkich
liczb otrzymaæ wynik 1000.
(Odp. 888+88+8+8+8=1000)

http://malygosc.pl/doc/3239821.Zabic-klina

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
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