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NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 
 
30	września	 2019	 roku	 papież	 Franciszek	 ustanowił	 Niedzielę	 Słowa	 Bożego,	 która	ma	 się	
odbywać	co	roku	w	trzecią	niedzielę	okresu	zwykłego,	na	mocy	Listu	apostolskiego	Aperuit	
illis.	Papież	zaplanował,	że	będzie	to	dzień	poświęcony	celebracji,	refleksji	i	rozpowszechnianiu	
Słowa.	 Niedziela	 Słowa	 Bożego	 jest	 środkiem,	 który	 ma	 pomóc	 ludziom	 „rozbudzić	
świadomość	 wagi	 Pisma	 Świętego	 dla	 naszego	 życia	 jako	 wierzących,	 począwszy	 od	 jego	
rezonansu	w	liturgii,	która	umożliwia	nam	żywy	i	stały	dialog	z	Bogiem”	-	tak	to	określono	w	
nocie	wydanej	przez	Kongregację	Kultu	Bożego	i	Dyscypliny	Sakramentów.		
	
Z	tej	racji	pragniemy	spotkać	się	21	stycznia	2023	roku	na	Święcie	Biblii!	Posłuchamy	refleksji	
na	 temat	 tego,	 dlaczego	 warto	 czytać	 Pismo	 Święte.	Wysłuchamy	 świadectw	 osób,	 które	
doświadczyły	 diametralnej	 przemiany	 życia	między	 innymi	 dzięki	 lekturze	 Biblii.	 Usłyszymy	
także	 relacje	 o	 tym,	 w	 jaki	 sposób	 działają	 w	 naszych	 parafiach	 Kręgi	 biblijne.	 Oprawę	
muzyczną	naszej	celebracji	zapewnia	wspólnota	Hellelu	Jah.	To	jej	członkowie	poprowadzą	
nas	w	modlitwie	biblijnej.		

***	
I	właśnie	tu	pojawia	się	ogromna	prośba	i	jednocześnie	zadanie	ewangelizacyjne:	zapraszajmy	
na	nasze	spotkanie	kogo	tylko	możecie!	Proszę,	dotrzyjcie	do	osób	odpowiedzialnych	za	kręgi	
czy	grupy	biblijne	w	Waszych	parafiach	i	zaproście	ich	na	nasze	Święto	Biblii!	Niech	to	będzie	
prawdziwa	Niedziela	Słowa	Bożego,	podczas	której	będziemy	mogli	się	podzielić,	w	jaki	sposób	
Biblia	 przemienia	 nasze	 życie.	 Dobrze	 byłoby	 stworzyć	 swoistą	 platformę	 wymiany	
doświadczeń	odnośnie	do	lektury	Biblii	na	szczeblu	Archidiecezji	Wrocławskiej.	W	ten	sposób	
krąg	biblijny	jednej	parafii	będzie	mógł	czerpać	z	praktyki	innego	kręgu,	co	może	okazać	się	
bardzo	inspirujące!	
	

ks. Mariusz Rosik 
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GOŚĆ W DOM 
	

Na	naszym	lutowym	spotkaniu	będziemy	mieli	zaszczyt	
gościć	 ks.	 prof.	 Jana	 Klinkowskiego,	 autora	 książki	
zatytułowanej:	Analiza	dramatyczna	Ewangelii	wg	św.	
Jana	 (Bibliotheca	 Biblica,	 Wrocław	 2012).	 Prof.	
Klinkowski	 jest	 autorem	 bardzo	 ciekawej	 koncepcji	
interpretacyjnej	 Ewangelii,	 którą	 rozważamy	 już	drugi	
rok.	 Ewangelię	 Janową	 widzi	 jako	 dzieło	 należące	 do	
rodzaju	 literackiego	 zwanego	 dramatem.	We	wstępie	
autor	pisze:		
	
Życie	 ludzkie	 jest	 dramatem	 rozgrywanym	 na	 scenie	
świata.	 Jakie	 jest	 rozwiązanie	 tego	 dramatu?	 Na	 to	
pytanie	próbuje	odpowiedzieć	Ewangelista	Jan,	sięgając	
do	 orędzia	 Jezusa	 i	 wykorzystując	 wątki	 literackie	
antycznego	dramatu	jako	szatę	 literacką.	W	kolejnych	

scenach	dwóch	aktów	odsłania	się	obraz	Jezusa	z	Nazaretu	i	Jego	dzieło	zbawcze.	W	każdej	
scenie	 przez	 prezentacje	 postaci,	 miejsce	 akcji,	 czas	 akcji,	 rekwizyty,	 kompozycję	 i	 cel	
teologiczny	jesteśmy	zaproszeni	do	udziału	w	życiu	Słowa,	które	stało	się	ciałem.		
	
Dramat	Ewangelii	Jana	rozgrywa	się	na	scenie	liturgii	pierwotnego	Kościoła	i	jest	zaproszeniem	
do	rozpoznawania	znaków,	które	z	płaszczyzny	faktu	przenoszą	nas	w	obszar	świętości	Boga	
zapisany	językiem	symbolu.	Jak	wejść	na	tę	scenę	zbawienia?	Można	tylko	przez	bramę	wiary,	
którą	otwiera	Chrystus,	który	jest	Mesjaszem	i	Synem	Bożym	i	daje	nam	życie	wieczne	(J	20,	
31)!	Bez	wiary	zostaniemy	tylko	widzami	spoglądającymi	na	wydarzenia	sprzed	blisko	2000	
lat.	
	

	
	
Zapowiada się naprawdę świetne spotkanie! Gorąco zapraszamy! 
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TABLICA OGŁOSZEŃ 
	
Ogłoszenie	pierwsze	
Nasze	najbliższe	spotkanie	to	Eucharystia	z	Uroczystości	Objawienia	Pańskiego.	Jest	to,	obok	
Wielkanocy,	najstarsze	święto	chrześcijańskie.	W	II	w.	w	ten	dzień	wspominano	chrzest	Pański,	
w	 IV	 w.	 w	 Tracji	 i	 Egipcie	 świętowano	 Epifanię,	 czyli	 wydarzenia	 z	 życia	 Jezusa,	 takie	 jak	
narodzenie,	chrzest	w	Jordanie,	pokłon	Mędrców,	cud	w	Kanie.	W	V	w.	Objawienie	Pańskie	
stało	się	świętem	ogólnokościelnym.	
	
Po	Mszy	 świętej	 zostanie	odprawiony	obrzęd	poświęcenia	 kadzidła	 i	 kredy	dla	osób,	 które	
przyniosą	 je	 ze	 sobą.	 Kadzidło	 zapalone	 w	 naszych	 domach	 oznacza,	 że	 nasze	 modlitwy	
wznoszą	 się	do	niebios	niczym	 jego	woń.	Pobłogosławioną	kredą	 zapisujemy	na	odrzwiach	
domu	litery	C+M+B.	Wszyscy	kojarzymy	je	z	imionami	tajemniczych	wędrowców	ze	Wschodu,	
którzy	oddali	pokłon	Jezusowi.	Imiona	te	należy	przypisać	tradycji,	gdyż	ewangeliści	nie	podają	
żadnego	z	nich.	Ciekawostką	jest	to,	że	każde	z	nich	nawiązuje	do	klimatów	królewskich	(stąd	
między	 innymi	 potoczna	 nazwa	 uroczystości:	 Trzech	 Króli).	 Kacper	 pochodzi	 od	 perskiego	
Gaspar	-		zarządca	skarbca;	Melchior	–	za	rdzeń	ma	hebrajski	termin	melek,	„król”;	podobnie	
Baltazar	 –	 pochodzi	 od	 greckiego	 basileus,	 czyli	 również	 „król”.	 Tymczasem	 C+M+B	 to	
akrostych	od	pozdrowienia:	Christus	mansionem	benedicat!	 („Niech	Chrystus	pobłogosławi	
ten	dom!”).	Tak	właśnie	witał	domowników	kapłan	przychodzący	pobłogosławić	mieszkanie.	
	
W	ostatnich	latach	zwyczaj	ulega	przemianie.	Coraz	więcej	osób	zamiast	C+M+B	zapisuje	na	
odrzwiach	swojego	domu	raczej	J+M+J.	Przyznaję,	że	taki	napis	jest	także	na	moich	drzwiach.	
Nie	trzeba	długo	dedukować,	co	oznaczają	te	litery:	Jezus,	Maryja,	Józef.	
	
Ogłoszenie	drugie	
Dla	szybkiej	komunikacji	założyliśmy	grupę	na	What’s	up.	Serdecznie	zapraszamy	wszystkie	
osoby,	które	jeszcze	do	niej	nie	dołączyły.	Wystarczy	wysłać	prośbę	o	dołączenie	do	grupy	na	
tel.	 Magdy	 Konopko:	 +	 48	 606	 301	 411.	 Grupa	 została	 utworzona	 w	 celu	 usprawnienia	
komunikacji	 pomiędzy	 uczestnikami	 Inicjatywy.	 Proponujemy,	 by	 trzymać	 się	 kilku	 zasad,	
które	sprawią,	że	spełni	ona	swoją	funkcję.	
	
Po	 pierwsze	 prosimy,	 by	 w	 grupie	 pojawiały	 się	 tylko	 te	 posty,	 które	 dotyczą	 wszystkich	
uczestników	-	na	przykład	informacje	o	rekolekcjach	i	spotkaniach	lub	prośby	skierowane	do	
wszystkich,	na	przykład	o	dostarczenie	ciast	na	agapę.	Jeśli	chcemy	skontaktować	się	z	jednym	
uczestnikiem	 grupy,	 nie	 róbmy	 tego	 na	 forum	 grupy,	 ale	 zwróćmy	 się	 do	 tej	 osoby	 w	
wiadomości	indywidualnej.	
	
Po	drugie	prosimy	o	wstrzymanie	 się	od	wysyłania	 tą	drogą	pozdrowień,	 zdjęć	 lub	 filmów,	
które	 nie	 mają	 związku	 z	 działalnością	 Inicjatywy	 biblijnej,	 by	 nie	 tworzyć	 chaosu	
informacyjnego	 i	 by	 nie	 umykały	 nam	 wiadomości	 naprawdę	 istotne	 dla	 funkcjonowania	
wspólnoty.	
	
Po	trzecie,	kwestie	dotyczące	organizacji	czwartkowych	Mszy	czy	spotkań,	oprawy	muzycznej	
i	liturgicznej,	nad	którymi	mają	pieczę	osoby	za	nie	odpowiedzialne,	niech	będą	rozwiązywane	
w	wiadomościach	prywatnych,	jak	miało	to	miejsce	do	tej	pory.	
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STRONA INTERNETOWA 
Jak	 już	 zapewne	 wiecie,	 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).	Czytajcie	i	dzielcie	się	refleksjami	po	lekturze!	
	
	

REKOLEKCJE | 
SZKOŁA BIBLIJNA 

Mając	w	pamięci	 piękny	 czas	 spędzony	w	 Ząbkowicach	
podczas	 rekolekcji,	 których	 tematem	 była	 Septuaginta,	
już	 teraz	 zapraszamy	 na	 kolejne.	 Połączone	 ze	 szkołą	
biblijną,	odbędą	się	w	tym	samym	miejscu	w	dniach	23-
25.	 06.	 2023	 roku.	 Tym	 razem	 –	 jeśli	 tylko	 Prelegent	
potwierdzi	termin	–		zgłębiać	będziemy	tajniki	archeologii	
biblijnej	 pod	 wprawnym	 okiem	 ojca	Mariana	 Bernarda	
Arndta	 OFM,	 archeologa	 Ziemi	 Świętej.	 Od	 1986	 roku	
bierze	 udział	 w	 wykopaliskach	 na	 terenie	 Jordanii	 i	
Izraela.	Uczestniczył	m.in.	w	odkopywaniu	ruin	kościołów	

i	klasztorów	w	rejonie	Góry	Nebo,	z	której	Mojżesz	ujrzał	Ziemię	Obiecaną	i	zmarł.	Zajmuje	się	
przede	wszystkim	czyszczeniem,	segregowaniem	i	katalogowaniem	skorup,	czyli	fragmentów	
naczyń	ceramicznych.	Każdemu	musi	przypisać	numerek,	by	wiadomo	było,	gdzie	go	potem	
znaleźć.	 Ojciec	 Marian	 ukończył	 Papieski	 Fakultet	 Teologiczny	 we	 Wrocławiu,	 Katolicki	
Uniwersytet	 Lubelski	 i	 jerozolimskie	 Studium	 Biblicum	 Franciscanum.	 Do	 archeologii	 trafił	
poprzez	 zainteresowanie	 Biblią.	 Opublikował	 sporo	 artykułów	 naukowych	 i	 popularnych,	
opracował	też	wiele	haseł	do	Encyklopedii	Katolickiej.	Mówi,	że	na	pisanie	książek	na	razie	
brakuje	mu	 czasu.	 Urodził	 się	w	 Raciborzu,	 gdzie	 ukończył	 II	 Liceum	Ogólnokształcące	 im.	
Adama	Mickiewicza.	W	1968	roku	wstąpił	do	zakonu	franciszkanów.	Odbył	roczny	nowicjat	w	
Borkach	Wielkich.	Sześć	lat	później	uzyskał	święcenia	kapłańskie.	
	

	
Dom	rekolekcyjny	w	Ząbkowicach	Śląskich	
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DOBRA KSIĄŻKA 
	

Niezbędnik	biblijny.	Pismo	Święte	–	księga	po	księdze,	Oficyna	Wydawnicza	„VOCATIO”,	
Warszawa	2022.	

	
Nie	ulega	wątpliwości,	że	Biblia	jest	najbardziej	poczytną	książką	świata.	Faktycznie	jest	ona	
zbiorem	 ksiąg,	 które	 powstawały	 na	 przestrzeni	 ponad	 tysiąca	 lat.	 Najstarsze	 fragmenty	
Starego	Testamentu	pochodzą	z	XII	wieku	przed	Chr.,	najmłodsze	partie	Nowego	Testamentu	
sięgają	być	może	początku	II	stulecia	po	Chr.	Przez	tak	długi	okres	zmieniały	się	spojrzenia	na	
świat,	inaczej	odczytywano	ważne	idee	biblijne,	zmieniał	się	sposób	widzenia	ingerencji	Boga	
w	 historię	 ludzi.	 Księga	 ta	 rodziła	 się	 w	 kulturze	 zupełnie	 innej	 od	 kultury	 zachodniej	 i	 w	
mentalności	odmiennej	niż	 ta,	która	została	ukształtowana	przez	wzorce	 filozoficznej	myśli	
Grecji	i	prawniczej	myśli	Rzymu.	
Biblia	 jako	 słowo	 Boga	 może	 przemienić	 nasze	 życie.	 Przez	 proroka	 Izajasza	 Bóg	 poucza:	
„Zaiste,	podobnie	jak	ulewa	i	śnieg	spadają	z	nieba	i	tam	nie	powracają,	dopóki	nie	nawodnią	
ziemi,	nie	użyźnią	 jej	 i	nie	zapewnią	urodzaju,	 tak	 iż	wydaje	nasienie	dla	siewcy	 i	chleb	dla	
jedzącego,	 tak	 słowo,	 które	wychodzi	 z	 ust	moich,	 nie	wraca	 do	Mnie	 bezowocnie,	 zanim	
wpierw	nie	dokona	tego,	co	chciałem	i	nie	spełni	pomyślnie	swego	posłannictwa”	(Iz	55,10-
11).	
	
Czy	dziś	słowo	Boga	spełnia	swoje	posłannictwo?	Czy	przynosi	spodziewany	owoc?	Czy	użyźnia	
–	jak	deszcz	–	glebę	ludzkich	serc?	Aby	tak	się	stało,	słowo	to	winno	być	właściwie	zrozumiane	
i	 przyswojone.	 Kultura	 współczesna	 nazywana	 bywa	 niekiedy	 kulturą	 obrazu.	 Staje	 się	
alternatywą	 dla	 kultury	 słowa	 pisanego.	 O	 ile	 dawniej	 w	 celu	 zdobycia	 wiedzy	 człowiek	
posługiwał	się	przede	wszystkim	słowem	pisanym,	o	tyle	dziś	chętniej	sięga	po	obraz.	Czytelnik	
kojarzy	niektóre	fakty,	przypomina	sobie	znane	epizody	i	przywołuje	na	pamięć	opowiastki	z	
lekcji	 religii.	 Trudno	 mu	 jednak	 powiązać	 fakty	 i	 znaleźć	 zakończenie	 opowieści.	 Brak	 mu	
pewnej	osi,	na	której	byłby	w	stanie	osadzić	wydarzenia,	o	których	czyta.	
	
Niniejsza	 publikacja,	 zatytułowana	Niezbędnik	 biblijny.	 Przegląd	 Biblii	 –	 księga	 po	 księdze,	
wychodzi	 naprzeciw	 tym	 potrzebom.	 Została	 pomyślana	 jako	 pomoc	 dla	 tych	 wszystkich,	
którzy	 zdecydują	 się	 na	 osobistą	 czy	 prowadzoną	 we	wspólnocie	 lekturę	 Pisma	 Świętego.	
Zawiera	ona	podstawowe	informacje	o	Biblii,	a	także	o	historii	biblijnej,	zwyczajach	religijnych,	
uwarunkowaniach	 społecznych	 i	 politycznych	 dawnego	 Izraela	 oraz	 krajów	 ościennych,	 po	
których	 oprowadzają	 nas	 niekiedy	 autorzy	 natchnieni.	 Już	 sam	 podtytuł	 książki	 odsyła	
Czytelnika	 do	 kultury	 obrazu,	 która	 zaczyna	 dominować	 w	 dzisiejszym	 sposobie	
myślenia:	Wstępy,	mapy,	tabele,	zestawienia,	osie	czasu,	plany	ksiąg,	graficzne	streszczenia,	
zestawienia	 tematyczne,	 wykazy	 proroków,	 królów,	 faraonów	 i	 innych	 władców,	 kluczowe	
pojęcia	i	podstawowe	definicje	teologiczne.	Publikacja,	napisana	bardzo	klarownym	językiem	
(co	 w	 dużej	 mierze	 jest	 zapewne	 zasługą	 tłumacza),	 naszpikowana	 jest	 grafiką:	 tabelami,	
schematami,	 mapami	 i	 fotografiami.	 Wszystko	 to	 sprawia,	 że	 czyta	 się	 ją	 z	 ogromnym	
zainteresowaniem	między	innymi	dlatego,	że	informacje	zebrane	w	tabelach	czy	schematach	
pozwalają	na	ogląd	całości	zagadnienia,	o	którym	mówią.	A	właśnie	tego	–	jak	wspomnieliśmy	
–	brakuje	dziś	Czytelnikom	Biblii.	
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Podkreślić	 trzeba	 niezwykły	 kunszt	 w	 doborze	 informacji	 we	wstępach	 do	 poszczególnych	
ksiąg	 biblijnych.	 Spośród	 całego	 gąszczu	 wiadomości	 i	 hipotez,	 które	 zawierają	 często	
komentarze,	 udało	 się	 wydobyć	 najważniejsze	 dane	 dotyczące	 autora,	 daty	 i	 miejsca	
powstania,	 tematyki	 i	 struktury	 literackiej.	 Dane	 te	 nie	 są	 przeładowane	 szczegółami,	 a	
jednocześnie	są	wystarczające,	by	podjąć	osobistą	lekturę	poszczególnych	ksiąg.	
Wyrażam	głęboką	nadzieję,	że	książka,	która	trafia	do	rąk	Czytelników	pozwoli	zaspokoić	nie	
tylko	 ich	 fascynacje	 intelektualne	 dotyczące	 Biblii,	 ale	 także	 stanie	 się	 przewodnikiem	
duchowych	wędrówek	w	odkrywaniu	piękna	księgi	natchnionej,	a	ostatecznie	–	samego	Boga.	

ks. Mariusz Rosik 
	

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/		
	

	


