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EDITORIAL 
Bardzo	 serdecznie	 dziękuję	 wszystkim,	 którzy	 przybyli	 na	 nasze	 pierwsze	 powakacyjne	
spotkanie	 konferencyjne,	 które	 odbyło	 się	 20	 października	 br.	 w	 sali	 nr	 3	 w	 Centrum	
Duszpasterskim	 Archidiecezji	 Wrocławskiej.	 W	 sali	 tej	 znajduje	 się	 75	 krzeseł,	 do	 których	
dodaliśmy	25	z	korytarza	(dokładnie	tyle	ich	jest).	Kilka	osób	znalazło	miejsce	na	ławach	przy	
ścianach,	a	kilka	niestety	nie	weszło	na	spotkanie	z	powodu	braku	miejsc.	Było	nas	110	osób.		
	

	
	
	 W	 związku	 faktem	braku	wystarczająco	 dużej	 sali	 „pod	 czwórką”,	 zwróciłem	 się	 do	
rektora	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu,	ks.	prof.	Sławomira	Stasiaka,	z	
prośbą	o	możliwość	korzystania	z	przestronnej	auli	PWT	(180	miejsc).	Uzyskałem	zgodę	z	tej	
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racji,	że	jestem	kierownikiem	Instytutu	Nauk	Biblijnych	PWT	we	Wrocławiu,	który	to	Instytut	
włącza	się	w	nasz	projekt!	W	związku	z	tym	ogłaszam	zmianę	miejsca	spotkań	dla	naszych	
konferencji	 biblijnych!	 24	 listopada	 br.	 i	 w	 każdym	 następnym	 miesiącu,	 zgodnie	 z	
harmonogramem,	spotkamy	się	w	auli	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu,	
przy	pl.	Katedralnym	1	a	(stojąc	przed	głównym	wejściem	do	katedry	wrocławskiej,	kierujemy	
się	 na	 prawo).	 Zapewne	 znajdziemy	 tam	 odpowiednią	 przestrzeń	 dla	 naszych	 biblijnych	
refleksji!	
	

ks.	Mariusz	Rosik	
	

	
fot.:	https://polska-org.pl/709688,foto.html?idEntity=548830	

	
	

BIBLIJNE ŚWIĘTOWANIE 
Zachęta	 do	 lektury	 Biblii	 wybrzmiewa	 w	 roku	 liturgicznym	 Kościoła	 rzymsko-katolickiego	
dwukrotnie:	w	Niedzielę	Biblijną,	która	rozpoczyna	Tydzień	Biblijny	oraz	w	Niedzielę	Słowa	
Bożego.	Rozpocznijmy	od	tej	drugiej,	bo	wypada	już	w	styczniu.		
	 Niedziela	Słowa	Bożego	została	ustanowiona	30	września	2019	roku	listem	apostolskim	
w	formie	motu	proprio	papieża	Franciszka	Aperuit	 illis	 i	wyznaczona	została	na	 III	niedzielę	
okresu	zwykłego.	Ojciec	Święty	pragnął,	aby	ten	dzień	był	poświęcony	celebracji,	refleksji	oraz	
rozszerzaniu	 słowa	 Bożego.	 17	 grudnia	 2020	 r.	 Kongregacja	 Kultu	 Bożego	 i	 Dyscypliny	
Sakramentów	 wydała	 notę	 zawierającą	 wskazania	 dotyczące	 sposobu	 celebracji	 Niedzieli	
Słowa	 Bożego.	 Dokument	 podpisany	 przez	 kard.	 Roberta	 Saraha	 ma	 przyczynić	 się	 do	
obudzenia	świadomości	znaczenia	Pisma	Świętego	w	życiu	wierzących,	a	szczególnie	w	liturgii,	
która	włącza	w	żywy	i	stały	dialog	z	Bogiem.		
	

Poprzez	teksty	biblijne	odczytywane	podczas	liturgii,	
to	sam	Bóg	mówi	do	swojego	ludu	

i	sam	Chrystus	głosi	swoją	Ewangelię	
	

–	czytamy	w	nocie.	
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	 Natomiast	 III	 niedziela	wielkanocna	 przeżywana	 jest	w	 naszym	 kraju	 jako	Niedziela	
Biblijna.	Rozpoczyna	jednocześnie	Tydzień	Biblijny.	Celem	jest	zwrócenie	uwagi	wiernych	na	
moc	Słowa	Bożego,	które	może	stać	się	drogowskazem	na	drodze	chrześcijańskiego	życia.	
	 Zwróćmy	uwagę:	w	Kościele	katolickim	w	Polsce	świętujemy	Niedzielę	Słowa	Bożego	
(wprowadzoną	 w	 Kościele	 powszechnym	 przez	 Franciszka)	 oraz	 rozpoczynającą	 Tydzień	
Biblijny	Niedzielę	Biblijną.	Jako	Inicjatywa	biblijna	„Lumen	vitae”	pragniemy	włączyć	się	w	obie	
celebracje!	Mamy	już	zarezerwowaną	aulę	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	w	dniach:	19	
styczeń	i	22	kwiecień	przyszłego	roku.	Będziemy	chcieli	zaprosić	członków	kręgów	biblijnych	z	
parafii	 naszej	 archidiecezji,	 by	 dzielić	 się	 wspólnym	 doświadczeniem	 odkrywania	 tajników	
Biblii.	
	

Jeśli	macie	pomysły,	co	moglibyśmy	jeszcze	przygotować	na	te	dwa	sobotnie	wieczory,		
serdecznie	zapraszam	do	podzielenia	się	nimi	(mrosik@pnet.pl).	

___________________________________________________________________________________________	
	

REKOLEKCJE 
Podczas	nadchodzących	rekolekcji	w	Ząbkowicach	Śląskich	w	dniach	9-11	grudnia	br.	łączyć	
będziemy	formację	duchową	ze	szkołą	biblijną	prowadzoną	przez	prof.	Barbarę	Strzałkowską.	
Formacja	 duchowa	 to	 codzienna	 Eucharystia	 z	 homilią,	 wspólne	 modlitwy,	 ewentualna	
konferencja	adwentowa	oraz	adoracja	Najświętszego	Sakramentu.	
	 Cztery	 sobotnie	 wykłady	 szkoły	 biblijnej	 dotyczyć	 będą	 Septuaginty,	 czyli	 Biblii	
pierwotnego	 Kościoła.	 Tradycja	 głosi,	 że	 tłumaczenia	 dokonało	 siedemdziesięciu	 (dwóch)	
uczonych	żydowskich	w	egipskiej	Aleksandrii,	najprawdopodobniej	w	II	wieku	przed	Chr.	Stąd	
też	 nazwa	 dzieła:	 Septuaginta	 –	 to	 „siedemdziesiąt”.	 Jest	 to	 starożytne	 tłumaczenie	 Biblii	
Hebrajskiej	(niemal	pokrywającej	się	z	chrześcijańskim	Starym	Testamentem)	na	język	grecki,	
rozszerzone	o	materiał,	który	nie	znalazł	się	w	kanonie	żydowskim.	Septuaginta	stała	się	Biblią	
judaizmu	 diaspory,	 a	 po	 narodzinach	 chrześcijaństwa	 –	 Biblią	 Kościoła	wywodzącego	 się	 z	
gruntu	 pogańskiego.	 Przekład	 Septuaginty	 na	 język	 polski	 znajdziemy	 w	 Biblii	 pierwszego	
Kościoła,	wydanej	przez	Oficynę	Wydawniczą	VOCATIO.		
	 To	nie	Biblia	Hebrajska,	ale	właśnie	Septuaginta	wraz	z	 jej	kanonem	ksiąg	świętych,	
znacznie	 bardziej	 pojemnym	 niż	 zredukowany	 przez	 rabinów	 w	 konfrontacji	 z	
chrześcijaństwem	kanon	Biblii	Hebrajskiej,	stanowiła	Biblię	autorów	Nowego	Testamentu	oraz	
Kościoła	apostolskiego	i	pisarzy	wczesnochrześcijańskich.		
	 Dlaczego	 tak?	 Dlaczego	 chrześcijanie	 głosząc	 dobrą	 nowinę	 sięgali	 raczej	 po	 tekst	
grecki	 Starego	Testamentu	niż	hebrajski?	 Jakie	 są	 różnice	pomiędzy	obiema	wersjami?	Czy	
Septuagintę	można	uznać	 za	księgę	natchnioną,	 skoro	 jest	przekładem	–	a	natchniony	 jest	
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tylko	 tekst	 oryginalny?	 Odpowiedzi	 te	 fascynujące	 pytania	 poszukamy	 podczas	 rekolekcji.	
Liczbę	uczestników	winniśmy	podać	7	listopada!	Ostatnia	szansa	na	zapisy	przez	formularz:	
	
	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGOLargfRFEiroNb2NFJ5lvPGnQdTf6A8VGn0xAreGQhqIXg/viewform	
	

	
Klikając	na	zdjęcie	zob.	czym	jest	„Biblia	pierwszego	Kościoła”	

___________________________________________________________________________________________	

INTERNET 
Nasza	strona	internetowa	lumenvitae.pl	żyje!	Po	każdym	spotkaniu	pojawiają	się	nowe	wpisy.	
W	niedługim	 czasie	 będziemy	mogli	 sięgnąć	 także	do	nowej	 zakładki	 Literatura	dla	 ducha,	
zawierającej	krótkie	recenzje	książek,	po	które	warto	sięgnąć.	Pierwsza	z	nich	pojawiła	się	już	
na	facebook,	co	oznacza	ni	mniej,	ni	więcej,	że	Inicjatywa	biblijna	„Lumen	vitae”	obecna	jest	
także	na	tym	portalu	społecznościowym.	Zaglądajcie	i	udostępniajcie!	
	 Jednocześnie	 serdecznie	 zapraszamy	 do	 dzielenia	 się	 impresjami	 po	 przeczytaniu	
książek	 dotyczących	 problematyki	 biblijnej	 i	 duchowej.	 Krótkie	 recenzje,	 zaproszenia	 do	
lektury	 i	własne	przemyślenia	na	 temat	 lektur	proszę	wysyłać	na	adres	Agnieszki	Kępowicz	
(agusiak27@o2.pl).	

	
___________________________________________________________________________	

DOBRA KSIĄŻKA 
W	 niniejszym	 Newsletterze	 chcielibyśmy	 polecić	 Państwa	 uwadze	 trzy	 pozycje.	 Pierwsza	
dotyczy	niezwykłego	nawrócenia	Marty	Przybyły;	druga	opowiada	o	cudach,	które	dzieją	się	
dziś	i	są	znakomicie	udokumentowane;	trzecia	wreszcie	łączy	się	z	naszymi	rekolekcjami	i	–	tu	
(częściowa)	zdrada	tajemnicy	–	z	planowanym	jednodniowym	wyjazdem	13	maja	(sobota,	nie	
piątek)	przyszłego	roku.	

***	
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I	dam	wam	serce	nowe	(wydawnictwo	Agape,	Poznań	2021,	ss.	200)	Marty	Przybyły	to	książka,	
która	jest	jak	mocna	kawa	bez	cukru.	Urzeka	smakiem	i	aromatem,	nie	brak	jej	cierpkości,	w	
efekcie	pobudza	do	działania,	a	jej	smak	pozostaje	w	ustach	na	długo	po	spożyciu.		
	 Autorka	sama	o	sobie	mówi,	że	była	zdeklarowaną,	plującą	jadem	ateistką,	goniącą	za	
pieniądzem,	niestroniącą	od	imprez,	mocnych	trunków	i	niezobowiązujących	relacji	damsko-	
męskich.	Uwikłała	się	także	w	okultyzm.	Opisując	swoje	życie	przed	nawróceniem,	jest	bardzo	
konkretna	i	do	bólu	szczera.	Nazywa	rzeczy	po	imieniu,	pokazując	dokładnie	tyle,	byśmy	mogli	
się	przekonać,	jak	wielkiego	cudu	doświadczyła.		
	 Historia	Marty	wzrusza	do	łez,	miejscami	bawi,	zaskakuje	i	porusza.	Jest	opowieścią	o	
niezwykłej	przemianie,	która	rozpoczęła	się	pewnego	wieczoru	w	małym	wiejskim	kościółku,	
do	którego	trafiła	za	namową	przyjaciół.	Właśnie	tam	dochodzi	do	jej	spotkania	z	prawdziwą	
Miłością.	A	to	dopiero	początek.	Marta	zaczyna	żyć	nowym	życiem.	Towarzyszymy	jej	w	tym	
kroczeniu	 za	 Jezusem	 drogą	 piękną,	 choć	 wymagającą,	 czasem	 wyboistą	 i	 krętą,	
niepozbawioną	wzlotów	i	upadków.		

Niewątpliwą	 zaletą	 omawianej	 książki	
jest	 piękny,	 niezwykle	 plastyczny	 język.	
Autorka	z	ogromnym	ciepłem	 i	miłością	
pisze	 też	o	 swojej	 pracy	 i	wolontariacie	
wśród	 nieuleczalnie	 i	 terminalnie	
chorych.	Przez	kilka	lat,	które	minęły	od	
jej	 nawrócenia	 wiele	 osób	
przyprowadziła	 do	 Jezusa.	 Z	 wojującej	
ateistki	 stała	 się	 wojowniczką	 Maryi,	
propagatorką	 modlitwy	 różańcowej	 i	
miłosierdzia	 Bożego,	 ewangelizatorką,	

która	nie	boi	się	przekraczać	murów	więzień	i	zakładów	poprawczych.		
	 Historia	Marty	wciąga	od	pierwszej	strony,	poraża	autentycznością,	zmusza	do	refleksji	
nad	własnym	życiem,	chwyta	za	serce	i	dotyka	jego	głębi.	Właśnie	ten	sposób	przedstawienia	
codzienności	życia	wiarą	przemówił	do	mnie	najbardziej.	Jest	to	zapis	codziennych	zmagań,	
trudu	zapierania	się	siebie,	oddawania	kawałek	po	kawałku	tego,	co	ewidentnie	nie	jest	Boże,	
choć	wydaje	się	takie	swojskie,	wybierania	tych	trudniejszych,	za	to	Bożych	szlaków,	ale	także	
doświadczania,	że	za	każde	oddane	mało,	otrzymasz	nieskończenie	wiele.	

Agnieszka	Kępowicz	

	
Czy	cuda	podobne	do	tych,	o	których	czytamy	na	kartach	Ewangelii,	zdarzają	się	także	dziś?	
Odpowiedź	 znajdziemy	 na	 kartach	 książki	 Craiga	 Keenera	 Cuda	 dzisiaj.	 Nadprzyrodzone	
działanie	Boga	we	współczesnym	świecie	(Wydawnictwo	eSPe,	Kraków	2022,	ISBN	978-83-
8201-166-1,	ss.	400,	red.	naukowa:	M.	Rosik)	
	
Ta	 książka	 dowodzi,	 że	 nadprzyrodzone	 działanie	 Boga,	 które	 od	 samego	 początku	
chrześcijaństwa	było	doświadczeniem	wyznawców	 Jezusa	wszystkich	wieków,	 trwa	po	dziś	
dzień.	Profesor	Craig	Keener	opisuje	niemal	trzysta	uzdrowień,	które	miały	miejsce	w	XX	i	XXI	
wieku	 i	 które	 –	 choć	 pozostają	 niewytłumaczalne	 z	 punktu	 widzenia	 medycyny	 –	 zostały	
starannie	udokumentowane	i	potwierdzone	przez	lekarzy.	Zgromadzone	w	tej	książce	historie,	
świadectwa	 i	wypowiedzi	medyków	 stały	 się	 okazją	 do	 postawienia	 pytań,	 na	 które	 autor	
konsekwentnie	i	odważnie	szuka	odpowiedzi:	
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§ dlaczego	współczesny	człowiek	raczej	niechętnie	wierzy	w	cuda?	
§ dlaczego	Bóg	czasami	wysłuchuje	modlitwy	wstawienniczej,	a	innym	razem	modlitwy	

o	uzdrowienie	pozostają	bez	odpowiedzi?	
§ jakie	są	obiektywne	kryteria	weryfikacji,	dzięki	którym	wiadomo,	czy	dane	wydarzenie	

rzeczywiście	jest	cudem?	
§ dlaczego	 sceptycyzm	 i	 skrajny	 racjonalizm	 ludzi	 z	 góry	 odrzucających	 jakiekolwiek	

nadprzyrodzone	działanie	Boga	mają	słabe	podstawy	argumentacyjne?	
§ dlaczego	we	wspólnotach	 chrześcijańskich	 w	 Afryce	 i	 Azji	 uzdrowienia	 zdarzają	 się	

znacznie	częściej	niż	w	Europie?	
	 Nie	ma	wątpliwości	 co	
do	tego,	że	prof.	Craig	Keener	
to	jeden	z	najważniejszych	we	
współczesnej	 biblistyce	
uczonych.	 Wszystkie	 jego	
komentarze	 do	 Nowego	
Testamentu	 to	 publikacje	
naukowe	 na	 najwyższym	
poziomie,	a	książki	analizujące	
cuda	 to	 prace	 przełomowe.	
Dzięki	badaniom	Keenera	dziś	
nie	da	się	już	utrzymać	modnej	
kiedyś	 w	 niektórych	 nurtach	
biblistyki	 tezy,	 że	 cuda	 Jezusa	
mogą	 być	 jedynie	 piękną	
konwencją	 literacką.	 Dzięki	 tej	 publikacji	 także	 polski	 czytelnik	może	 poznać	 przekonujące	
racje	przemawiające	za	historycznością	cudów	–	i	tych	biblijnych,	i	współczesnych.	

ks.	Mariusz	Rosik	
___________________________________________________________________________	
W	czasie	grudniowych	rekolekcji	poznawać	będziemy	Septuagintę.	Najstarszy	jej	egzemplarz,	
złączony	z	Nowym	Testamentem,	znaleziony	został	na	Synaju.	Stąd	znany	jest	dziś	jako	Kodeks	

Synajski.		
	 Do	 Lengenfeld,	 oddalonego	
zaledwie	 nieco	 ponad	 trzysta	
kilometrów	od	Wrocławia,	 jedzie	 się	
około	 czterech	 godzin.	 To	 tu,	 w	
Lengenfeld,	 18	 stycznia	 1815	 roku	
przyszedł	na	 świat	późniejszy	doktor	
honoris	 causa	 Uniwersytetu	
Wrocławskiego.	 Minęło	 ponad	
dwieście	 lat	 od	 jego	 narodzin.	
Lengenfeld	 w	 Saksonii	 to	 rodzinna	
miejscowość	 Konstantina	 von	
Tischendorfa,	 odkrywcy	 Kodeksu	

Synajskiego,	najstarszego,	bo	pochodzącego	z	IV	wieku,	rękopisu	całej	Biblii	w	języku	greckim.	
Wydawnictwo	„Chronicon”	przygotowało	publikację	zatytułowaną	Kodeks	Synajski.	Biografia	
(Wrocław	2013).	Opowiada	ona	fascynującą	historię	odkrycia	bezcennego	manuskryptu	oraz	
jego	losy	aż	do	chwili	obecnej.	Autor	zabiera	czytelnika	w	podróż	w	czasie	i	przestrzeni.	Wraz	
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z	nim	odwiedza	nie	tylko	klasztor	św.	Katarzyny	na	Synaju,	przenosząc	się	do	XVIII	stulecia,	ale	
także	współczesny	Paryż,	Londyn	i	Rzym.	W	Wiecznym	Mieście	znajdzie	się	w	II	wieku,	podczas	
prześladowań.	 Losy	 kodeksu	 związane	 są	 z	 Cezareą	 Nadmorską	 w	 dzisiejszym	 Izraelu	 i	 ze	
starożytną	Aleksandrią,	gdzie	spłonęła	największa	biblioteka	antycznego	świata.	W	tej	podróży	
nie	można	oczywiście	pominąć	stron	rodzinnych	Tischendorfa,	ani	też	Petersburga,	gdzie	część	
znaleziska	była	przez	pewien	czas	przechowywana.		
	

ks.	Mariusz	Rosik.	Książka	będzie	do	nabycia	w	promocyjnej	cenie	podczas	rekolekcji	
___________________________________________________________________________________________	
	

PODZIĘKOWANIE 
Coraz	więcej	osób	spontanicznie	zgłasza	się	lub	wyraża	zgodę	na	podjęcie	rozmaitych	stałych	
posług	 w	 ramach	 Inicjatywy	 biblijnej	 „Lumen	 vitae”	 (za	 te	 jednorazowe,	 podjęte	 np.	 w	
związku	z	organizacją	dnia	skupienia	7	maja	br.	–	wyrazy	serdecznej	wdzięczności!).	Osobom	
tym	należą	się	ogromne	podziękowania,	 tym	bardziej,	 że	niektórzy	posługują	 już	od	ponad	
roku!	Poznajmy	ich	nazwiska.	Oprawą	muzyczną	zarówno	podczas	Eucharystii,	jak	i	w	czasie	
konferencji	 zajęli	 się	 Ryszard	 Bagiński	 i	 Jacek	 Konopko.	 Za	 zakrystię	 i	 służbę	 liturgiczną	
odpowiada	szafarz	Artur	Pałka.	W	przygotowaniu	comiesięcznych	Eucharystii	pomaga	Dariusz	
Świackiewicz,	który	zaprasza	osoby	chętne	do	pełnienia	funkcji	lektora	i	psalmisty	(tu	dobrze	
byłoby	 skonsultować	 się	 z	 osobami	 odpowiedzialnymi	 za	 oprawę	 muzyczną)	
(darius@zalanie.pl).	 Strona	 internetowa	 działa	 m.	 in.	 dzięki	 Agnieszce	 Kępowicz,	 która	
odpowiada	 za	 dział	 Literatura	 dla	 ducha	 (Agnieszka	 podjęła	 się	 także	 całej	 logistyki	
rekolekcyjnej!).	Zakładką	Wydarzenia	zajęła	 się	natomiast	Magdalena	Konopko.	 Serdeczne	
podziękowania	także	dla	Joanny	Skamry,	która	przyjęła	na	siebie	niezbyt	wdzięczną	funkcję	
otwierania	(pół	godziny	przed	spotkaniem,	czyli	o	godz.	18.00)	i	zamykania	auli	Papieskiego	
Wydziału	 Teologicznego,	 gdzie	 odbywają	 się	 konferencje.	Na	 kawę,	 herbatę	 i	 do	pieczenia	
ciast	(abyśmy	po	każdej	konferencji	mogli	spędzić	ze	sobą	trochę	czasu)	zaprasza	Agnieszka	
Paluch.	 Już	 teraz	 zachęcam	 ujmujące	 gospodynie,	 by	 OD	 GRUDNIA	 zgłaszały	 chęć	
przyniesienia	swych	wypieków	na	adres	paluch.a@wp.pl.	No	i	jak	już	wiecie,	Wiesław	Wowk	
z	 żoną	 Magdaleną	 działa	 organizując	 wyjazdy	 autobusowe	 i	 przygotowując	 formularze	
zgłoszeniowe.		

Bez	Was	tworzenie	Inicjatywy	nie	byłoby	możliwe!	Dziękujemy!	
	

ZAPROSZENIE 
Wszystkich	pragnących	lepiej	poznać	Biblię,	a	przez	nią	–	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa	–	zapraszamy	na	nasze	
spotkania,	 które	 odbywają	 się	 dwa	 razy	 w	miesiącu.	 Szczegóły	 znajdziecie	 na	 naszej	 stronie	 internetowej	 w	
zakładce	„Harmonogram”:	https://lumenvitae.pl/harmonogram/		
	

	


