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EDITORIAL 
Niniejszy „Newsletter” jest przypuszczalnie ostatnim w 2022 roku. Winniśmy ogromną 
wdzięczność Panu Bogu i ludziom, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej Inicjatywy. A 
ponieważ nie chciałbym wypaść na proboszcza, który każdej niedzieli przedłuża ogłoszenia 
duszpasterskie ponad czas trwania homilii, więc przejdę od razu do rzeczy. Zapraszam do 
lektury. 

ks. Mariusz Rosik 
 

REKOLEKCJE 
Zgodnie	 z	 przyjętą	 formułą,	 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	 i	 oraz	 adoracja	 Najświętszego	 Sakramentu.	W	 konferencjach	 natomiast	
usłyszymy	o	znaczeniu	o	doniosłej	roli,	jaką	już	w	pierwszych	wiekach	chrześcijaństwa	odegrał	
grecki	przekład	Biblii	Hebrajskiej	na	język	grecki,	zwany	Septuagintą.	I	taj	jest	do	dziś.	
	

	
Dom	rekolekcyjny	w	Ząbkowicach	Śląskich	
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Osoby,	które	przyjadą	jedynie	na	sesję	sobotnią,	będą	mogły	wykupić	posiłek	południowy	w	
cenie	25	zł.	W	tej	kwestii	proszę	kontaktować	się	 z	Agnieszką	Kępowicz	 (agusiak27@o2.pl)	
najpóźniej	 do	 5	 grudnia	 br.,	 gdyż	 musimy	 wcześniej	 podać	 ilość	 osób	 uczestniczących	 w	
obiedzie.	 Opłatę	 rekolekcyjną	 wpłacamy	 na	 miejscu,	 w	 piątek	 od	 godz.	 17.30	 w	 recepcji	
ośrodka.	Piątkowa	Eucharystia	odprawiona	zostanie	z	formularza	o	Najśw.	Maryi	Pannie,	czyli	
będzie	to	Msza	święta	roratnia.	Lampiony	i	świece	mile	widziane.	
	
Ramowy	plan	rekolekcji	jest	następujący:	
	

PIĄTEK 
OD 17:30 RECEPCJA (PARTER, wejście od strony parkingu) 
19:00 KOLACJA (refektarz) 
20:30 EUCHARYSTIA (kaplica) 
21:30 INTEGRACJA 
 

SOBOTA 
8:15 MODLITWA (kaplica) 
8:30 ŚNIADANIE (refektarz) 
9:30 KONFERENCJA 1 (sala konferencyjna)* 
11:00 KONFERENCJA 2 (sala konferencyjna)* 
12:30 EUCHARYSTIA (kaplica)                                 
14:00 OBIAD (refektarz) 
15:30 KONFERENCJA 3 (sala konferencyjna)* 
17:00 KONFERENCJA 4 (sala konferencyjna)* 
18:00 KOLACJA (refektarz) 
19:00 ADORACJA I MODLITWA UWIELBIENIA 
* pomiędzy konferencjami przewidziane są przerwy 
 

NIEDZIELA 
8:15 MODLITWA (kaplica) 
8:30 ŚNIADANIE 
9:30 MAŁE GRUPY 
11:30 EUCHARYSTIA 
13:00 OBIAD 
	
Małe	grupy	zostaną	uformowane	na	drodze	losowej,	chodzi	bowiem	o	to,	abyśmy	mogli	coraz	
lepiej	poznawać	się	nawzajem.	Oczywiście	animatorzy	będą	wiedzieli	wcześniej,	że	występują	
w	 takiej	 roli	 i	 przygotują	 się	 do	 animowania	 rozmowy	na	 temat	 przygotowany	 przez	 prof.	
Barbarę	Strzałkowska.	

***	
Ponieważ	 rekolekcje	 poświęcone	 będą	 Septuagincie,	 a	 najstarszy	 egzemplarz	 Septuaginty	
znaleziony	został	przez	doktora	honoris	causa	Uniwersytetu	Wrocławskiego	Konstantina	von	
Tischendorfa	 w	 klasztorze	 św.	 Katarzyny	 na	 Synaju,	 stąd	 będzie	możliwość	 zakupu	 książki	
Kodeks	 Synajski.	 Biografia	 (Chronicon,	Wrocław	 2013),	 opowiadającej	 o	 historii	 odkrycia.	
Ilość	egzemplarzy	ograniczona.	Cena	–	25	zł.	
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STRONA INTERNETOWA 
Na	 naszej	 stronie	 internetowej	 pojawiła	 się	 nowa	 zakładka	 zatytułowana	 „Literatura	 dla	
ducha”	(https://lumenvitae.pl/category/literatura-dla-ducha/).	Prezentujemy	na	niej	pozycje	
książkowe	z	dziedziny	duchowości,	teologii	i	biblistyki,	po	które	naprawdę	warto	sięgnąć.	I	tu	
prośba:	 jeśli	 ktoś	 chciałby	 polecić	 jakąś	 pozycję,	 bo	 uznał	 ją	 za	 budującą	 intelektualnie	 i	
duchowo	 –	 serdecznie	 zapraszamy	 do	 współpracy!	 Piszcie	 na	 adres	 Agnieszki	
(agusiak27@o2.pl).	

W NOWYM MIEJSCU 
	

Nasze	listopadowe	spotkanie	konferencyjne	miało	miejsce	w	nowym,	przestronnym	miejscu,	
którym	stały	się	gościnne	progi	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu.	Powaga	
auli	 wydziałowej	 może	 nieco	 onieśmielać,	 dlatego	 zachęcamy	 do	 zachowania	 serdecznej,	
swobodnej	atmosfery,	czyli	tak,	jak	jest	w	„Lumen	vitae”	od	początku!	
	
Z	 całą	 pewnością	 pomogą	 w	 tym	 wypieki	 ujmujących	 pań!	 Chęć	 przyniesienia	 ciast	 na	
najbliższe	grudniowe	spotkanie	(i	każde	następne)	prosimy	zgłaszać	do	Agnieszki	Paluch	na	
adres:	paluch.a@wp.pl.	Serdecznie	dziękujemy!	
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SZKOŁA BIBLIJNA 
Wypełniły	się	już	miejsca	na	pielgrzymki	złączone	ze	Szkołą	Biblijną	w	lutym	i	kwietniu	2023	
roku	do	Ziemi	Świętej.	Powstają	listy	rezerwowe.	Podobne	wyjazdy	planujemy	także	w	2024	
roku,	prawdopodobnie	w	tych	samych	terminach	(ferie	zimowe	i	tydzień	tuż	po	Wielkanocy).	
Chętnych	 już	 teraz	 proszę	 o	 zarezerwowanie	 czasu.	 Jest	 natomiast	 jeszcze	 kilka	miejsc	 na	
wyjazd	 do	 Turcji	 śladami	 św.	 Pawła	we	wrześniu	 2023	 roku	 (dokładne	 daty	 nie	 są	 jeszcze	
znane,	gdyż	czekamy	na	potwierdzenie	lotów).	Wszelkich	informacji	udziela	biuro	Wratislavia	
Travel,	 do	 którego	 kontakt	 znajduje	 się	 na	 stronie	 	 https://www.wtr.pl.	 Zapraszamy	 do	
wspólnego	odkrywania	krajów	biblijnych!	

 

 

 
DOBRA KSIĄŻKA 

R.	Bennett,	Batalia	o	Biblię.	O	wysiłkach	Justyna	Męczennika	na	rzecz	utrzymania	Starego	
Testamentu	w	kanonie	Biblii	chrześcijańskiej,	red.	wyd.	polskiego	W.	Chrostowski,	Oficyna	
Wydawnicza	VOCATIO,	Warszawa	2022	
	
„Rod	 Bennett	 rzetelnie,	 a	 zarazem	 bardzo	 przystępnie,	 pokazuje,	 jak	 około	 sto	 lat	 po	
narodzinach	chrześcijaństwa	nasiliła	się	prawdziwa	batalia	o	Biblię,	jej	zawartość	i	rolę,	a	także	
–	 a	 nawet	 przede	 wszystkim	 –	 o	 prawo	 określania	 jej	 mianem	 chrześcijańskiego	 Pisma	
Świętego.	Aczkolwiek	 istniały	 już	wszystkie	 poszczególne	 księgi,	wciąż	 trwał	 jeszcze	proces	
ustalania	 kanonu,	 a	 właściwie	 dwóch	 kanonów	 ksiąg	 świętych	 –	 chrześcijańskiego	 i	
rabinicznego.	
Określanie	tego	drugiego	mianem	'żydowski’	nie	do	końca	jest	trafne,	zważywszy,	że	bardzo	
wielu	 chrześcijan	było	 Żydami	 zakorzenionymi	w	 judaizmie.	 Był	 to	 jednak	 judaizm	biblijny,	
podczas	gdy	judaizm	rabiniczny,	pod	wieloma	względami	odmienny	od	biblijnego,	dopiero	się	
wyłaniał	 i	 konsolidował	 wokół	 odmowy	 dawanej	 Jezusowi	 z	 Nazaretu	 jako	
Mesjaszowi/Chrystusowi	 oraz	 przy	 silnym	 sprzeciwie	 wobec	 chrześcijaństwa	 i	 jego	
wyznawców.	
Bohaterami	 książki	 R.	 Bennetta	 są	 trzy	 postaci,	 żyjące	w	 pierwszej	 połowie	 II	 w.:	 Akwila	 i	
Marcjon,	 pochodzący	 z	 Synopy	 nad	 Morzem	 Czarnym,	 oraz	 św.	 Justyn	 Męczennik,	 który	
pochodził	z	biblijnego	Sychem	w	środkowej	Palestynie.	Na	pierwszym	planie	jest	św.	Justyn,	
jednak	także	dwaj	pozostali	doczekali	się	uwagi,	na	jaką	zasługują”.	
	

ks.	prof.	dr	hab.	Waldemar	Chrostowski	
Zerknij	do	wnętrza	książki	pod	adresem:	https://mariuszrosik.pl/batalia-o-biblie/		
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___________________________________________________________________________	
	
Dwa	 fakty	 sprawiają,	 że	 książka	 D’Costy	 zatytułowana	 „Żydzi	 w	 doktrynie	 Kościoła	
katolickiego	po	 Soborze	Watykańskim	 II”	 (Wydawnictwo	 „Bratni	 Zew”,	Kraków	2022,	 ss.	
370)	 jest	 pozycją	 z	 gatunku	must	 read	 dla	 każdego,	 komu	 leży	 na	 sercu	 nie	 tylko	 dobro	
własnego	 Kościoła	 lokalnego,	 ale	 Kościoła	 jako	 Ciała	 Chrystusa	 w	 ogóle.	 Pierwszym	 jest	
nawiązanie	 i	prowadzenie	trudnego	dialogu	chrześcijańsko-żydowskiego	zapoczątkowanego	
przez	 soborową	 deklarację	Nostra	 aetate	 ponad	 pół	wieku	 temu.	 Drugim	 –	 coraz	większa	
obecność	w	Kościele	tych,	którzy	sami	siebie	określają	Ecclesia	de	circumcisione.	
Dlaczego	przymierze	Boga	z	Izraelem	jest	wciąż	aktualne?	Czy	rytuały	judaizmu	rabinicznego	
są	ważne	w	drodze	ku	zbawieniu?	Czy	powstanie	państwa	Izrael	to	realizacja	obietnicy	ziemi,	
obietnicy	danej	przez	Stwórcę	narodowi	wybranemu?	Misja	wśród	Żydów	–	tak	czy	nie?	To	
tylko	niektóre	pytania,	 z	którymi	zmaga	się	Autor	na	kartach	 tej	książki.	A	do	 tych	zmagań	
zaprasza	Czytelnika.	
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Prof.	Gavin	D’Costa,	teolog	na	Uniwersytecie	Bristolskim	i	rzymskim	Angelicum	przeprowadza	
rzetelną	 analizę	 posoborowych	 dokumentów	 Magisterium	 Kościoła,	 pokazując,	 w	 jakich	
kierunkach	może	rozwinąć	się	refleksja	teologiczna	o	narodzie	wybranym,	a	wraz	z	nią	–	relacje	
katolicko-żydowskie.	Według	autora	jego	wnioski	dają	
	
„możliwość	powolnego	otwarcia	się	na	bardziej	skruszoną,	pokorną,	pozytywną	i	chętną	nauki	
postawę	w	relacjach	z	narodem	żydowskim,	pamiętając,	że	judaizm	wywodzi	się	z	Boskiego	
źródła	żywiącego	również	Kościół	katolicki.	Jeżeli	Oblubienica	Chrystusa	nie	zdoła	rozpoznać	
Bożych	działań	widocznych	w	judaizmie,	wówczas	nie	zdoła	poznać	samej	siebie”.	
	
Gavin	D’Costa	urodził	się	w	Kenii,	a	jego	rodzice	pochodzą	z	Indii.	Jest	autorem	ośmiu	książek,	
w	 tym	 jednej	 z	 ostatnich:	 Sobór	 Watykański	 II.	 Doktryna	 katolicka	 dotycząca	 Żydów	 i	
muzułmanów.	 Jego	 zainteresowania	 dotyczą	 teologii	 religii,	 szczególnie	 relacji	 między	
katolicyzmem	a	Żydami	i	muzułmanami.	Jest	doradcą	przy	watykańskiej	Papieskiej	Radzie	ds.	
Dialogu	Międzyreligijnego	oraz	dla	rzymsko-katolickich	biskupów	w	Anglii	i	Walii	w	sprawach	
związanych	z	innymi.	
Tematyka	Żydów	mesjańskich	stała	się	przedmiotem	rozmowy	podczas	rekolekcji	wspólnoty	
Mężczyzn	 Świętego	 Józefa,	 które	 w	 listopadzie	 odbyły	 się	 w	 Bardzie	 Śląskim.	 Chętnych	
zapraszam	do	obejrzenia	sesji	pytań:	https://mariuszrosik.pl/tylko-dla-mezczyzn-panie-moga-
dyskretnie-podgladnac/		
	

	
Gavin	D’Costa	i	jego	książka	na	konferencji	w	Tyńcu	

___________________________________________________________________________________________	
	

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/		


