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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 21,1–19/

20 sposobów czytania Pisma Świętego

Apostołowie wrócili na swój
brzeg morski i do swoich łodzi.
Jezus jednak przyszedł tam za
nimi po swoim zmartwychwstaniu. Przyszedł i wszystko w nich
odnowił. Zmartwychwstała
w nich nadzieja i miłość. Ale nie
był to powrót do przeszłości.
Teraz już Piotr nie mówi Jezusowi: Odejdź ode mnie, bo jestem
człowiek grzeszny. Przeciwnie! Szybko do Niego popłynął, a potem powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.
Jezus zawsze idzie za nami, szuka nas i dba o nas jak o dzieci.
Dzięki temu nawet największe odejście od Niego nie stawia nas
nigdy w punkcie wyjścia.

Biblia potrafi zniechęcić. To trudna „książka”, wydaje się często za
trudna. Jak nie mieć wyrzutów sumienia, że czytanie się nie udaje?

Mieczysław Łusiak SJ

Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II
Wszyscy lubiliśmy słuchać naszego papieża. Chłonęliśmy zachłannie każde jego słowo, każdy gest. Co dziś zostało z jego
nauczania? Zapewne nie za wiele. Przypomnimy więc sobie
przed wakacjami wykład przykazań Bożych, które były kanwą
jego IV pielgrzymki do Ojczyzny. Z kazań głoszonych w różnych
miejscowościach wybrałam te fragmenty, które dotyczą bezpośrednio przykazań.
K.H.-Sz.

Co więcej, w kościele co chwila ktoś mówi, że Pismo Święte czytać trzeba. Może znasz ten dylemat: Mam pragnienie czytania
Biblii, ale nie wiem, jak to robić. Jak podejść do Słowa Bożego,
żeby znowu nie pozostać sam na sam z frustracją.
Jeśli chcesz spotkać i usłyszeć Boga, naucz się konkretnych metod czytania Pisma Świętego. Warto znać je wszystkie, a przede
wszystkim ćwiczyć się w nich. Opanuj je w takim stopniu, żeby
potem przekazać je innym (np. swoim dzieciom, nikt nie zrobi
tego lepiej niż rodzice).
Zacznij zawsze od pytania:
Dlaczego chcę zabrać się za Biblię? Każda szczera odpowiedź
jest prawidłowa i podprowadzi Cię do wybrania właściwej
metody na dzisiaj. Słowo Boże
jest pełne życia, które czeka na
Ciebie (Hbr 4,12).
Zanim wybierzesz sposób, zapytaj się: Dlaczego chcę dziś
zabrać się za Biblię?
1. Słuchanie – to metoda najbardziej pierwotna. Pismo Święte,
także Ewangelia najpierw przekazywane było ustnie. Czytanie
Biblii jest też po prostu słuchaniem Pana Boga.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Uczenie się na pamięć – zapamiętywanie fragmentów Pisma
Z kazania wygłoszonego w czasie Mszy św. w Koszalinie
1 czerwca 1991
1. Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej (...).
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną! (por. Wj 20,2–3).
Wybrał Bóg miejsce na pustyni: górę Synaj – i wybrał lud, któremu objawił siebie jako wybawcę z niewoli egipskiej – i wybrał
człowieka, któremu powierzył swe przykazania: Mojżesza.
Dziesięć prostych słów. Dekalog. Pierwsze wśród nich brzmi
właśnie tak: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

Świętego. Są takie fragmenty, które zdecydowanie warto znać. Należą do nich choćby prolog Ewangelii według Świętego Jana, Osiem
Błogosławieństw, początek Księgi Rodzaju. Niektórzy twierdzą, że
każdy z nas ma psalm, który jest właśnie o nim. Spróbuj go znaleźć, a później naucz się go na pamięć i módl się nim.

3. Przepisywanie – przepisując fragmenty Pisma Świętego lub
całą księgę można dostrzec strukturę tekstu, poszczególnych
zdań, a przede wszystkim pochylić się nad Słowem Boga. Czy
zastanawiałeś się kiedyś, czemu tekst w niektórych księgach
jest wyrównany do obu stron, a w innych – tylko do lewej?

3. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże – wypisane niegdyś
na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie
w sercach ludzkich. Tak że i ci, co nie znają Dekalogu, znają
jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami
Przymierza – Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej
Ewangelii – głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego
stworzenia, jakim jest człowiek.

4. Lectio divina – to tradycyjna metoda Kościoła, polegająca
na medytacji fragmentu Pisma Świętego. Składa się na nią kilka
etapów:

To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie
dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj: – Nie
zabijaj – nie cudzołóż – nie mów fałszywego świadectwa – czcij
ojca i matkę (por. Wj 20,13–14.16.12).

meditatio (szukanie głębszego sensu czytanych słów, „przeżuwanie” tekstu. Jakie jest przesłanie tego fragmentu dla
wspólnoty Kościoła i każdego człowieka. Czasem wystarczy
skupić się na jednym słowie, zdaniu i przy nim trwać, innym
razem można sięgnąć po komentarz biblijny)

dokończenie na str. 4

▪

▪
▪

wstęp (znajdź miejsce i zadbaj o przestrzeń, stań pokornie w obe
cności Boga, poproś Ducha Świętego o pomoc i prowadzenie)
lectio (czytanie i analiza fragmentu Pisma Świętego – najlepiej kilka razy i na głos, można podkreślić ważniejsze słowa,
wypisać wydarzenia czy bohaterów)

dokończenie na str. 3

I N T E N C J E M S Z A L N E

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE

PONIEDZIAŁEK 02.05

▪ Solenizantom

06:30 Za Parafian
06:30 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
07:00 +Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
08:00 +Józef Stachura (od Ireny i Kazimierza Jamróz z Myślenic)
18:30 O łaskę zdrowia i opiekę Bożą dla Agaty
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 +Julia, Wincenty Anioł
WTOREK 03.05
06:30 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
08:00 +Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
09:30 Rezerwacja
10:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
11:00 +Józefa Mazurek i zmarli z rodziny
12:30 O pomyślne zdanie matury i dobry wybór drogi życiowej
dla Kingi
12:30 + Maria i Władysław Kacperczyk i ich rodzice oraz + Emilia
i Adam Dasman i ich rodzice
17:00 + Aleksander Czerwiński
18:30 +Teresa Wójtowicz – 3. rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin
Wójtowiczów i Rożków
20:30 + Stanisław, Józefa, Janusz i Ewa Mazurek i zmarli z rodziny
Mazurków i Wojtasów
ŚRODA 04.05
06:30 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
06:30 +Jadwiga Rutkowska (od kuzynki Genowefy Stożek z rodziną z Kasinki Małej)
07:00 +Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
07:00 + Wiesław Głogowski – 5. rocznica śmierci
08:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
08:00 + Sylwia Gondek
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 05.05
06:30 O nawrócenie córki Małgorzaty
07:00 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
08:00 +Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 + Anna, Helena, Władysław Rudzińscy
PIĄTEK 06.05
06:30 + Stanisław Dużyk i zmarli rodzice
07:00 + Zofia Szkatuła (od Weroniki)
08:00 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
17:00 + Rajmund Siek w rocznicę śmierci
18:30 +Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 + Urszula Zbroja i zmarli rodzice + Władysław i Władysława
Zaremba
SOBOTA 07.05
06:30 ++ z rodzin Martinków
07:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Karoliny Jakubowskiej
08:00 +Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
08:00 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
08:00 + Stanisław, Stanisław, zmarli z rodzin: Kwaśnych, Wilków,
Skoczylasów
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
NIEDZIELA 08.05
06:30 + Stanisława Zięba
08:00 + Zygmunt Sołtysik, + żona Kornela oraz zmarli z rodziny
09:30 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
10:00 + Marian Federczyk – 8. rocznica śmierci

i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.

▪ Od dzisiaj zapraszamy na codzienne nabożeństwa majowe,
które odprawiać będziemy zawsze o godz. 18:00.

▪ W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota

miesiąca. W czwartek po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież z grupy
Chrystus na Krowodrzy. W piątek okazja do spowiedzi od
16:30. O godz. 17:00 Msza św. dla dzieci. W sobotę o godz.
11:00 Msza św. dla chorych i starszych w kaplicy MB, a różaniec fatimski o godz. 17:15.

▪ Dzisiaj, jak co miesiąc, Zespół Charytatywny zbiera datki
na kuchnię św. Jadwigi dla ubogich.

▪ Natomiast w przyszłą niedzielę Fundacja Mleko i Miód

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy działający w Nowej
Hucie po każdej Mszy św. w naszym kościele będzie rozprowadzał płyty z piosenkami nagranymi przez osoby niepełnosprawne wraz z krakowskimi artystami. Ofiara za płytę
będzie dobrowolna, a środki uzyskane ze sprzedaży płyt
posłużą rozbudowie domu dla najbardziej potrzebujących.

▪ Parafialny Klub Sportowy Jadwiga ogłasza zapisy na wa-

kacyjne półkolonie. Pierwszy tygodniowy turnus rozpocznie
się 27 czerwca, drugi 4 lipca, a trzeci 11 lipca. Zapisy i informacje w biurze Klubu w godzinach otwarcia. Szczegóły na
ulotkach i plakatach. Klub zwraca się także z prośbą o przekazanie 1% podatku. Numer KRS znajduje się na stronie internetowej klubu oraz na ulotkach przy drzwiach kościoła.

▪ Zapraszamy na spektakl pt. Byczek Fernando w wykonaniu

Integracyjnej Grupy Teatralnej Fundacji Pełnej Życia. Grupę
tworzą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi rówieśnicy. Zachęcamy do przyjścia, gdyż obecność będzie niezwykłym docenieniem pracy tych młodych artystów. Wydarzenie
odbędzie się w sobotę 7 maja o godz. 10:00 w naszej sali
teatralnej. Wstęp wolny.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy

w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Janusz
Góralski (l. 65) i Piotr Skwarczyński (l. 87) z ul. Krowoderskich Zuchów 15.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Dobre słowo
Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to,
co powiedzieć trzeba.
Eugene Delacroix

11:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
12:30 W intencji dzieci z SP 15 przystępujących do Pierwszej
Komunii Świętej
17:00 +Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz szczęśliwą operację dla Barbary
20:30 + Stanisław Gala

20 sposobów czytania Pisma Świętego
dokończenie ze str. 1

▪

contemplatio (zaangażowanie całego siebie w treść i przesłanie
Orędzia, zasłuchanie się w Słowo Boże, wejście ze wszystkim,
co się ma w strumień Bożej myśli, aby pozwolić Bogu, by przelał
i zanurzył nas w oceanie swojego wewnętrznego Życia i Miłości)

▪

oratio (kontemplacja jest doświadczeniem, które naturalnie
ląduje w modlitwie słowami, najczęściej uwielbieniem, dziękczynieniem, a w końcu prośbą o pomoc w podjęciu konkretnych działań w swoim życiu zaraz po zakończeniu lectio divina)

5. Lectio Continua – to po prostu przeczytanie Pisma Świętego
od deski do deski. Można czytać Święte Księgi w różnej kolejności.
6. Metoda na chybił-trafił – to metoda nadużywana, nie poleca się jej stosowania, bo tkwi w niej niebezpieczeństwo manipulowania Słowem Bożym, zwłaszcza jeśli szuka się konkretnych
odpowiedzi losując fragmenty Pisma Świętego. Jest tylko jeden
problem. To naprawdę czasem działa.
7. Zwój – czy wiesz, co to są filakterie? Warto zapisać sobie jakiś
fragment Pisma Świętego, choćby jedno zdanie i nosić je przy
sobie przez cały dzień.
8. Modlitwa słowami Pisma Świętego – w Biblii jest wiele
modlitw, Księga Psalmów to po prostu modlitewnik (także dla
Jezusa), z którego warto korzystać w każdej sytuacji życia. Modlitwy można odnaleźć też w innych księgach, również Nowego
Testamentu. Kościół od wieków tak się modli, bo nasza modlitwa
jest natchnionym darem Boga.
9. Czytanie tematyczne – chcesz wiedzieć, co Bóg myśli o cierpieniu, przebaczeniu, miłości – możesz przeszukać Pismo Święte
właśnie pod tym kątem, skupiając się tylko na wątku, który w tym
momencie Cię interesuje.
10. Czytanie z książką – są takie książki, które warto czytać
równolegle z Pismem Świętym. To książki o Piśmie Świętym,
o poszczególnych jego księgach. Możesz zacząć od Romana
Brandstaettera – Jezus z Nazaretu, Prorok Jonasz…
11. Czytanie z pytaniem: kim jest Bóg? – Pismo Święte jest
o Bogu, Jego objawia. Jeśli jesteś Nim zainteresowany, chcesz Go
poznać (a nie ma nikogo i niczego bardziej fascynującego), warto
zadać każdemu zdaniu, i jednocześnie całości, to pytanie.
12. Podręcznik działania Boga – z Biblii można się dowiedzieć przede wszystkim jednej rzeczy: jak działa Bóg. Wiedząc
to, łatwiej jest dostrzec Jego działanie w swoim życiu.
13. Rozważanie i rozmowa chrześcijan – wspólne czytanie Pisma Świętego przez ludzi ochrzczonych ma moc, ponieważ
chrześcijanie są w szczególny sposób „dopadnięci” przez Ducha
Świętego, który działa w Kościele. Bóg delikatnie posługuje się
i działa przez ludzi, którzy tego chcą, a więc we wspólnocie mogę
się o nim dowiedzieć dużo więcej niż w pojedynkę.
14. Targum – zapisz na środku dużej kartki fragment Biblii, a dookoła zapisuj osobisty komentarz, parafrazy tekstu oraz przemyślenia dotyczące poszczególnych słów, zdań, większych części.

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

15. Metoda adekwacji antropologicznej – jeśli w Piśmie
Świętym jest mowa o radości, smutku czy lęku, ojcostwie, zabawie czy szyderstwie, to najprościej jest odkryć sens tego fragmentu przez zrozumienie, na czym polega ten fenomen. Wiele
zmieniło się w ciągu wieków, ale z ludźmi Biblii łączy nas najbardziej człowieczeństwo i doświadczenie życia. W Jezusie Bóg
posłużył się ludzkim życiem, aby wyrazić siebie w sposób najbardziej zrozumiały dla nas, językiem naszego człowieczeństwa.
Metodę tę stosował Jan Paweł II (opracował i nazwał prof. Marian Grabowski).
16. Medytacja czasowa – daj sobie określony czas na medytację i pochylenie się nad konkretnym fragmentem. Nie zniechęcaj się, gdy po chwili nie będziesz wiedzieć, co dalej. Trwanie
w bliskości Słowa Bożego ma sens nawet, gdy nie pojawiają się
żadne mądre myśli czy doznania. To bardzo wartościowa metoda, bo pozwala wyczyścić nasz umysł i realnie przygotowuje na
usłyszenie Boga mówiącego swoje Słowo.
17. Odkrycie Biblii w Liturgii – istnieje ścisła łączność między
Słowem Bożym a tym, co dzieje się na Mszy świętej. Spróbuj
odnaleźć te połączenia. Spróbuj także odkrywać źródła znaków
liturgicznych w Piśmie Świętym.
18. Metoda historyczno-krytyczna – wymaga ciekawości
świata biblijnego. Warto sięgnąć po komentarz lub słownik (nawet ten na końcu Pisma Świętego) tłumaczący ówczesne realia,
charakterystyczne terminy, które dziś rozumiemy całkiem inaczej. Ta metoda pozwala zrozumieć kontekst kulturowy i geograficzny (mapy!). Odkryj różne ciekawostki językowe, jak np.
biblijne gatunki literackie czy też wewnętrzne odniesienia do innych tekstów Biblijnych (jaką księgę najczęściej cytuje Pan Jezus
i Nowy Testament?). To pozwoli ci lepiej zrozumieć: kto, co, do
kogo i dlaczego mówi.
19. Egzegeza retoryczna – przyjrzyj się strukturze Pisma
Świętego i konkretnego fragmentu. W ostatnich dziesięcioleciach odkryliśmy, że dla żydów niezwykle ważne było, jak tekst
brzmiał i jak została ułożona jego struktura. Wiele zdań i myśli
jest powtarzanych w specyficzny sposób tak, aby sens objawiał
się dosłownie pomiędzy wierszami (tzw. paralelizmy, np. w psalmach). Są fragmenty, które zostały skonstruowane w sposób
symetryczny (koncentryczny), co pozwala usłyszeć w wyjątkowy sposób centralną treść (słowo). Zacznij od zauważenia, że
tekst Biblii jest justowany na dwa sposoby i zastanów się – dlaczego tak jest?
20. Pryzmat Paschy Jezusa Chrystusa – nie da się zrozumieć prawdziwego sensu bez Jezusa Chrystusa – Słowa, które
przyjęło ludzką postać. Dla chrześcijan punktem centralnym
całej Biblii jest Pascha Jezusa Chrystusa. Myśl o tym, kiedy czytasz dowolny fragment Pisma Świętego. Zobacz go w ciemności
i świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a odkryjesz
jeszcze więcej. Przez chrzest (zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu) możesz to samo zrobić z każdym fragmentem swojego
życia. Dzięki temu Słowo stanie się ciałem na nowo. W tobie.
Stach Nowak OP
za: info.dominikanie.pl

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II

dokończenie ze str. 1

Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości,
które jest dwoiste: Będziesz miłował Pana Boga swego ponad
wszystko – będziesz miłował człowieka, bliźniego twego jak siebie samego (por. Mt 22,37).

Jego stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele (2 Kor
4,11). Tak. Życie Chrystusa. Jego zmartwychwstanie. Poczynając od sakramentu chrztu, uczestniczymy w odkupieńczej
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

W ten sposób Dekalog – dziedzictwo Starego Przymierza Boga
z Izraelem – został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa.

Nosimy więc w sobie skarb, niewypowiedziany skarb życia Bożego. Jest to przeogromna moc, która jest z Boga, nie z nas (por. 2
Kor 4,7). Taką mocą jest łaska chrztu, która czyni nas w Chrystusie synami Bożego przybrania.

Ten moralny fundament jest
od Boga, zakorzenia się w Jego
stwórczej, ojcowskiej mądrości
i Opatrzności. Równocześnie
ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten
fundament, szkodzi sobie: burzy
ład życia i współżycia ludzkiego
w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej,
jaką jest rodzina, i idąc poprzez
naród aż do tej ogólnoludzkiej
społeczności, na którą składają
się miliardy ludzkich istnień.
Jak bardzo prawo moralne – przykazania Boże – jest dla człowieka, na to wskazuje w sposób szczególnie wymowny sam Jezus
Chrystus (w dzisiejszej perykopie ewangelicznej), kiedy mówi
do zdumionych, a nawet zgorszonych stróżów litery Prawa:
To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu (Mk 2,27).
4. Tak. Syn Człowieczy jest panem szabatu (Mk 2,28). On też jest
Panem i gwarantem tego Przymierza Boga z człowiekiem, które
jest Stare, Nowe i Wieczne.
Syn Człowieczy. Jezus Chrystus. W Nim dopełniło się nowe
stworzenie. Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały
światłem (tak mówi Księga Rodzaju o dziele stworzenia, por.
1,3) – zabłysnął w naszych sercach (...) na obliczu Chrystusa
(2 Kor 4,6). Bóg jedyny, prawdziwy i nieobjęty dał nam poznać
siebie, swoją niezgłębioną tajemnicę, w Jezusie Chrystusie. On
– Chrystus – jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga.
Jest Synem współistotnym, który stał się człowiekiem – Synem
Człowieczym – rodząc się z Dziewicy Maryi za sprawą Ducha
Świętego. On – Bóg z Boga, Światłość ze Światłości (Credo),
zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania
chwały Bożej (2 Kor 4,6).
Niegdyś tu, nad Bałtykiem, ta sama jasność zabłysła w sercach ludzi
u początku naszego tysiąclecia. Dziś błyszczy w waszych sercach.
My wszyscy, ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej w mocy
Chrystusowego Odkupienia przez Krzyż, jesteśmy wydawani na
śmierć, tak jak Chrystus przyjął śmierć na krzyżu – aby życie
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Jako synowie Bożego przybrania podążamy na naszą Górę Chełmską nad Bałtykiem, tam, gdzie niegdyś dalecy nasi przodkowie
na tej ziemi szukali Boga po omacku, przychodzimy ze światłem
wiary. Przychodzimy, nosząc w naszym ciele konanie Chrystusa,
aby Jego życie objawiło się w naszym ciele (por. 2 Kor 4,10).
5. Jednakże, drodzy bracia i siostry – ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 4,7). Czasy, w których
żyjemy, ludzkość współczesna, europejska cywilizacja i postęp,
mają już za sobą owo szukanie Boga po omacku – które jednak
było szukaniem i do Niego jakoś prowadziło. Wszyscy odziedziczyli skarb. W Chrystusie otrzymali więcej jeszcze niż Dekalog.
Któż jednak bardziej niż Chrystus – ukrzyżowany i zmartwychwstały – potwierdza moc tamtego pierwszego słowa Dekalogu:
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną?
Tylko też w mocy tego pierwszego przykazania można myśleć
o prawdziwym humanizmie. Tylko wówczas szabat może być
dla człowieka i cała humanistyczna moralność sprawdza się
i urzeczywistnia.

Stworzenie (...) bez Stworzyciela zanika – głosi Sobór (Gaudium
et spes, 36). Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka – a to jest sam rdzeń moralności – jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim Ten
Jeden, który sam jest dobry – jak kiedyś powiedział Chrystus
do młodzieńca (por. Mk 10,18).
6. Stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej Ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego
naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę,
abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało.
Abyście nigdy nie zapominali:
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej,
z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 02.05
św. Atanazego, biskupa
i doktora Kościoła
Dz 6,8–15; Ps 119;
J 6,22–29

CZWARTEK 05.05
św. Stanisława
Kazimierczyka, kapłana
Dz 8,26–40; Ps 66;
J 6,44–51

WTOREK 03.05
Uroczystość NMP
Królowej Polski
Ap 11.19a; 12,1.3–6a.10ab;
Jdt 13; Kol 1,12–16;
J 19,25–27

PIĄTEK 06.05
Święto św. Apostołów
Filipa i Jakuba
1 Kor 15,1–8; Ps 19;
J 14,6–14

ŚRODA 04.05
Święto św. Floriana,
męczennika
2 Tm 2,1–13; Ps 18;
Mt 10,28–33

SOBOTA 07.05
Dz 9,31–42; Ps 116B;
J 6,55.60–69
NIEDZIELA 08.05
Dz 13,14.43–52; Ps 100;
Ap 7,9.14b–17; J 10,27–30

