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Ewangelia a archeologia
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, wspominaj¹c swoje pielgrzymowanie 

w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000, pisa³: „Z radoœci¹ stan¹³em na Górze 
Synaj, w scenerii, która towarzyszy³a przekazaniu daru Dekalogu 
i zawarciu pierwszego Przymierza. Miesi¹c póŸniej na nowo wyruszy³em 
w drogê, aby zatrzymaæ siê na Górze Nebo, a nastêpnie udaæ siê do miejsc, 
które uœwiêci³ sw¹ obecnoœci¹ Odkupiciel. Trudno wyraziæ wzruszenie, 
jakiego dozna³em, gdy dane mi by³o uczciæ miejsca narodzin i ¿ycia 
Chrystusa w Betlejem i w Nazarecie, gdy sprawowa³em Eucharystiê 
w Wieczerniku, czyli w³aœnie tam, gdzie zosta³a ustanowiona, i gdy 
rozwa¿a³em tajemnicê Krzy¿a na Golgocie, gdzie On odda³ za nas ¿ycie”. 
Ka¿dy, kto mia³ szczêœcie pielgrzymowaæ do Ziemi Œwiêtej, zazna³ 
z pewnoœci¹ podobnych wzruszeñ, towarzysz¹cych spotkaniu 
z miejscami, relikwiami czy pami¹tkami z czasów Jezusa Chrystusa. Warto 
zatrzymaæ siê nad najwa¿niejszymi z nich. Potwierdzaj¹ one bowiem 
informacje przekazane w Ewangeliach i historycznoœæ naszej wiary. 

W 1986 r., dwaj Izraelczycy, mieszkañcy Ginnosar, osady nad 
Jeziorem Galilejskim, odkryli zanurzony w szlamie szkielet du¿ej, 
oœmiometrowej ³odzi rybackiej, pochodz¹cej z czasów Chrystusa. W takiej 
³odzi móg³ przemierzaæ jezioro Jezus Chrystus i dlatego niekiedy sami 
¯ydzi nazywaj¹ to znalezisko „³odzi¹ Jezusa”. Nad Jeziorem Galilejskim jest 
po³o¿ona miejscowoœæ o nazwie Kafarnaum. Tu Jezus Chrystus zatrzymywa³ siê w domu œwiêtego Piotra, 
tu chodzi³ do synagogi, tu uzdrowi³ s³ugê setnika. W latach 1968-1985 na terenie staro¿ytnego Kafarnaum 
zosta³y przeprowadzone gruntowne prace archeologiczne. Przebadano m.in. ruiny koœcio³a bizantyjskiego 
z V w. Archeologowie stwierdzili, ¿e kryje on resztki domostwa œw. Piotra, które ju¿ w I wieku zosta³o 
przekszta³cone w œwi¹tyniê. Ci sami badacze, przeszukuj¹c ruiny pobliskiej synagogi z prze³omu IV i V wieku, 
odkryli, ¿e wznosi³a siê ona na bazaltowych elementach synagogi z I wieku, w której modli³ siê Jezus Chrystus i 
œwiêty Piotr. W 1985 r. na skraju wspomnianego terenu archeologicznego odkopano resztki ³aŸni garnizonu 
rzymskiego. Prawdopodobnie na tym terenie - oddzielonym od „Kafarnaum ¿ydowskiego” - mieszka³ znany 
nam z Ewangelii setnik, fundator synagogi. Dziêki odkryciu tego miejsca, wyraŸnie wy³¹czonego ze strefy 
zamieszkania ¯ydów, mo¿na lepiej zrozumieæ s³owa owego setnika, do których nawi¹zujemy podczas ka¿dej 
Eucharystii: „Panie, nie trudŸ siê, bo nie jestem godzien, abyœ wszed³ pod dach mój” (£k 7,6). Jeszcze niedawno 
religioznawcy laiccy snuli hipotezy, ¿e Kajfasz i Pi³at, dostojnicy bezpoœrednio zwi¹zani ze skazaniem Jezusa 
na œmieræ, w ogóle nie istnieli. I oto w 1962 r., w amfiteatrze w Cezarei Nadmorskiej, grupa archeologów 
w³oskich odkry³a wielk¹ tablicê z I wieku, g³osz¹c¹, ¿e budowlê tê cesarzowi „Tyberiuszowi dedykowa³ 
Poncjusz Pi³at, prefekt Judei”. Z kolei w 1990 r., podczas prac budowlanych w po³udniowej Jerozolimie, 
robotnicy odkopali staro¿ytny grób, a w nim skrzyniê ze szcz¹tkami arcykap³ana Kajfasza. Znalezisko to zosta³o 
potwierdzone przez niezale¿nych archeologów izraelskich. Dodajmy tak¿e, ¿e w jerozolimskiej Bazylice Grobu 
Œwiêtego zachowane s¹ i otaczane szacunkiem miejsca zwi¹zane z koñcem ziemskiej drogi Jezusa Chrystusa: 
Golgota – miejsce ukrzy¿owania, i pusty grób. 

Zapamiêtajmy: Jezus Chrystus pozostawi³ historyczne œlady swej obecnoœci w Ziemi Œwiêtej. 
Wspó³czesne badania archeologiczne prowadzone w miejscach zwi¹zanych z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Jezusa 
potwierdzaj¹ prawdziwoœæ opisów ewangelicznych.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 5, 38-48).

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: „Oko za oko i z¹b za 
z¹b”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu z³emu: lecz jeœli ciê ktoœ uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawowaæ siê z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, 
odst¹p i p³aszcz. Zmusza ciê ktoœ, ¿eby iœæ z nim tysi¹c kroków, idŸ dwa tysi¹ce. Daj temu, 
kto ciê prosi, i nie odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ od ciebie. S³yszeliœcie, 
¿e powiedziano: „Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego”, a nieprzyjaciela swego bêdziesz 
nienawidzi³. A Ja wam powiadam: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, 
którzy was przeœladuj¹, abyœcie siê stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; 
poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz 
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeœli bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹, 
có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego nie czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko 
swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie tego nie czyni¹? B¹dŸcie wiêc wy 
doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
B¥D� ŒWIÊTY, CZYLI PRZEMIENIONY

W dzisiejszej liturgii wezwani jesteœmy do œwiêtoœci. Wszyscy. 
Rozumienie œwiêtoœci cz³owieka (ale tak¿e rzeczy, miejsc itd......) zale¿a³o 

w Koœciele od rozumienia œwiêtoœci samego Boga – statycznego i dynamicznego. 
Statyczne odwo³uje siê do starotestamentalnego qodeš („rzecz œwiêta”, 
„œwiêtoœæ”), wywodz¹cego siê najprawdopodobniej z rdzenia, który znaczy 
„ci¹æ”, „oddzielaæ”, nale¿y zatem do ca³kiem innego porz¹dku, jest doskona³y, 
„oddzielony” od wszystkiego, co niedoskona³e. Tak pojmowano œwiêtoœæ ludzi, 
stworzeñ, rzeczy, miejsc: odrywano je od „przeznaczenia œwieckiego” 
i przeznaczano na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bogu. Takie statyczne podejœcie do œwiêtoœci 
by³o widoczne szczególnie przed Soborem Watykañskim II, gdy Koœció³ wynosi³ 
na o³tarze tylko osoby „wyjête” (przynajmniej w ostatniej fazie swego ziemskiego 

¿ycia) i oddane na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bogu (i bliŸnim). 
Dynamiczne rozumienie œwiêtoœci wi¹¿e siê z nowotestamentowym Objawieniem Boga jako 

Wspólnoty Osób – Trójcy Œwiêtej. Pan Bóg jawi siê tutaj nie jako „oderwany” od œwiata, lecz jako „¯ycie”, 
które „objawi³o siê” (1J 1,2). Najpierw w swoim S³owie, potem w Duchu. Bóg swoim ¿yciem chce siê 
dzieliæ z cz³owiekiem. Owocem tego samoudzielania siê Bo¿ego ¿ycia cz³owiekowi jest m.in. 
zamieszkiwanie w nim Trójcy Œwiêtej. Œwiêtoœæ pojêta dynamicznie rozwija siê zgodnie z jej natur¹, 
a wiêc przez poznanie i mi³oœæ. 

To nie my czynimy samych siebie œwiêtymi, to œwiêty Bóg przemienia nas w siebie. Pan Bóg dzisiaj nas 
usilnie wzywa, byœmy pozwolili mu siê tak w³aœnie przemieniaæ. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
“Nie zachowywaæ urazy”

Obelga albo niesprawiedliwoœæ zadaj¹ trudne do zagojenia rany.  
Ale balsam mi³oœci, która wybacza siedemdziesi¹t siedem razy, zmniejsza jej efekty i sprawia, ¿e stajemy 

ponad wszelk¹ niesprawiedliwoœci¹. 
Serce, które mi³uje, nie zastanawia siê nad ni¹, poniewa¿ nagroda, jak¹ Bóg mu daje, jest dla niego tak 

wznios³a i ujmuj¹ca, ¿e odczuwa tylko nieskoñczon¹ mi³oœæ Boga.
Przy takich okazjach nabiera sensu to, o co Jezus nas prosi, kiedy mówi: „Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ 

i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹” (Mt 5, 44). 
A nagrod¹ jest pokój w naszym sercu, który staje siê trwa³y.  (Apolonio Carvalho Nascimento)
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Staro¿ytni historycy niechrzeœcijañscy o Jezusie Chrystusie  
Kiedy 16 paŸdziernika 1978 r. konklawe wybra³o Jana Paw³a II, prymas Stefan Wyszyñski podszed³ 

do Ojca Œwiêtego i powiedzia³: „Ty wprowadzisz Koœció³ w Trzecie Tysi¹clecie”. Tak siê te¿ sta³o. 
Zachowamy na zawsze w pamiêci tê chwilê, gdy Jan Pawe³ 
II otworzy³ Bramê Wielkiego Jubileuszu w Bazylice 
œw. Piotra. W wielu naszych œwi¹tyniach pozosta³y 
pami¹tki: ornaty, tablice z napisem „Chrystus wczoraj, dziœ 
i na wieki” – has³em Roku Œwiêtego 2000. W ten sposób 
Koœció³ naszych czasów utrwali³ prawdê, ¿e przyjœcie 
na œwiat Syna Bo¿ego by³o wydarzeniem ogarniaj¹cym ca³¹ 
historiê. A przecie¿ dokona³o siê ono w wielkim uni¿eniu 
(por. KKK 525); w tak wielkim, ¿e – jak napisa³ Ojciec Œwiêty 
Jan Pawe³ II w Liœcie przygotowuj¹cym Wielki Jubileusz – 
„nie dziwi fakt, ¿e historiografia pogañska, zajmuj¹ca siê 
donios³ymi wydarzeniami i wybitnymi postaciami, 
poœwiêci³a mu pocz¹tkowo nik³e, chocia¿ znacz¹ce 
wzmianki”. Przypomnijmy sobie dzisiaj treœæ i znaczenie 
tych wzmianek. Ju¿ oko³o 73 r. po Chrystusie Syryjczyk 
Mara bar Sarapion pisa³: „(...) jakiej korzyœci doznali 
Ateñczycy z tego, ¿e zabili Sokratesa, co zosta³o im 
odp³acone klêsk¹ g³odu i zaraz¹? (...) Albo ¯ydzi 
z zamordowania ich m¹drego króla, za co wkrótce zostali pozbawieni królestwa?”. Pisarz ten 
nie wspomina imienia Jezusa. Ale z du¿¹ pewnoœci¹ to w³aœnie Chrystus kryje siê pod postaci¹ „m¹drego 
Króla”. Wiadomoœci o Jezusie Chrystusie znajduj¹ siê tak¿e w „Dawnych dziejach Izraela”, napisanych 
w latach 93-94 przez Józefa Flawiusza, historyka pochodzenia ¿ydowskiego. Odrzuca on godnoœæ 
mesjañsk¹ Jezusa, ale wspomina Jego m¹droœæ i niezwyk³e czyny, pisz¹c o Chrystusie: „gdy wskutek 
doniesienia najznakomitszych u nas mê¿ów, Pi³at skaza³ go na œmieræ krzy¿ow¹, jego dawni mi³uj¹cy go 
uczniowie nie przestali o nim g³osiæ, ¿e trzeciego dnia ukaza³ im siê znów jako ¿ywy, co o nim, jak i wiele 
innych zdumiewaj¹cych rzeczy przepowiedzieli boscy prorocy”. Tak¿e we fragmentach ¿ydowskiego 
Talmudu, datowanych na koniec I wieku po Chrystusie, wzmiankuje siê œmieræ Jezusa „w wigiliê Paschy”. 
Pewne wiadomoœci o twórcy nowej religii – Jezusie – w odleg³ej prowincji Judei przekazali tak¿e historycy 
rzymscy. Jako dowód szybkiego rozpowszechniania siê Koœcio³a zas³uguje na uwagê list Pliniusza 
M³odszego, namiestnika Bitynii (dzisiejsza pó³nocna Turcja), w którym na prze³omie 112 i 113 r. 
zawiadamia on cesarza Trajana o wszczêciu œledztwa przeciw du¿ej liczbie chrzeœcijan, „którzy mieli 
zwyczaj zbieraæ siê w ustalonym dniu, o œwicie, i œpiewaæ na przemian pieœñ ku czci Chrystusa jako Boga”. 
Wiadomoœci o Jezusie Chrystusie znajduj¹ siê tak¿e w „Rocznikach” Tacyta, zredagowanych w latach 109-
116. Ten najwiêkszy historyk Cesarstwa Rzymskiego, pisz¹c o po¿arze Rzymu w 64 r., o którego 
wzniecenie cesarz Neron nies³usznie obwini³ chrzeœcijan, czyni wyraŸn¹ wzmiankê o Chrystusie, „który 
za panowania Tyberiusza zosta³ skazany na œmieræ przez prokuratora Poncjusza Pi³ata”. Tak¿e Swetoniusz 
w ¿yciorysie cesarza Klaudiusza, napisanym oko³o 120 r., informuje o wygnaniu z Rzymu w 50 r. ¯ydów 
za to, ¿e „podburzani przez Chrestosa wzniecali czêsto rozruchy”. Historycy staro¿ytnoœci uwa¿aj¹, 
¿e tekst ten odnosi siê do Jezusa Chrystusa, który niewiele lat po swojej Œmierci i Zmartwychwstaniu sta³ 
siê przyczyn¹ sporów w spo³ecznoœci ¿ydowskiej Wiecznego Miasta. 

Zapamiêtajmy: opisani historycy staro¿ytni czasem obra¿aj¹ chrzeœcijan, widz¹c w ich ¿arliwej 
wierze i szlachetnym postêpowaniu zagro¿enie dla swoich religii czy porz¹dków politycznych. Mimo to 
przekazali nie tylko informacje o historycznym istnieniu Jezusa Chrystusa, lecz tak¿e iskrê najg³êbszej 
prawdy o Jego uczniach: ¿e ¿yj¹ oni wed³ug „praw m¹drego Króla”, ¿e nie przestaj¹ g³osiæ Jego 
Zmartwychwstania, ¿e prawdziwych chrzeœcijan nic nie jest w stanie zmusiæ do tego, by porzucili 
Chrystusa, ¿e Neron skaza³ na œmieræ ich „ogromne mnóstwo” i wreszcie, ¿e z tak¹ wiar¹ g³osili 
Chrystusa, i¿ poganie myœleli, ¿e to sam Chrystus dzia³a w Rzymie.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. W poniedzia³ek – 20 lutego – po Mszy Œw. o godz. 18  - Spotkanie Biblijne – w sali 
Konferencyjnej przy Kancelarii Parafialnej.

2. We wtorek – 21 lutego – o godz. 18  – Msza Œw. z modlitw¹ o uzdrowienie, któr¹ 
poprowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC – zapraszamy.

3. W przysz³¹ niedzielê – po Mszy Œw.  o godz. 18  – Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu – 
prowadzona przez grupê „Adoremus”.

 Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Papie¿ w Domu œw. Marty: powstrzymaæ urazy, bo niszcz¹ braterstwo (13.02.2017)

Zniszczenie rodzin i narodów rozpoczyna siê od ma³ych zawiœci i zazdroœci, trzeba wiêc od razu odrzuciæ urazy, które niszcz¹ 
braterstwo – mówi³ Papie¿ na Mszy w Domu œw. Marty.

Odnosz¹c siê do (...) czytania z Ksiêgi Rodzaju, które opowiada historiê Kaina i Abla, Ojciec Œwiêty zauwa¿y³, ¿e po raz pierwszy 
w Biblii u¿ywa siê tam s³owa brat. To historia braterstwa, które powinno by³o siê rozwijaæ i byæ piêkne, a koñczy siê zniszczeniem. 
Historia ta zaczyna siê od ma³ej zazdroœci. Kain jest smutny, bo na jego ofiarê Bóg nie chcia³ patrzeæ, i zaczyna rozwijaæ w sobie to 
uczucie. Powinien by³ je kontrolowaæ, ale tego nie robi. 

„Kain rozwija w sobie to uczucie, zastanawia siê nad nim, ono siê rozwija, a on pozwala mu rosn¹æ. Ten grzech, który póŸniej 
pope³ni, skry³ siê za tym uczuciem. I roœnie. Roœnie. W ten sposób roœnie nieprzyjaŸñ miêdzy nami: zaczyna siê od ma³ej rzeczy, 
od zazdroœci, zawiœci, ale potem roœnie i wtedy widzimy ¿ycie tylko z tej jednej perspektywy, a ta drzazga staje siê belk¹, jednak belkê 
mamy my. ̄ ycie krêci siê tylko wokó³ tego i to niszczy wiêzy braterskie, niszczy braterstwo” – powiedzia³ Papie¿. A potem powoli mamy 
obsesjê na tym punkcie, czujemy siê przeœladowani przez to z³o, które roœnie coraz bardziej. 

„I w ten sposób roœnie, roœnie nieprzyjaŸñ, a to koñczy siê Ÿle. Zawsze. Odsuwam siê od mojego brata, to nie jest mój brat, to jest 
wróg, musi byæ zniszczony, odrzucony ... i w ten sposób niszczy siê ludzi, w ten sposób wrogoœæ niszczy rodziny, narody, wszystko! To jest 
psucie krwi, ci¹gle jesteœmy przez to poch³oniêci. I to przytrafi³o siê Kainowi, a¿ w koñcu zabi³ swojego brata. Nie, brata nie ma. Jestem 
tylko ja. Nie ma braterstwa. Jestem tylko ja. To, co zdarzy³o siê na pocz¹tku, przytrafia siê nam wszystkim, jest taka mo¿liwoœæ; ale ten 
proces trzeba natychmiast zatrzymaæ, od pocz¹tku, od pierwszego zgorzknienia zatrzymaæ. Zgorzknienie nie jest chrzeœcijañskie. 
Cierpienie tak, zgorzknienie nie. Uraza nie jest chrzeœcijañska. Cierpienie tak, uraza nie. Jak wiele jest wrogoœci, jak wiele roz³amów” – 
kontynuowa³ Ojciec Œwiêty. (...)

Nastêpnie Papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e ka¿dy z nas mo¿e powiedzieæ, i¿ nie zabi³ nikogo: ale „je¿eli czujemy w sobie z³oœæ do brata, ju¿ 
go zabiliœmy; je¿eli obrazi³eœ brata, ju¿ w sercu go zabi³eœ. Zabójstwo to proces, który zaczyna siê od czegoœ ma³ego”. Tak samo myœlimy 
o tych, którzy s¹ bombardowani, wyrzucani, ¿e oni nie s¹ naszymi braæmi.  – mówi³ Papie¿ (...)
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W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w czwartek, 23 lutego – œw. Polikarp, biskup i mêczennik, uczeñ œw. Jana Ewangelisty, 
ustanowiony przez tego Aposto³a biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców 
apostolskich, czyli pisarzy chrzeœcijañskich, którzy znali Aposto³ów i bezpoœrednio od nich czerpali 
naukê pozostawion¹ przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Koœcio³owi w Smyrnie poniós³ 
œmieræ mêczeñsk¹ pomiêdzy rokiem 155 a 169.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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