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Poniżej – Bóg daje życie i o Bogu: 

Część I:     Zycie  .  http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Zycie.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pomoce dla katechetów:  http://www.organum.pl/dla-katechetow    .   https://www.youtube.com/@ewangeliadladzieci1799/videos                                                                                                                  

Nagrane Katechezy:   https://spwojcin.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=6 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pomoce interaktywne dla katechetów:   https://padlet.com/pastusiakk/ql3wby589zgq                                                                                                                                             

Prezentacje multimedialne :   http://www.organum.pl/dla-katechetow/21-prezentacje-multimedialne                                                                                                  

Video:  https://youtu.be/EHC7EsA8cJw    .    https://youtu.be/k-UAe8uS8Tg   .   https://youtu.be/WuQvwlJ-RHM                                                                                                                

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wykładu pt. „Myślenie wizualne dla Katechetów”:  https://www.lp-wip.pl/myslenie-wizualne-dla-

katechetow?cid=K004DU&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LS_myslenie-wizualne-dla-

katechetow&gclid=EAIaIQobChMI3ZCA56vM_AIVV4eyCh2MVQbVEAEYASAAEgLhNPD_BwE     

                                                      

Czytaj też:   Rośliny  .   Ptaki  .   ptaki.info  .   pasozyty  .   -  Czlowiek  

.                     Swieci  .   -  Questions  .  Biblia   .   Brewiarz  .   Kościół  .   Przykazania  .   Ojcowie_Kosciola                                      

.                  Rok Kościelny  .   Msza Św  .   Gdzie  .   Spowiedz  .   Adoracja  .   Slub  .   Ojczyzna  .   Pielgrzymki                                                        
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.                  Matka_Boza  .   Sw_Maria_Magdalena .  Foto  .   Seniorzy  .   Przesladowani  .   Arabinoksylany                                                                                                                                
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Część II:    Bog  .    https://parafia-rabka.swmm.eu/Bog.pdf 

Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.                                                  
Dowody Św. Grzegorza i Tomasza, Religie Świata,                    
Chram, Tron Szatana, Neopogaństwo, Antytrynitarze.                                                           

 
Czytaj też:   https://www.teologia.pl/index.htm   
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Bóg Stworzył świat:   https://view.genial.ly/5f7a41673c86e90cf793c271/presentation-n19-bog-stworzyl-swiat 

 

     
 
https://www.youtube.com/watch?v=EHC7EsA8cJw   
 

    
 
https://youtu.be/LDy6GAJW6bE  .         Kto stworzył mrugające gwiazdki:   https://youtu.be/k-UAe8uS8Tg .    https://youtu.be/4qzaIbxO-M8 
 

    
https://youtu.be/43LS5voknN4 

 

Boże Nutki - Na początku Bóg Stworzył - https://youtu.be/WuQvwlJ-RHM 

Utwór - Na początku Bóg stworzył - https://youtu.be/c0UyiF_e1Bc 
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 https://youtu.be/XOxQ-CSciJY 
   

https://youtu.be/1_bbDIhQnm8 
     

https://youtu.be/yIKMC4pZBd8 
     

https://youtu.be/jvQ9vwwt3vo 
    

https://youtu.be/4l8KL-9Fj8Q 
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STWORZENIE ŚWIATA 
 
Rdz 1 

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI 
Świat stworzony przez Boga* 
 

   1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność 
była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch* Boży unosił się nad wodami. 3 Wtedy Bóg rzekł: 
«Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił 
ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i 
poranek - dzień pierwszy. 6  

 

 
 
 

  

 Część I:   Zycie  .  http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Zycie.pdf       Część II:    Bog  .    https://parafia-rabka.swmm.eu/Bog.pdf    
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A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono 
oddzieli jedne wody od drugich!» 7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod 
sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 8 Bóg nazwał to 
sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. 9 A potem Bóg 
rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże 
powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, 10 Bóg nazwał tę suchą powierzchnię 
ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, 11 rzekł: 
«Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe 
rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się 
tak. 12 Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i 
drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg 
widział, że były dobre. 13 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby 
oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 15 aby były ciałami jaśniejącymi na 
sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. 16 Bóg uczynił dwa duże ciała 
jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17 I umieścił 
je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały 
światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. 19 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień 
czwarty. 

 



 20 Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a 
ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» 21 Tak stworzył 
Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi 
zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że 
były dobre, 22 pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście 
zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». 23 I tak upłynął 
wieczór i poranek - dzień piąty. 

 

 
 
 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, 
zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg 
uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po 
ziemi. I widział Bóg, że były dobre.  
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26 *A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: 
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi». 29 I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej 
ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla 
wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się 
porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało 
się tak. 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i 
poranek - dzień szósty. 
Przypisy 
1,1 - Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim (Rdz 2,4-25), 
bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy "tygodnia pracy", w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie 
uzasadnić obowiązek świętowania szabatu (por. Wj 20,8.11). W prostej szacie literackiej tego opisu 
otrzymujemy doniosłe pouczenie: odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem 
całego stworzenia, które jako pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek - jedyny w świecie widzialnym 
- nosi na sobie podobieństwo do Boga. Por. J 1,1-3; Kol 1,15-17. Użyty tu czasownik "stworzył", 
oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia (por. Iz 43,1) i 
ostatecznej przemiany wszechświata (Iz 65,17; por. Ap 21,1). Są więc jakby trzy akty stworzenia: "na 
początku", w dziejach i u ich kresu. 
1,2 - Możliwe tłum.: "tchnienie", "wiatr" 
1,26 - Ludzie są osobnym dziełem Boga-Stwórcy. Trzykrotnie podkreślone podobieństwo do Boga polega 
na zdolności panowania nad ziemią. Pośrednio można stąd wysnuć wniosek, że człowiek jest istotą nie tylko 
cielesną, lecz dzięki obdarzeniu rozumem i wolą - również duchową. Już najstarsi Ojcowie Kościoła odnosili 
to podobieństwo do faktu obdarzenia człowieka od początku życiem nadprzyrodzonym - dziecięctwem 
Bożym. "Obraz" wiąże się jakoś z życiem (Rdz 9,4). Por. 1 Kor 15,49. 

 
Rdz 2 

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI 
Świat stworzony przez Boga* 
               1 W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy 
[stworzeń]. 2 A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, 
odpoczął* dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 3 Wtedy Bóg 
pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął 
po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. 4 Oto są dzieje początków po 
stworzeniu nieba i ziemi. 
Drugi opis stworzenia człowieka 
Gdy Pan* Bóg uczynił ziemię i niebo, 5 nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na 
ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na 
ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię 6 i rów kopał w ziemi*, aby w 
ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby - 7 wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka 
z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia*, wskutek czego stał się 
człowiek istotą żywą. 
Pierwotny stan szczęścia 
8 A zasadziwszy ogród w Eden* na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 
którego ulepił. 9 Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z 
wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo 
poznania dobra i zła*. 10 Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i 
stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom*. 11 Nazwa pierwszej - 
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Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. 12 A złoto 
owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień 
czerwony. 13 Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. 14 Nazwa 
rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta - to 
Perat. 15 Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał 
go i doglądał. 16 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego 
drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 17 ale z drzewa poznania 
dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie 
umrzesz»*. 18 Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, 
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc». 19 Ulepiwszy z gleby wszelkie 
zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do 
mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które 
określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa"*. 20 I tak mężczyzna dał nazwy 
wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie 
znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny*. 21 Wtedy to Pan sprawił, że 
mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber*, a 
miejsce to zapełnił ciałem. 22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 23 mężczyzna powiedział: 
«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 
niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta»*. 24 Dlatego to mężczyzna opuszcza 
ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem*. 25 Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie 
wstydu.uchaj      
Przypisy 
1,1 - Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim (Rdz 2,4-25), 
bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy "tygodnia pracy", w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie 
uzasadnić obowiązek świętowania szabatu (por. Wj 20,8.11). W prostej szacie literackiej tego opisu 
otrzymujemy doniosłe pouczenie: odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem 
całego stworzenia, które jako pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek - jedyny w świecie widzialnym 
- nosi na sobie podobieństwo do Boga. Por. J 1,1-3; Kol 1,15-17. Użyty tu czasownik "stworzył", 
oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia (por. Iz 43,1) i 
ostatecznej przemiany wszechświata (Iz 65,17; por. Ap 21,1). Są więc jakby trzy akty stworzenia: "na 
początku", w dziejach i u ich kresu. 
2,2 - Dosłownie: przestał pracować. W myśl autora Bóg niejako swym przykładem uświęca siódmy dzień 
tygodnia, zresztą obchodzony jako święty, być może, już w czasach przedizraelskich. Zob. przypis do Rdz 
1,1 oraz Wj 20,8.11. Oczywiście, o "zmęczeniu się" mowy tu być nie może. 
2,4 - W hebr. występuje tu JAHWE, imię własne Boga Izraela. Zob. Wj 3,14n. 
2,6 - Tekst popr., hebr.: "Lecz źródło wytryskało z ziemi (lub: chmura się wznosiła) i zraszało całą 
powierzchnię gleby". 
2,7 - Wprawdzie zwrot ten jest ścisłym odpowiednikiem "duszy" (por. Rdz 2,19; Rdz 7,22), w dalszym 
jednak ciągu opowiadania (Rdz 2,19n) zostanie wyraźnie zaznaczona różnica pomiędzy człowiekiem a 
zwierzętami. 
2,8 - Ta geograficzna nazwa raju odpowiada mezopotamskiej nazwie edinu; edin = równina, step. 
2,9 - Dwa drzewa rajskie są symbolami: "drzewo życia" - symbolem pozaprzyrodzonego daru 
nieśmiertelności, jakim się cieszył człowiek przed upadkiem; "drzewo poznania dobra i zła" - symbolem 
osądzania tego, co jest moralnie dobre, a co złe - słowem, samowiedzy moralnej i samostanowienia. 
Niektórzy, podkreślając związek obu drzew z życiem, widzą w drugim możliwość przekazywania życia 
doczesnego drogą współżycia obu płci. 
2,10 - Z czterech rzek rajskich da się ustalić tożsamość dwóch ostatnich - Tygrysu i Eufratu, co 
wskazywałoby na to, że raj należy umieścić w Mezopotamii. Być może, rzeki te stanowią tylko symbol 
niezwykłej urodzajności Edenu. 
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2,17 - Z tego nie wynika, jakoby owoce drzewa wiedzy były trujące, lecz że po przekroczeniu zakazu 
człowiek nie będzie mógł nadal jeść owoców drzewa życia - za niezachowanie tego nakazu utraci dar 
nieśmiertelności. 
2,19 - Inny możliwy przekład: "każda istota żywa winna nosić imię nadane jej przez Adama". 
2,20 - Autor tu podkreślił, że mężczyzna nie znalazł wśród zwierząt istoty równej sobie. 
2,21 - Niewiasta została wzięta z "żebra" czy "boku" mężczyzny, co znaczy, że dzieli z nim jego naturę, jest 
jak on powołana do przyjaźni z Bogiem. "Żebro" i "życie" u starożytnych Semitów były pojęciami bliskimi. 
2,23 - Hebr. tekst ma grę słów: isz (= mąż) i iszsza (= niewiasta), nie do oddania w dzisiejszym języku 
polskim. Por. vir - virago w Wlg, a u Wujka: "mąż" - "mężyna". 
2,24 - Wniosek ten stwierdza, że związek małżeński w myśli Bożej jest monogamiczny, to jest jednego 
mężczyzny z jedną kobietą.   
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Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami. 
Święty Aniele, sługo Boży, 
Święty Aniele, stróżu mój, 
Święty Aniele, patronie mój, 
Święty Aniele, duchowy bracie i przyjacielu mój, 
Święty Aniele, przewodniku na moich drogach, 
Święty Aniele, pasterzu mój troskliwy, 
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości, 
Święty Aniele, opiekunie mój we wszystkich niebezpieczeństwach, 
Święty Aniele, mój obrońco przed wszelką napaścią zła, 
Święty Aniele, mój najwierniejszy opiekunie, 
Święty Aniele, mój nauczycielu i doradco w dobrym, 
Święty Aniele, mój towarzyszu w życiu i w chwili śmierci, 
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków, 
Święty Aniele, prowadzący mnie ścieżkami dobra, 
Święty Aniele, napominający mnie w moim grzechu, 
Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach, 
Święty Aniele, mój pocieszycielu w nieszczęściach i smutkach, 
Święty Aniele, wodzu mój we wszystkich moich walkach i zmaganiach, 
Święty Aniele, pomocniku mój w trudnych przedsięwzięciach, 
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym, 
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci, 
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga, 
Święty Aniele, miłujący czystość, 
Święty Aniele, miłujący niewinność, 
Święty Aniele, posłuszny we wszystkim Bogu, 
Święty Aniele, zatroskany o moją duszę, 
Święty Aniele, wzorze pokory i czystości, 
Święty Aniele, przewodniku w posłuszeństwie woli Bożej, 
Święty Aniele, który zachowujesz mnie na tej ziemi, 
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, 
Święty Aniele, który oświecasz mój umysł, 
Święty Aniele, który skłaniasz moją wolę do dobrego, 

Święty Aniele, który uczysz mnie miłości Bożej, 
Święty Aniele, który jesteś zawsze przy mnie z woli Boga, 
Święty Aniele, który starasz się o moje zbawienie, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. 
 
K: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. 
W: Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
 
Módlmy się: Boże, który w niewymownej opatrzności swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, 
pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

 

          Aniołowie 

 

  

 

 
 

 



ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ : 
Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój, 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, 
bądź mi zawsze do pomocy. 
Strzeż duszy i ciała mego 
i zaprowadź do życia wiecznego. 
Amen. 
 

 
 

KORONKA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW : 
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… 
 

Na dużych ziarenkach: 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. 
 

Na małych ziarenkach: 
Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. 
 

Na zakończenie (3 razy): 
Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami 
i ulituj się nad światem. 
 

 

 
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA : 
Aniele Stróżu mój, 
razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, 
którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz 
i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. 
Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. 
Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba, 
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi 
wychwalał Go na wieki wieków w Niebie. 
Amen. 
 

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI : 
Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości  
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża,  
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, 
z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy…. 
 

Ty zaś Aniele Stróżu Polski, 
który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, 
uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych 
– bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! 
 

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, 
razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,  
ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. 
Amen.  

 

ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ : 

Aniele Boży Stróżu mój, 

przy mnie idź na przedzie 

po jasnej drodze co do nieba wiedzie. 

Kieruj, oświecaj, dawaj ostrzeżenia, 

pragnę wykonać twe święte 

natchnienia. Amen. 
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MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ANIOŁÓW : 
Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, 
Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, 
prosimy Cie pokornie, 
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, 
a zwalczając ich wszędzie, strąciły ich do piekła. 
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie. Amen 

 

 

MODLITWA DO ŚW. GABRIELA ARCHANIOŁA : 
 

Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany „Bożą mocą”, 
ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia, 
w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. 
Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. 
Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w niebie, 
a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. 
Amen 

 

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA : 
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. 
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.  
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy,  
a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,  
które krążą po świecie na zgubę dusz ludzkich,  
mocą Bożą strąć do piekła.  
Amen. 
 

 

MODLITWA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA : 
Archaniele Rafale, 
spraw, abym naśladował Cię w posłuszeństwie i ufności, 
a Bóg wszechpotężny i miłosierny, Ojciec, Syn i Duch Święty, 
niech błogosławi i podtrzymuje na zawsze. 
Amen. 
 

 
 

MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI 
Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu. 
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu 
podjęcia ważnej dla mnie decyzji 
(można tu przedstawić, jaka to decyzja) 
 

Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał(-a) 
słusznego i właściwego wyboru, 
który się będzie podobał Bogu 
i będzie zgodny z Jego wolą. 
Amen.  
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MODLITWA PRZED PODRÓŻĄ : 
Mój święty Aniele Stróżu, 
poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję, 
abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała 
i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu. 
Strzeż nas, prowadź ochraniaj. 
Amen  
 

 

MODLITWA PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO : 
Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię. 
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz. 
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, 
pragnę powierzyć Ci moją decyzję 
zawarcia związku małżeńskiego z (podać imię). 
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, 
czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga. 
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło, 
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach 
i daj mi światło zrozumienia i poznania tego, 
czego Bóg oczekuje ode mnie, 
i tak mnie prowadź, aby Jego wola 
w całym moim życiu spełniała się. 
Amen. 
 

 

MODLITWA RODZICÓW DO ANIOŁA STRÓŻA DZIECKA POCZĘTEGO : 
Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego, 
którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, 
prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem 
i wypraszał mu potrzebne łaski: 
zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. 
Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, 
prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, 
pogłębił więź małżeńską 
i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. 
Amen. 
 

 

MODLITWA ŚW. JANA VIANNEYA : 
 

Rano: 
Dzień dobry, mój Aniele Stróżu. Kocham Cię, czule troszczyłeś się o mnie tej nocy, podczas gdy ja 
spałem. Zachowaj mnie. proszę, tego dnia od zła i wypadków i abym nie obraził Boga grzechem 
cieżkim. Amen. 
 

Wieczorem: 
Dobranoc, mój Aniele Stróżu. Dziękuję Ci za to, że opiekowałeś się mną podczas tego dnia. Ofiaruj 
Bogu wszystkie uderzenia mego serca, kiedy będę spał.                                                                                
Amen.  
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MODLITWA ŚW. ALFONSA LIGUORI : 
 

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, 
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz. 
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, 
Twojej opiece zupełnie się oddaję. 
Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny 
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam, 
lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał, 
gdy upadnę – podźwignął, 
nieumiejętnego – nauczał, 
strapionego – pocieszał, 
w niebezpieczeństwie zostającego – ratował, 
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz. 
Amen. 
 

 
 

MODLITWA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS : 
Wzniosły, a dostojny Stróżu mojej duszy, 
Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie 
Jak delikatny, czysty płomień, 
Pobliski tronu Wszechwiecznego, 
Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię 
I rozświecasz mnie swoim blaskiem. 
Piękny Aniele, Ty stałeś się moim bratem, 
Moim przyjacielem, 
Moim pocieszycielem. 
Ty znasz moją wielką słabość, 
Prowadź mnie więc za rękę. 
Widzę Cię pełnego czułości 
Jak usuwasz kamienie z mojej drogi. 
Nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo. 
Wiem, że im bardziej jestem mała i pokorna, 
Tym promienniejsze jest Twoje oblicze. 
O Ty, którego przemknięcie przez pokój 
Jest szybsze od błyskawicy - 
Przelatuj często ode mnie 
Do tych, którzy mi są drodzy! 
Skrzydłem swoim osusz ich łzy, 
Śpiewaj im, jak Jezus jest dobry, 
Śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół. 
I całkiem po cichutku szepnij moje imię. 
Ja pragnę w moim krótkim życiu 
Ratować moich braci grzeszników. 
O piękny posłańcze Kraju ojczystego, 
Daj mi swój święty płomień! 
Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym, 
Tylko ubóstwo - zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu! 
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MODLITWA W CHOROBIE : 
Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu. 
Wiem, że jesteś przy mnie, choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała. 
Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra. 
Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz. 
A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie 
i żebym dzięki Twojej pomocy mógł (mogła) ją cierpliwie znosić. 
Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach, 
jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych. 
Zarazem jednak proszę Cię, abym mógł (mogła) jak najszybciej wrócić do zdrowia 
i wypełniać zgodnie z wolą Bożą moje codzienne obowiązki. Amen. 
 

 

MODLITWA W DRODZE DO PRACY : 
Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich, z którymi będę dzisiaj pracować. 
Wspierajcie nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem mili i życzliwi 
i mogli przeżyć ten dzień ku chwale Bożej. Amen. 
 

 

MODLITWY ANIOŁA Z FATIMY : 
Modlitwa wynagradzająca 
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę 
Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię 
nie kochają. 
Modlitwa do Trójcy Świętej 
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, 
ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w 
Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez 
które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez 
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. 
Amen. 
 

 

ŚWIĘTY ANIELE STRÓŻU : 
Święty Aniele Stróżu, 
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, 
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, 
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, 
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. 
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, 
których spełnienie będzie się podobało Bogu 
i przyniesie pożytek ludziom. 
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie 
i Twoich starań o moje dobro, 
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. 
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, 
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. 
Czuwaj nade mną, 
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.   
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Aniele Boży Stróżu mój – modlitwa: https://youtu.be/DOB2XFw8Pns  .  https://youtu.be/MB1Ed2keQQ4 

 
 
 

 
 
Ojciec Pio i jego Anioł Stróż - to on wspierał: https://youtu.be/9dRlHEXsP3c 

 
 

https://youtu.be/DOB2XFw8Pns
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https://youtu.be/9dRlHEXsP3c


 
 
Anioł Stróż niewidzialny przyjaciel: https://youtu.be/XMXeTlavyjw 
 

 
 
Wszystko o Aniołach:  https://youtu.be/Rr9CUdYv5Us   

 
                                                                                        .  https://youtu.be/GoUFGm8vqOg 

 

 
 

https://youtu.be/XMXeTlavyjw
https://youtu.be/Rr9CUdYv5Us
https://youtu.be/GoUFGm8vqOg


S
potkanie z Aniołami - Archanioł Michał: https://youtu.be/BDYBFhRskOc 
 
 
 

 
 

 
Godzinki ku czci św. Michała Archanioła. (TEKST W OPISIE): https://youtu.be/e804DaTUjYM 
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Koronka ze Św. Michałem i Chórami Aniołów: https://youtu.be/3t5G6F4LHGc  

 

Modlitwa do Archanioła Gabriela: https://youtu.be/L3FBk8ndjyM Anioł Pański 

 

https://youtu.be/3t5G6F4LHGc
https://youtu.be/L3FBk8ndjyM
https://www.vaticannews.va/pl/papiez.pagelist.angelus.html


 
 

Michał Archanioł:  https://youtu.be/Ce87zy0bPJw 

Czytaj też:  https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-potezna-bron-duchowa/ 

 

 
 
 
 

Archanioł Rafał. Patron modlitwy o uzdrowienie: https://youtu.be/fwpOPfGymfg 
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https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-potezna-bron-duchowa/
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Modlitwa do Archanioła Rafaela: https://youtu.be/9DYyHW04KIA 
 

 
 
 

Archanioł Rafał - z serii "O Świętych dla dzieci"                                                               
(Wyd. PROMYCZEK): https://youtu.be/MaBuQNNk-Ok 
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Krishnamurti:                                                                                                                     
Wierzę w Boga, który stworzył ludzi, a nie w Boga, który ludzie stworzyli. 
 
Miguel de Unamuno:                                                                                                                   
Mój Boże, jeśli jesteś wszędzie, jak to możliwe, że tak często jestem gdzie indziej? 
 
Albert Einstein:                                                                                                                        
Wierzę, że rozumiem, rozumiem, aby wierzyć – Credo ut intelligam, Intelligo ut credam.  

Abdelmajid Benjelloun:  Jeśli ktoś nie wierzy w życie wieczne,                                                                    
nie rozumie nic na temat tego ziemskiego życia. 

 

 
 
 

 
 



      
 

 

Czy jesteśmy sami we wszechświecie?   https://youtu.be/FJP807VnTaM 

 

 

      
 

 

O wieczności:   https://youtu.be/Q0edQgy056Q    

 

Czy wszechświatem rządzi przypadek?  https://www.youtube.com/watch?v=38XlgXAUyGg 
 

CZY BÓG ISTNIEJE? I CO NA TO NAUKA?  https://www.youtube.com/watch?v=pBKa4-YvCGc 
 

Czy materia istnieje?  https://www.youtube.com/watch?v=pyBeH3tSJ00 
 

Kaprysy wszechświata  https://youtu.be/oM6_1IW76I8 
 

W 80 lat dookoła Wszechświata    https://youtu.be/Uxb_QKlKdPs 
 

Cztery pory roku w kosmosie  https://youtu.be/2xlKfVF-FI0
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Włodzimierz Zatorski OSB 

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu 
fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i 
do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów 
świeckich przy opactwie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor. Zmarł 28. 
12. 2020 r. 
 

 
 

Pytanie: Kim jestem? jest niezmiernie ważne w naszym życiu. Trzeba sobie bowiem 
zdać sprawę z tego, kim jesteśmy i o co chodzi w naszym życiu, gdyż kiedy tego nie 
wiemy, szukamy czegoś, nie wiedząc czego właściwie. To podobnie jak gdybyśmy 
dostali jakieś wspaniałe urządzenie, o którym nie wiemy, jak działa. Możemy je 
wówczas bardzo łatwo zniszczyć, próbując używać niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Podobnie jest z nami, jeżeli nie wiemy, kim i dlaczego jesteśmy, wciąż nie znajdujemy 
swojego miejsca i popadamy w niezadowolenie, które prowadzi do rozpaczy. Musimy 
szczerze przyznać, że nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, skąd się wzięliśmy. Nie 
wiemy, dlaczego i po co istniejemy. Nie wiemy także, co będzie na końcu naszego 
życia. Ta odpowiedź przypomina nam Sokratesa z jego stwierdzeniem: „Wiem, że nic 
nie wiem”. Jest ona całkowicie sprzeczna ze zwykłym mniemaniem, jakie się ludziom 
wpaja, że wiedzą, kim są, że najlepiej wiedzą, co dla nich jest dobre. Takie mniemanie 
jest wielką iluzją współczesności. Aby to zobaczyć, wystarczy niewielka, uczciwa 
refleksja nad sobą bez mieszania wiedzy z mniemaniem i poglądami. Nie wiemy, kim 
jesteśmy! Jest to fundamentalne stwierdzenie, z którego wynikają określone 
konsekwencje. Na początku może nas takie stwierdzenie przerażać, jednak dalsza 
refleksja pokazuje, o co naprawdę chodzi w naszym życiu. Ostatecznie zatem widzimy, 
że tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, po co jesteśmy, o co w 
naszym życiu chodzi. Natomiast jesteśmy wyposażeni w wolną wolę, rozum, zdolność 
poznawania, komunikowania się, spotkania się z innymi, którzy są niezbędni dla tego, 
byśmy stali się sobą, a ponadto mamy „oko w sercu”, które pozwala nam zobaczyć 
Boże działanie w naszym życiu, czyli mamy intuicję pozwalającą poznać prawdę 
odnoszącą się do naszego życia. 

 

 

https://tyniec.com.pl/18_wlodzimierz-zatorski-osb


Przeczytaj co oznacza życie wieczne, a będziesz do niego dążył 

 

 

 

 

 

 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modli się do Ojca o nasze zbawienie. Jest to Jego zasadnicza modlitwa, 
którą nazywamy modlitwą arcykapłańską. Zawarł w niej to, co najważniejsze w odniesieniu do naszego 
zbawienia. Kluczowe w tej modlitwie są dwa słowa wzajemnie ze sobą powiązane: „poznać” i „komunia”. 
Może nas dziwić, że Pan Jezus określa życie wieczne przez poznanie:  A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.  Jest to dziwne, jeżeli poznanie 
widzimy jedynie w wymiarze intelektualnym.Biblijne rozumienie poznania wiąże się z wzajemną więzią. 
Poznanie tak rozumiane odnosi się do drugiej osoby, a nie do przedmiotów i nie kończy się na zewnętrznym 
poznaniu, lecz oznacza wpierw wgląd w serce przez doświadczenie wierności i miłości do końca. Właśnie to 
miało się dokonać w ciągu kilku godzin po Jego modlitwie w odniesieniu do miłości Boga do nas. Życie wieczne 
oznacza poznanie tej miłości Boga do nas i doświadczenie jej na sobie w geście wyzwolenia z więzów grzechu i 
przyjęcie do komunii. Wypowie to Pan Jezus wprost pod koniec modlitwy: Ojcze, chcę, aby także ci, których 
Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie 
przed założeniem świata (J 17,24). „Tam, gdzie Ja jestem” odnosi się nie do Jego obecności w Wieczerniku, bo 
tutaj uczniowie byli także, ale do Jego przebywania u Ojca w jego królestwie. „Jestem” obejmuje 
całe misterium: Ostatnią Wieczerzę, mękę, krzyż, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Podczas 
Mszy św. uczestniczymy w całym tym misterium, które kończy się komunią. W dzisiejszym fragmencie padają 
słowa, które są jak gdyby definicją komunii: Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje (J 17,10). 
Taka komunia jest jednocześnie szczytem poznania. Syn Boży, będąc w pierwotnej chwale u Ojca, ogołocił się, 
stając się człowiekiem, czyli wszedł w komunię z nami – wszystko nasze stało się Jego udziałem, doskonale 
poznał nasze człowieczeństwo od wewnątrz, nie jedynie jako obserwator czy nawet Stwórca, ale przez miłość 
do końca, czyli wydanie się za nas na śmierć krzyżową, wszystko Jego oddał nam w ręce. Jego modlitwa 
arcykapłańska wznosi się z płaszczyzny komunii z nami. Prosząc o „otoczenie Syna chwałą, aby Syn otoczył nią 
Ojca”, mówi to jako Człowiek. Pozytywna odpowiedź Ojca oznacza przyjęcie Człowieka do Jego  chwały. W ten 
sposób ludzka natura zostaje tak wywyższona, jak tego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ta 
chwała ma być odpowiedzią Ojca na uwielbienie Go przez Syna w ludzkiej postaci przez posłuszeństwo miłości 
dzięki „wypełnieniu dzieła, które Mu Ojciec dał do wykonania”. Jest to w pełni pozytywna odpowiedź 
człowieka na powołanie, jakim został  obdarowany przez stworzenie na „obraz Boży”. To, czego nie zrobił 
Adam, dokonał w imieniu Adama i jego potomstwa Jezus. Oto się dokonuje uwielbienie Boga przez całkowite 
zawierzenie Mu. Jednocześnie to zawierzenie jest koniecznym warunkiem obdarowania człowieka komunią. 
Nie jest ona możliwa bez takiego zawierzenia. Jednocześnie Syn, będąc posłany przez Ojca, objawia miłość 
Ojca do nas. Objawia, że tak bardzo Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne(J 3). Dlatego właśnie poznanie Ojca i Syna w geście miłości do 
końca jest właściwie tożsame ze zbawieniem. Ofiara Jezusa jest zarówno gestem miłości Boga do człowieka, 
jak i Człowieka do Boga. W Jezusie wszystko co Boże, jest ludzkie i wszystko co ludzkie, staje się Boże. I tak się 
dzieje w każdym, kto wchodzi w komunię z Chrystusem. Nasza komunia podczas Eucharystii właściwie wyraża 
taką więź z Chrystusem. Oby stała się ona prawdą w naszym życiu.                                                         

https://www.fronda.pl/a/przeczytaj-co-oznacza-zycie-wieczne-a-bedziesz-do-niego-dazyl,51620.html 
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Hortus conclusus soror mea sponsa hortus conclusus fons signatus (Cantica canticorum 4, 12)  W ostatnim dziesięcioleciu określenie 
„Kościół otwarty” jest odmieniane przez wszystkie przypadki przy każdej stosownej okazji. Rozumie się 
przez nie bardzo wiele postaw i sposobów działania, począwszy od ewangelizacji, a skończywszy na 
przyjmowaniu osób z kręgu ideologii LGBT do wspólnoty kościelnej. Paradoks polegał na tym, że w czasie, 
kiedy głosi się Kościół otwarty na każdego, Kościół, który jest szpitalem polowym, tysiące świątyń zostały 
zamknięte ze strachu przed pewną chorobą. Kiedy jednak przyjrzymy się istocie Kościoła, jego misji oraz 
praktyce pierwszych wieków, zauważymy, że Kościół wcale aż tak otwarty nie był, wręcz przeciwnie – był 
zamknięty...  Kościół nie jest duchowym supermarketem, do którego każdy może wejść i wziąć, co sobie 
życzy. Nie jest również ogrodem, do którego można wchodzić i dewastować rośliny. Do takiego ogrodu 
jakim jest Kościół, zaprasza nasz Ogrodnik, Zmartwychwstały Pan przez głoszenie Dobrej Nowiny. 
Pierwotny Kościół miał świadomość, jaki skarb zawiera wewnątrz siebie, dlatego w swoje szeregi 
dopuszczał jedynie przez WTAJEMNICZENIE! Podczas trwania katechumenatu obowiązywała zasada arcana 
fidei – „tajemnicy wiary”. Niewtajemniczonym nie wolno było powtarzać, o czym była mowa na zebraniu i 
co się dokonywało na Liturgii. Aby ktoś z zewnątrz nie wdarł się na zebranie, lub ktoś z katechumenów nie 
schował się w tłumie, Kościół wyznaczył nawet specjalnych ludzi – ostjariuszy, którzy pilnowali takiego 
porządku. Do dziś w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma diakon wygłasza: „Drzwi! Drzwi! W mądrości 
bądźmy uważni!”[1] W starożytności było to przypomnienie dla ostiariuszy, że rozpoczyna się Liturgia 
Eucharystyczna i należy pilnować, aby nikt z pogan nie wtargnął na spotkanie[2]. Kościół w dosłownym 
znaczeniu tego wyrazu był ZAMKNIĘTY na jakieś wpływy z zewnątrz. Dziś dochodzi do paradoksów, jaki 
stał się w jednej z włoskiej diecezji w święto Objawienia Pańskiego. Biskup Derio Olivero, ordynariusz 
diecezji Pinerolo pominął wyznanie wiary, aby nie urazić tych, którzy nie są katolikami[3]… W pierwotnym 
Kościele ci, którzy nie są katolikami, nie mogliby nawet trafić na celebrowanie Eucharystii i nawet by nie 
wiedzieli, w którym miejscu dokonuje się zebranie. Wydaje się, że dziś zapomnieliśmy pewne ewangeliczne 
polecenie. Dziś brzmi ono bardzo politycznie niepoprawnie: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie 
rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was 
samych” (Mt 7, 6). Pierwotna wspólnota chrześcijan te słowa rozumiała jednoznacznie: nie wolno wyjawiać 
boskich prawd tym, którzy nie weszli na drogę nawrócenia. Nie wolno takich osób dopuszczać do życia 
sakramentalnego! Św. Augustyn tłumaczy, że psami są ci, którzy atakują prawdę, natomiast świnie to ci, 
którzy znieważają prawdę[6]. W średniowieczu obraz Kościoła jako ogrodu zamkniętego prezentowały klasztory benedyktyńskie, cysterskie, w 
których zawsze był ogród otoczony murem. Taki klasztorny wirydarz symbolizował oddzielenie od wpływów świata. Dziś słowo „mury” stały się symbolem 
zamknięcia, skostniałości, czymś, co należy zburzyć. Otwartość Kościoła dotyczy głoszenia Ewangelii i wezwania do nawrócenia. Reszta skarbów jest przewidziana 
jedynie dla tych, którzy odpowiadają na to wezwanie i odbywa się przez stopniowe wtajemniczenie.                                                                                                           
https://pch24.pl/o-dr-roman-laba-osppe-o-kosciele-zamknietym/
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Trójca Przenajświętsza:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta 

Co mówi Biblia o... Trójcy Świętej: https://www.youtube.com/watch?v=mrE4pUenuHk     

 

  

 DUCH 

ŚWIĘTY 

 SYN 

BOŻY 

  BÓG 

OJCIEC 

Jezus 

powiedział: 

„ Ja i Ojciec 

jedno 

jesteśmy ”.          

(J 10:30)  " 

Idźcie więc               

i nauczajcie 

wszystkie 

narody, 

udzielając im 

chrztu w Imię 

Ojca i Syna,             

i Ducha 

Świętego "   

(Mt 28:19 BT).   

 

Część II: 
Bog  .    https://parafia-rabka.swmm.eu/Bog.pdf    

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta
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https://parafia-rabka.swmm.eu/Bog.pdf


Trójca Przenajświętsza, chrześcijański dogmat uznający, że Bóg jest Bogiem 
Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby, pozostając jednocześnie jednym Bytem.  
Źródłem dla nauki o Trójcy Świętej są słowa Jezusa, gdzie określa siebie jako Syna 
Bożego zostającego w jedności z Ojcem „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” /J 10.30 
oraz obiecuje apostołom zesłanie Ducha Świętego. Jego ostatnim poleceniem 
danym uczniom było: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”  /Mt 28:19/.                                       

 

Nauka o Trójcy jest zatem ujęciem dogmatycznym objawienia dokonanego przez 
Jezusa[b]. Sobór w Konstantynopolu I zwołany w 381 przez cesarza Teodozjusza I ,  
miał problem teologiczny herezji pneumatomachów, polegającej na uznaniu Ducha 
Świętego za istotę stworzoną. W wyniku dyskusji dotyczącej Jego natury do artykułu 
Credo Nicejskiego: Wierzymy w Ducha Świętego, dodali; Pana i Ożywiciela, który od 
Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który 
mówił przez proroków. I mamy Credo nicejsko-konstantynopolitańskie [1]. Ustalono, 
że bp Konstantynopola, a nie Aleksandrii ma prymat po bp-ie Rzymu[2]. W obradach 
wzięło udział 190 biskupów. Nie było wśród nich biskupa Rzymu. Przewodniczył 
obradom Melecjusz z Antiochii, potem Grzegorz z Nazjanzu, a następnie Nektariusz. 
Z obrad wycofało się 30 biskupów wyznających herezję macedonianizmu.[3], którzy   

twierdzili, że Duch Święty nie jest osobą boską, lecz istotą stworzoną przez Boga, 
tyle tylko, że doskonalszą od pozostałych - aniołem przewodzącym innym aniołom.    
Po próbach rekoncyliacji nauki zostały potępione przez Sobór, po czym cesarz ich 
wypędził z Konstantynopola, poddając ich następnie różnym represjom. Wskutek 
tego oraz w wyniku wewn. podziałów, nauka zanikła w ciągu jednego pokolenia.                           
Antytrynitarze mówią, że Trójca Święta nie istnieje, bo nie ma o niej w Biblii. I choć 
są teksty, np: „różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 6 różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” 1 Kor 12,4-6, są 
traktowane jako argument, są to wersety modelu potrójnego, a nie trynitarnego. 
Innym fragmentem o takiej potrójności, wymieniającym „Ojca, Syna i Ducha” (Ef 4,4-6[26]. 

Według niektórych krytyków, doktryna trynitarna powstawała w wyniku koncepcji 
greckich filozofów takich jak Platon[d]. Triady, czyli trójce, były znane w Babilonie i 
Egipcie. Wskutek zabiegów duchownych, starających się przyciągnąć niewierzących, 
niektóre takie wyobrażenia stopniowo wcielano do chrześcijaństwa. W końcu uznano  
iż Syn i Duch Święty równi Ojcu. Doktryna ta była wynikiem działań politycznych [e]. 
 

Współcześni antytrynitarze: Adwentyści Dnia Siódmego – Trzecia Część  – 
niewielki unitariański odłam, wyodrębniony w Niemczech w 1918 r. , 
Chrystadelfianie , Chrześcijanie Dnia Sobotniego / https://youtu.be/weUlgEfy080 , Jednota Braci 
Polskich / https://youtu.be/sZ9je7kjuF8 ,  Ruch świętych w dniach ostatnich (w tym Mormoni i 
Strangici) / https://youtu.be/736QVirwjy4   https://youtu.be/Pvbmwo1iHvM ,  Świadkowie Jehowy[1][2][3]  / 
https://youtu.be/zLday59Sp3o , Świecki Ruch Misyjny „Epifania” / https://youtu.be/kZlZ_JkECNg , Unitarianie                        
/ https://youtu.be/lRmnhlrz0l8 , Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa Zrzeszenie Wolnych 
Badaczy Pisma Świętego  Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego.  
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 Wyjaśnienia Trójcy Świętej:                                                                                          

-   Przykład wody w trzech stanach skupienia może nam 
posłużyć do wyjaśnienia tej Tajemnicy.   

                                                                                                                   

    
Jeden jest płomień mimo,                                                                                                   Św. Patryk używał trójlistnej  
że palą się trzy świece                                                                                                         koniczynki do wyjaśnienia 

 

 

 

-   Znany jest sen świętego Augustyna, w którym zobaczył 
on dziecko usiłujące na plaży przelać muszelką zawartość 
morza do dołka wykopanego w piasku. „Prędzej ja przeleję 
morze do tego dołka, niż ty zrozumiesz Tajemnicę Trójcy”. 

 

 

 

                 

 

 

James White - Trójca: https://youtu.be/i2YIwkWsbpY 

MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ: https://youtu.be/gL0mORcie9w      

Litania do Trójcy Przenajświętszej:  https://youtu.be/iEZpcq8HX-g    .  https://youtu.be/7UIxmiTnGE0                                                                                                                                                                  

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami 

Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami 

Duchu Najświętszy, Uświęcicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami 

Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, - zmiłuj się nad nami 

Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko 

Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą 

Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz 

Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi 

Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka 
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Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia 

Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi 

Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka 

Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz 

Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie 

Bądź nam miłościw, - przepuść nam Panie 

Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas Panie 

Bądź nam miłościw, - wybaw nas Panie 

Od zarazy, głodu, ognia i wojny, - wybaw nas, Panie 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, - wybaw nas, Panie 

Przez Wszechmoc Twoją, Boże, Ojcze, Stworzycielu nasz, - wysłuchaj nas Panie 

Przez Wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Synu Boży, Zbawicielu nasz... 

Przez oświecenie Twoje, Duchu, Pocieszycielu nasz... 

Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich... 
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali, prosimy niegodne stworzenia Twoje.                                                                                 

Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, prosimy niegodne stworzenia Twoje.  

Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały Królestwa Twojego przyjąć raczył, prosimy niegodne stworzenia Twoje.  

3 razy: Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny, - zmiłuj się nad nami.  

 

 
 

Różaniec z rozważaniami o Trójcy Świętej: https://youtu.be/ukup-QmS8Sg 

1. Chrzest Jezusa w Jordanie: A gdy Jezus został ochrzczony.. głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16). Janowi Chrzcicielowi przypadło zadanie bezpośredniego 

wskazania światu osoby Zbawiciela. Doszło więc do szczególnego spotkania Jezusa i Jana w miejscu, gdzie 

Jan chrzcił i przez chrzest pokuty przygotowywał naród wybrany na spotkanie z Mesjaszem. Do 

ochrzczonych przez siebie Jan mówił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie... On was będzie chrzcił Duchem 

Świętym” . Przyjmując chrzest Janowy wszedł Jezus jeszcze pełniej w nasz ludzki świat znaczony grzechem, 

aby go z grzechu wyzwolić. „Ten jest Syn mój umiłowany” (Mt 3,17). Takie świadectwo daje Ojciec o swoim 

Synu, na którego zsyła Ducha Świętego. Trójco Przenajświętsza: przez chrzest święty otrzymaliśmy Ducha 

Świętego, czyniąc nas umiłowanymi dziećmi Boga.  

2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej: Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam 

Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Podczas uroczystości weselnych, w 

pewnym momencie spostrzegła Maryja zakłopotanie gospodarzy, bo zabrakło wina. Zwraca się więc Maryja 

do Syna ze słowami: Wina nie mają, a do pozostałych mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tu w 

Kanie Galilejskiej po raz pierwszy tak widocznie i czytelnie objawił Chrystus swoją Boską Moc, przemieniając 

wodę w wino. Uczynił to na prośbę i przez wstawiennictwo swojej Matki. Ukazał przez to, że nie jest mu 

obojętny ludzki niepokój i gotów jest zaradzać także potrzebom przyziemnym, aby otworzyć ludzkie oczy na 

prawdę wiary. Chrystus w Kanie objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam powie. A co mówi? Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali 

(J 13,34). To samo przykazuje tego najbardziej pragnie - zarówno Jezus, jak i Maryja. Maryjo, pozwól nam 

godnie wypełnić ten podwójny nakaz Jezusa. Wówczas objawi On w nas swoją chwałę i prawdziwie 

będziemy Jego uczniami. Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, z Maryją, Pośredniczką łask wszelkich, w tajemnicy 

objawienia się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia: Jezus przyszedł do Galilei. Mówił: Czas się 

wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię  Wypełnił się czas obietnic 

dotyczących przyjścia Mesjasza. Nadszedł już czas realizacji zbawienia poprzez przyjęcie ogłoszonej prawdy. 

Z daru zbawienia skorzystać mogą ci, którzy uwierzą w Ewangelię, nawrócą się i podejmą życie znaczone 

nauką i przykładem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójścia za Nim 

https://youtu.be/ukup-QmS8Sg


pozostanie zawsze aktualne i zobowiązujące ludzkie sumienia. Chryste Królu, powołałeś mnie do swego 

Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, 

w tajemnicy głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia. 

4. Przemienienie na Górze Tabor: Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się 

modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: 

to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Zbliżała się męka i śmierć Chrystusa, chwila wielkiej próby 

wiary dla Apostołów i uczniów Chrystusa. Jezus wziął niektórych na górę, by tam ukazać im inny jeszcze niż 

ludzki wymiar swego istnienia. Apostołowie dostrzegli w przemienionym na ich oczach Chrystusie Boga i 

dowiedzieli się od samego Ojca, że Jezus jest Synem Bożym, którego należy słuchać. Oby nikomu z nas nie 

zabrakło świadomości, kim jest Jezus Chrystus, zwłaszcza podczas trudnej próby życiowej. Obyśmy także 

nigdy nie zapomnieli słów Ojca: Jego słuchajcie. Twarz Jego zajaśniała jak słońce (Mt 17,2). Wszyscy 

potrzebujemy przemienienia. Dzięki wierze, nadziei i miłości możemy z odsłoniętą twarzą wpatrywać się w 

jasność Pańską, jednak w naszych cierpieniach potrzebujemy, Jezu, Twojej miłosiernej pomocy.  

Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, w tajemnicy Przemienienia Pańskiego.                                                                                                                                                     

5. Ustanowienie Eucharystii: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”. Wypowiadając te słowa 

Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii, a nam polecił sprawować go na Jego pamiątkę. W taki to też 

sposób zrealizował Chrystus swoją obietnicę, że nie pozostawi nas samych. Pozostał z nami w 

Eucharystycznych postaciach, byśmy się Nim karmili i zdobywali moc potrzebną nam podczas naszego 

pielgrzymowania i byśmy w drodze nie ustali. Wielbimy Ciebie, Eucharystyczny Panie, bo w sakramencie 

tym doświadczamy, jak bardzo nas umiłowałeś. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę 

cierpiał (...). To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę Jezu, wiekuisty 

Kapłanie, Ty w Wieczerniku, spełniłeś Boskie pragnienie: ustanowiłeś Eucharystię jako Paschę Nowego 

Przymierza, którą jesteś Ty sam.  Ale Twoje Boskie pragnienie ciągle się przedłuża. I tak będzie do końca 

świata. Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, w tajemnicy ustanowienia Eucharystii.  

 
 

                                                                                                                                    

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi 

memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.                                                            

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 

Na rozpoczęcie przed każdą dziewiątką:                                                                                                            

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami. 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w 

niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie; ale nas zbaw od złego”. 

Dziewięć razy:                                                                                                                                                                                                      

Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dzięki na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.                                                 

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. 

Na zakończenie:                                                                                                                                               

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.  

Na koniec:                                                                                                                                                           

Niech będzie błogosławiony Bóg, Jedyny w Trójcy Świętej, który stworzył świat i nim rządzi; Jemu chwała 

teraz i na wieki. Chwała Tobie, Przenajświętsza Trójco. Ty nas obdarzasz miłosierdziem i odkupieniem.  

Módlmy się:                                                                                                                                                                

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom 

tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i 

uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze ich działania; niech zabłyśnie nad nami dar Twojego Zbawienia, i 



wlej w nasze serca nowe tchnienie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.                                              

Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję i uwielbiam, o błogosławiona Trójco.  

 
 

UWIELBIENIE  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTEJ 
1. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! 

2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty! 

3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty, Święty! 

4.Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty,  niech wiecznie wielbion będzie: Święty, Święty, Święty! 
 

 
 

CZYNIĄC ZNAK KRZYŻA, dotykamy ręką głowy,                                    

co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi.                                                                  

Potem dotykamy ręką ciała (poniżej piersi), oznacza to Syna Jego, Pana 

naszego, który pochodzi od Ojca i zstąpił do łona Przenajświętszej 

Dziewicy Maryi.                                                                                                                   

Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to 

Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna.                                                     

A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że Trzy Osoby Boskie są 

jedną Istotą.                                                                                                  

Kiedy zaś znaczymy Krzyżem nasze usta, oznacza to, że w Jezusie 

Chrystusie, (w Słowie Bożym), Zbawicielu naszym i Odkupicielu, jest 

Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden jedyny nasz Bóg, Stwórca i Pan, i że 

Bóstwo nigdy nie było oddzielone od Ciała Chrystusa w czasie Jego 

Śmierci. 
 

WIERZĘ W JEDNEGO BOGA, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego 

Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 

światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a 

przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za 

sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również 

za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, 

jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale 

sądzić żywych i umarłych: a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i 

Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i 

chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. 

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia 

wiecznego w przyszłym świecie. Amen.  

 



 

PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR, o, Chryste, z Twej hojności, 

Twym dzieciom wiary dałeś skarb, nadziei i miłości. 

Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść; 

Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. 

Z wyznawców Twoich wiernych rzesz Swój Kościół tworzysz w świecie. 

W ojczyźnie naszej władasz też przez długie tysiąclecie. 

Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść; 

Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. 

 
 

1. Ciebie Boga wysławiamy, 
Tobie Panu wieczna chwała, 
Ciebie Ojca, niebios bramy, 
Ciebie wielbi ziemia cała. 
 
2. Tobie wszyscy Aniołowie, 
Tobie Moce i Niebiosy, 
Cheruby, Serafinowie, 
ślą wieczystej pieśni głosy. 
 

3. Święty, Święty, nad Świętymi, 
Bóg Zastępów, Król łaskawy, 
Pełne niebo z kręgiem ziemi, 
Majestatu Twojej sławy. 
 
4. Apostołów Tobie rzesza, 
chór Proroków pełen chwały, 
Tobie hołdy nieść pośpiesza 
Męczenników orszak biały. 
 

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, 
z głębi serca ile zdoła, 
Głosy ludów zgodzonymi, 
wielbi święta pieśń Kościoła. 
 
6. Niezmierzonej Ojca chwały, 
Syna Słowo wiekuiste, 
Z Duchem wszechświat wielbi cały, 
Królem chwały Tyś, o Chryste.

 
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, 
by świat zbawić swoim zgonem, 
Przyoblókłszy się w człowieka, 
nie wzgardziłeś Panny łonem. 
 

8. Tyś pokruszył śmierci wrota; 
starł jej oścień w męki dobie 
I rajskiego kraj żywota, 
otworzyłeś wiernym sobie. 
 

9. Po prawicy siedzisz Boga, 
w chwale Ojca, Syn Jedyny, 
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, 
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

 
 
10. Prosim, słudzy łask niegodni, 
wspomóż, obmyj grzech co plami, 
Gdyś odkupił nas od zbrodni 
Drogiej swojej Krwi strugami. 
 

11. Ze Świętymi w blaskach mocy, 
wiecznej chwały zlej nam zdroje: 
Zbaw o Panie, lud sierocy, 
Błogosław dziedzictwo swoje. 
 

12. Rządź je, broń po wszystkie lata, 
prowadź w niebios błogie bramy, 
My w dzień każdy, Władco świata, 
Imię Twoje wysławiamy.

 
 
13. Po wiek wieków nie ustanie, 
Pieśń, co sławi Twoje czyny, 
O w dniu onym racz nas Panie 
od wszelakiej ustrzec winy. 
 

14. Zjaw swą litość w życiu całym 
tym, co żebrzą Twej opieki: 
w Tobie Panie zaufałem, 
Nie zawstydzę się na wieki. 

 
 

I Koronka do Trójcy Świętej z muzyką: https://youtu.be/pKW8zM68P_k                                                                                                                                                  

Pieśni wielkopostne [#02] Trisagion 1: https://youtu.be/YVFGrxIKXFk                                                                                                                                                                              

Święty Boże by JERYCHO: https://youtu.be/3BQjYUQf8ts    .   https://youtu.be/zAtyJgvdMdE                                                                                                                               

Trisagion in Greek: https://youtu.be/SdElBE5-NQA     .   https://youtu.be/s4rMPzZHiiE                                                                                                                                                                                                   

Trisagion, Agios o Theos, Swiatyj Boże:  https://youtu.be/PlbtmEoogf8         

 
 
 

                     

  

https://youtu.be/pKW8zM68P_k
https://youtu.be/YVFGrxIKXFk
https://youtu.be/3BQjYUQf8ts
https://youtu.be/zAtyJgvdMdE
https://youtu.be/SdElBE5-NQA
https://youtu.be/s4rMPzZHiiE
https://youtu.be/PlbtmEoogf8


2.      B   Ó   G         O   J   C   I   E   C    https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g_Ojciec 
 

Imię Boga - JAHWE:                                           https://pl.wikipedia.org/wiki/Jahwe 

Dogmatyka:  http://www.dogmatyka.pl/TwP/9,1/TwP_09,1%282015%2997-108.pdf                                                           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zaporoże: Прокафедральний собор - Бога Отця Милосердного                                  Koścół Pater noster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

                                                                                          

 
 

 Witraż "Bóg Ojciec” -  Stanisława Wyspiańskiego       ♥ Nowenna i Nowenna z Litaniami do Boga Ojca  

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Pater Noster (Ojcze Nasz) na Górze Oliwnej.  

 

 

 

♥ Nowenna i Nowenna z 

Litaniami do Boga Ojca  

Ant. Tyś jedynie Święty 

Panie, Boże nasz.  

1 . Wielkie i dziwne są dzieła 

Twoje, Panie, Boże 

Wszechmogący.  

2. Sprawiedliwe i prawdziwe 

są drogi Twoje, o Królu 

wieków. 

3. Któż się nic ulęknie / 

Ciebie, o Panie i nic uwielbi 

Twego Imienia. 

4. Tyś jedynie Święty, a 

wszystkie narody przyjdą i 

hołd Ci złożą. 

5. Albowiem Twoje sądy 

jawnymi się stały dla 

wszystkich ludzi. 

6. Chwała Ojcu i Synowi,                                                 

i Duchowi Świętemu. 

7. Jak była na początku / 

teraz i zawsze, i na wieki 

wieków. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g_Ojciec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jahwe
http://www.dogmatyka.pl/TwP/9,1/TwP_09,1%282015%2997-108.pdf
https://gloria.tv/article/FpPAQXzGz9hV1xLAR7dZhNcME
https://gloria.tv/article/FpPAQXzGz9hV1xLAR7dZhNcME
https://gloria.tv/article/FpPAQXzGz9hV1xLAR7dZhNcME


 

 

 

 

 

 

 

 

Bazylika Serca Jezusowego w Krakowie                                  Bazylika Św. Teresy w Lisieux mozaika Boga Ojca  

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław – Archikatedra Imię Boga w zapisie 4 hebrajskie litery.      Budapeszt - kościół Św. Stefana    

 

 

 

 

 

 

 

     Koszęcin Bóg Ojciec                                                                          Wilanów Muzeum 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



 

 
 

https://youtu.be/Q5edayD1-IA 

 

 

 

 
 
 

 
ODTWÓRZ WSZYSTKIE 

 

Ikona Boga Ojca powstała w duchu modlitwy. Ikonograf Lia Gladiolo namalowała ją w 1994 r. z polecenia 

Ojca Andrei D'Ascanio ofm capp. Przedstawiony jest na niej Deus Abba, czyli Bóg, którego Jezus nazywał 

„swoim Ojcem". (Mk 14,36), „Omnipotens Deus" -„Bóg Wszechmogący". Ikona ma kształt prostokąta, 

niczym okno, ukazujące wymiar boski. Czerwona obwódka oznacza Krew Jezusa, przez którą człowie-

czeństwo Chrystusa weszło do Miejsca Świętego (Hbr 9,12), do Ojca, i przez którą również i my możemy do 

niego wejść (Hbr 10,19-20). Złote obramowanie oznacza nieskończoną Światłość Boga, a cztery rogi, 

wszystkie strony świata, ogarniętego Miłością Boga. Bóg Ojciec zasiada na złotym, królewskim tronie (Ap 

4,3), który wprawdzie wysyła złote promienie, lecz jest skromny, ponieważ Bóg chce, byśmy zbliżali się do 

Niego bez lęku. Z tej przyczyny także korona i berło spoczywają u Jego stóp. Otaczają Go błękitne niebiosa, 

gdzie zamieszkuje dwunastu serafinów, którzy przedstawiają wszystkie duchy niebieskie, kontemplujące 

Jego chwałę. Oblicze Ojca jest podobne do oblicza Syna, który stał się człowiekiem. Nie ma brody, która 

jest symbolem człowieka cielesnego; wyraża to odwieczną młodość Boga; napawa pokojem, inspiruje siłę i 

ufność. Biała aureola oznacza „chwałę" i wpisane są w niej greckie inicjały Imienia, które Bóg objawił 

Mojżeszowi „JESTEM, KTÓRY JESTEM" (Wj 3,14). Czarne włosy przetykane złotem, symbolem Światłości, 

 

 

https://youtu.be/Q5edayD1-IA
https://www.youtube.com/watch?v=2r71Sj5IVDc&list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7
https://www.youtube.com/watch?v=2r71Sj5IVDc&list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7
https://www.youtube.com/watch?v=2r71Sj5IVDc&list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7
https://www.youtube.com/watch?v=2r71Sj5IVDc&list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7


są rozdzielone pośrodku czoła, jak niebo, które się otwiera, aby ukazać jaśniejące Oblicze Boga. Ułożenie 

warg ukazuje tchnienie ducha, który daje Życie, to samo oznacza również nabrzmiała szyja. Prawa ręka nie 

osądza, lecz błogosławi, ponieważ Bóg Ojciec nie chce osądzać świata, ale go zbawić. Na piersi, jak matka, 

która przytula dziecko, Bóg Ojciec podtrzymuje czułym gestem błękitną kulę, która wyobraża świat 

stworzony, odkupiony przez +, a także plan Miłości, urzeczywistniony przez Ojca za pośrednictwem Syna 

(inicjały Alfa i Omega). Poduszka tronu, błękitna znak Boga, i czerwona - znak odkupionego człowieka, 

pokazuje, że Bóg i człowiek mogą przebywać w tym samym miejscu i prowadzić rozmowę, jak na początku 

stworzenia. Stopy są ułożone jak u kogoś, kto zamierza wyruszyć w drogę i podnosi się z pozycji siedzącej. 

Bóg  wychodzi nam naprzeciw, tak jak to czynił w Raju (Rdz 2,4-25). 

 

 Objawienia Boga Ojca - https://youtu.be/2r71Sj5IVDc?list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7                       
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Modlitwa Matki Eugenii :                                                                                                                                                                                                                                                

O, mój Ojcze niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! 

Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, 

aby Ci powiedzieć: “Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!” Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja, 

Twoim dzieckiem! Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z 

mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla 

mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako 

nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie 

ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy! Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją 

miłość! Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. 

Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki. Ojcze, Ty wiesz 

wszystko. Ty widzisz wszystko. Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz 

mnie! O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z 

Jezusem i Maryją o…. (należy wymienić laskę, o którą się prosi). W tej intencji ofiaruję Ci - w jedności z ich 

Najświętszymi Sercami - wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia oraz największą wierność moim 

obowiązkom. * Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym 

nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezusa 

Chrystusa, Twego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swe Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem 

Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję!  

Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje 
miłosierdzie! Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze 
zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną! Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, 
bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim 
narodom, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź 
znany, czczony i kochany przez ludzi! 
 
 

Litania do Boga Ojca                                                                                                                                                                                                                            

 

Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison. 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. 
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
 

https://youtu.be/2r71Sj5IVDc?list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/1-objawienie/
https://bogojciec.pl/modlitwy/
https://bogojciec.pl/modlitwy/


Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie - przyjm uwielbienie nasze. 
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony  
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie 
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń  
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego Boże, 

Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego  
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje  
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie  
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi 

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo 
Swoje Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości       
Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu 

  
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa - 
Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. 
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa - 
Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. 
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna 
Twojego Jezusa Chrystusa - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. 
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za 
nas Twój Syn Jezus Chrystus - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. 
 
Boże, Ojcze, usłysz nas, Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, 
 
Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca -  
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa -                                          
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego -                                                     
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją - 
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie -  
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności -  
 
Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą -  
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze -  
Wytrwanie do końca przy Tobie -  
Gorliwość o zbawienie innych dusz -  
Pokorę prawdziwej mądrości -  
Umiłowanie czystości -  



Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą -  
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa -  
Boże, Ojcze, usłysz nas, 
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, 
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami. 

 

Pierwszy kościół pod wezwaniem Boga Ojca, został konsekrowany 7 sierpnia 2004 
roku. Jest nim obecna konkatedra Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu w diecezji 
charkowsko-zaporoskiej, której budowa była finansowana przez Białą Armię, na 
prośbę biskupa diecezji Kamieńca Podolskiego, Jana Olszańskiego i proboszcza w 
Zaporożu, ks. Jana Sobiło, obecnie biskupa pomocniczego diecezji charkowsko-
zaporoskiej[18]. W prezbiterium znajduje się wielkich rozmiarów kopia ikony Boga 
Ojca. W kościele tym, mającym status sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego[19], 
odmawiane są modlitwy związane z orędziami przekazanymi przez s. Eugenię 
Ravasio, wraz z modlitwami związanymi z kultem Miłosierdzia Bożego. 
W Drohiczynie znajduje się kaplica Boga Ojca z podobną ikoną, w której od kilku lat 
odbywają się comiesięczne czuwania modlitewne, w związku z objawieniami[20]. 

Na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Przewlekle Chorych przy ul. Wesołej 45 w 
Kielcach znajduje się Kaplica ze słynącym łaskami Obrazem Boga Ojca. Obraz ten został 

podarowany przez pana Anastazego Rogowskiego Zgromadzeniu Sługi Jezusa prowadzącemu 
niniejszy ZOL. 

Kaplica ta nawiedzana jest przez wiernych z całego kraju, którzy przychodzą z głęboką wiarą prosząc 

Boga Ojca o potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich. 

Łaskami słynący obraz Boga Ojca otaczany jest coraz większą kultem, o czym świadczą liczne listy z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o sprawowanie Mszy św. przed cudownym obrazem. 

W kaplicy celebrowana jest codziennie Msza św.: 

- w dni powszednie o godz. 6.55, 

- w niedziele i święta o godz. 7.30. 

Ponadto w każdy poniedziałek po Mszy św. odprawiana jest 

nowenna do Boga Ojca w powierzonych intencjach. 

 

Formularz Mszy Św. do Boga Ojca -   http://www.regnumchristi.com.pl/doc/mszaobogu.pdf?ses=4cad07a021b47858630   

                                           

 

 

 

 

 

  

 

https://kielce.tvp.pl/40024284/historia-niezwyklego-obrazu-boga-ojca-przyjezdzaja-do-niego-wierni-z-calej-polski 
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3.       S   Y   N         B   O   Ż   Y      

JEZUS:              jest postacią historyczną, mamy dokumenty; rzymsko-Greckie, żydowskie, 

wczesnochrześcijańskie i biblijne:   http://www.wiara.us/Jezus-Historyczny.html   , czytaj też:   http://www.wiara.us/Jezus.html 

 

Talmud to szczegółowe 
komentarze i dopowiedzenia do przepisów prawa obowiązujących Żydów, zawartych są w Torze (Prawie, 
inaczej Pięcioksięgu, czyli w pierwszych pięciu księgach Biblii). Rozróżnia się Talmud Jerozolimski i Talmud 
Babiloński. Teksty Talmudu Jerozolimskiego zebrano w Jerozolimie między 350 a 425 rokiem po Chr., a 
Babilońskiego, rozszerzonego w Babilonii, około 500 roku. Prezentują one nauczanie przekazywane także 
ustnie przez całe stulecia poprzedzające wspomniane redakcje. Talmud Babiloński okazuje się też zawierać 
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http://www.wiara.us/Jezus.html


szereg nawiązań do Jezusa i faktów z Jego życia, aczkolwiek, co zrozumiałe, Jezus i jego uczniowie nie 
zostali przedstawieni w dobrym świetle. W tym miejscu jednak ważniejsze jest to, że zawarte w Talmudzie 
treści są argumentem na rzecz istnienia Jezusa i wydarzenia się różnych faktów z Nim związanych. Nie 
wszystko też, co o Jezusie można tam wyczytać, jest uznawane przez badaczy za wiarygodne, stąd 
wspomnimy tu tylko o niektórych fragmentach. Dotyczą one trzech spraw: istnienia i śmierci Jezusa, 
uczniów Jezusa i narodzenia z Dziewicy. 

W Talmudzie czytamy: Naucza się: W wigilię Paschy powiesili Jeszu. Herold chodził przed nim czterdzieści 
dni (mówiąc) »Będzie on ukamieniowany, gdyż uprawiał czary i zwodził, i prowadził Izraela na manowce. A 
ktokolwiek wie coś na jego korzyść, niech przyjdzie i niech się za nim wstawi«. Nie znalazłszy jednak nic na 
jego korzyść, powiesili go w wigilię Paschy8 . 

Istnieje wersja tego tekstu, w której do imienia Jeszu dodane jest „Nazareńczyk”, co jednoznacznie 
wskazuje na Jezusa. Słowo „powieszono” to inny sposób na określenie ukrzyżowania. Wskazanie na wigilię 
Paschy jest zgodne z Ewangelią Jana. Mamy tu więc potwierdzenie istnienia Jezusa oraz Jego śmierci. 
Wzmiankę o czarach można uznać za odnoszącą się do cudów czynionych przez Jezusa. 

Inny fragment Talmudu Babilońskiego potwierdza, że Jezus miał uczniów (mimo że podaje ich niepoprawną 
liczbę; wiadomo jednak, że analogicznie jest w przypadku występujących tam wzmianek o innych 
nauczycielach). Talmud mówi też o matce Jezusa, powtarzając oskarżenia faryzeuszy wobec Jezusa, że jest 
synem z nieprawego łoża, ale jednocześnie wskazując na jej, zgodne z Ewangeliami, królewskie 
pochodzenie: „pochodziła z rodu książąt i władców, żyła jak nierządnica z cieślami”9 . Józef, mąż matki 
Jezusa, był cieślą. Jeśli zaś Józef nie był ojcem Jezusa, jak utrzymują już pierwsi chrześcijanie, to z punktu 
widzenia Żydów Jezus pochodził z nieprawego łoża. Niezależnie od zawartej w Talmudzie interpretacji tego, 
kim Jezus był, nie ma wątpliwości, że jest On postacią autentyczną. 
 
 

Józef Flawiusz, żydowski historyk, w Dawnych dziejach Izraela[6] wspomina o Jezusie jako o bracie Jakuba 
Sprawiedliwego, przywódcy chrześcijan w Jerozolimie: Festus już nie żył, a Albinus wyjechał; więc 
[Ananiasz] zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku 
innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. (ks. XX.9.1) 
Z pism Józefa Flawiusza wiemy, że przebywał on wówczas w Jerozolimie. W powszechnej opinii historyków 
fragment ten jest autentyczny, pojawiały się jednak opinie, że fraza zwanego Chrystusem (Mesjaszem) 
jest interpolacją i nie pochodzi od autora, co tym samym podważa całą relację[20][21][22][23]. 
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Podobnie jest w przypadku drugiego fragmentu w Dawnych dziejach Izraela, wzmiankującego o Jezusie, 
zwanego Testimonium Flavianum: W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeśli w ogóle można nazwać go 
człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę. 
Zjednał sobie wielu Żydów, jako też Greków. On to był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia 
najznakomitszych z nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go 
miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, co o nim, jak i wiele innych 
zdumiewających rzeczy przepowiedzieli prorocy. Odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje plemię chrześcijan, 
którzy od niego otrzymali tę nazwę[24]. Większość uczonych przyjmuje, że tekst jest autentyczny, ale 
zawiera chrześcijańskie dodatki[25][26][27]. Wskazują na fakt, że Flawiusz nie mógłby pominąć nowej religii, 
gdyż to był ważny wątek w Judei, co więcej później wspomniał o Jakubie, bracie Jezusa, co pokazuje, że 
wcześniej musiał wspomnieć o samym Jezusie[28]. Nowe światło na Testimonium Flavianum rzuciły odkrycia 
z 1971 r. Profesor Schlomo Pines znalazł dwie wersje tekstu napisane po arabsku. Na ich podstawie 
stwierdzono, że Flawiusz używał do osoby Jezusa określeń ,,Niejaki”, zaś gdy pisał o jego boskości i 
mesjanizmie używał czasowników ,,nieimperatywnych”, czyli uważał, że mniemano o tym, że Jezus był 
mesjaszem. Zaś uczniowie to głosili i o tym zaświadczali. Andre M.Dubarle stwierdził, że grecki przekaz 
został zniekształcony przez chrześcijan, którzy odrzucili niepochlebne komentarze[29]. Zrekonstruowany 
tekst powinien brzmieć tak: W tym czasie stał się [przyczyną nowych zaburzeń niejaki] Jezus, człowiek 
mądry, jeżeli w ogóle można nazwać go człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem 
ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę. Zjednał sobie wielu Żydów, jako też Greków. On to [uchodził za 
niego, lecz nim nie był] był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych z nas mężów Piłat 
osądził go na śmierć krzyżową, jego dawni miłujący go [uczniowie] nie przestali [o nim głosić, że] trzeciego 
dnia ukazał im się znów jako żywy, co o nim, jak i wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiedzieli 
boscy prorocy. I odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje plemię chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę 
nazwę[30]. Tę rekonstrukcję poparł między innymi Jan Radożycki, oraz doktor Paulina Święcicka[29]. 
Do świadectw żydowskich należą także: Talmud, którego wersja babilońska wspomina o Jezusie;                                                                                   
Talmud potwierdza, że Jezus czynił cuda (Sanhedrin 43a), Toledot Jeszu, świadectwa Judaizantów. 

Tacyt (ok. 55 ‒ ok. 120) 

Tacyt był rzymskim 
historykiem. Jego najważniejsze dzieła to Roczniki i Dzieje. Są przez współczesnych historyków 
powszechnie cenione jako źródło informacji o starożytnym Rzymie. Roczniki dotyczą okresu od śmierci 
Augusta do śmierci Nerona, czyli lat 14‒68. Dzieje natomiast są kontynuacją relacji ‒ do roku 96, gdy zmarł 
Domicjan. W Rocznikach (w części poświęconej panowaniu Nerona) Tacyt pisał między innymi o 
chrześcijanach oskarżanych przez Nerona o podpalenie Rzymu (64 r.) i o Chrystusie: 
Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cesarza i ofiar błagalnych na rzecz bogów nie 
ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby ją więc usunąć, przedstawił 
Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich 
sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania 
Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie zgubny 
zabobon znów wybuchnął, nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy1 Tacyt 
wskazywał więc na męczeństwo pierwszych chrześcijan, które jest argumentem na rzecz ich silnego 
przekonania o prawdziwości nowotestamentowych relacji na temat Jezusa. Przede wszystkim jednak 
wspominał o samym Jezusie jako założycielu religii chrześcijańskiej, pisał, że został On skazany na śmierć 
oraz o tym, że skazał Go Piłat, o którym wiadomo, że w latach 26‒36 piastował w Judei urząd prokuratora. 
Gdyby więc ktoś utrzymywał, że Jezus nie istniał lub że nie został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata 
w czwartej dekadzie I wieku, to musiałby mieć dostęp do bardziej autorytatywnego źródła niż dzieła 
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największego historyka rzymskiego żyjącego w czasach tak bliskich Jezusowi, gdy spisywane były 
poszczególne księgi Nowego Testamentu, gdy św. Paweł właśnie pisał swoje listy do formujących się gmin 
chrześcijańskich, gdy życie za wiarę oddawali chrześcijanie, którzy mieli bezpośredni kontakt ze św. Piotrem 
– jednym z tych, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana. 

Lukian z Samosat (ok. 120 – ok. 190) 

                                                                                               
braćmi, z chwilą, gdy się nawrócą, wyprą bogów helleńskich, uczczą tego ukrzyżowanego mędrca i będą pędzić życie 
wedle jego praw2 . 

Pliniusz Młodszy (ok. 61 – ok. 113) 

Pliniusz Młodszy był gubernatorem Bitynii w Azji Mniejszej. W jednym z listów do cesarza Trajana pytał, jak 
ma postępować z chrześcijanami: czy zabijać wszystkich, czy niektórych. Do tej pory zabijał wszystkich, ale 
ich liczba okazuje się tak znacząca, że naszły go wątpliwości. Chrześcijanie odmawiali kłaniania się przed 
pomnikiem Trajana i w żaden sposób nie udawało się zmusić ich, by „złorzeczyli Chrystusowi”. Z listu tego 
dowiadujemy się o praktykach pierwszych chrześcijan, ich zasadach moralnych i o tym, że traktowali 
Chrystusa jako Boga: Zapewniali zaś, że największą ich winą czy też błędem było to, że mieli zwyczaj o 
określonym dniu o świcie zbierać się i śpiewać na przemian pieśni ku czci Chrystusa jako Boga, i że związali 
się przysięgą dotyczącą nie jakichś występków, lecz że nie będą popełniać kradzieży, rozbojów, 
cudzołóstwa, że nie będą składać fałszywej przysięgi ani zapierać się wobec żądających zwrotu powierzonej 
im własności3 .  

Lukian z Samosat był greckim satyrykiem. Kilkakrotnie w 

swoich dziełach wspominał on o chrześcijanach. Nie był 

im przychylny, ale jego słowa potwierdzają, że wiara 

chrześcijan opierała się na przekonaniu o historycznej 

prawdziwości nowotestamentowych relacji o Jezusie, jego 

życiu w Palestynie i śmierci krzyżowej: Do dzisiaj czczą, 

jak wiadomo, tamtego wielkiego Człowieka, 

ukrzyżowanego w Palestynie za to, że wprowadził między 

ludzi te nowe obrzędy. […] Żywią bowiem ci nieszczęśliwi 

przekonanie, że po wsze czasy będą nieśmiertelni i że ich 

życie trwać będzie na wieki. […] pierwszy prawodawca 

wzbudził w nich przekonanie, że wszyscy nawzajem są 

braćmi, z chwilą, gdy się nawrócą, wyprą bogów 

helleńskich, uczczą tego ukrzyżowanego mędrca i będą 

pędzić życie wedle jego praw2 . 
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Swetoniusz (ok. 69 – zm. po 122) 

Gaius Suetonius Tranquillus, czyli Swetoniusz ‒ był sekretarzem kancelarii i kronikarzem na dworze cesarza 
Hadriana. Przyjaźnił się z Pliniuszem Młodszym, z którego korespondencji czerpiemy większość informacji 
na temat Swetoniusza. Swetoniusz napisał między innymi Żywoty cezarów. W Żywocie Klaudiusza (XXV, 4) 
pisał: „Żydów wypędził z Rzymu, bo bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa”4 . 
Swetoniusz wspominał tu wydarzenie, do którego doszło w roku 49. Potwierdzał więc obecność chrześcijan 
w Rzymie już około dwudziestu lat po ukrzyżowaniu Jezusa. Pisał też o torturowaniu chrześcijan za czasów 
Nerona. Potwierdzał tym samym, że byli oni gotowi do poświęcenia, które można uzasadnić ich 
przekonaniem, że Jezus i nowotestamentowe relacje o Nim nie są fikcją. Sprawa wygnania chrześcijan z 
Rzymu wspomniana została też w Dziejach Apostolskich (18,2). Dzieło Swetoniusza jest zatem jednym z 
wielu przykładów wskazujących na historyczny charakter tekstów Nowego Testamentu. 
  

Tallus i Flegon z Tralles w sprawie ciemności, która zapanowała podczas ukrzyżowania 
Jezusa. Tallus i Flegon byli świeckimi historykami. Dokładne daty ich życia nie są znane, ale Tallus żył 
prawdopodobnie w I wieku, a Flegon w II wieku. Obaj wspominali o ciemności, która zapanowała podczas 
ukrzyżowania Jezusa. Obaj też zjawisko to tłumaczyli jako zaćmienie Słońca. Interpretacja ta budziła 
jednak wątpliwości już wśród wczesnych chrześcijan, na przykład u Juliusza Afrykańczyka (przytaczającego 
opinie tych historyków), który w tekście z około 221 roku stwierdzał, że przecież nie mogło dojść do 
zaćmienia Słońca w czasie pełni Księżyca (Jezus został ukrzyżowany podczas Paschy, gdy jest pełnia 
Księżyca). Niezależnie od problematyczności podawanego przez nich wyjaśnienia, ich słowa stanowią 
świadectwo na istnienie, a także ukrzyżowanie Jezusa. 

 Mara Bar-Serapion. Mara Bar-Serapion był prawdopodobnie syryjskim stoikiem. Około roku 70 został 
przez Rzymian wzięty do niewoli. Przebywając w więzieniu, napisał list do syna, w którym wspominał o 
Pitagorasie, Sokratesie i Jezusie. Skoro zaliczał Jezusa do grona mędrców, to znaczy, że nie był 
chrześcijaninem. W każdym razie wszystkich trzech Mara Bar-Serapion traktował jako autentyczne postaci 
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historyczne: Jaką korzyść odnieśli Ateńczycy z wydania Sokratesa na śmierć? Przyszedł na nich głód 
i zaraza jako pomsta za ich zbrodnię. Jaką korzyść wynieśli mieszkańcy Samos ze spalenia Pitagorasa? W 
jednej chwili ich kraj został zasypany piaskiem. Jaką korzyść osiągnęli Żydzi z tego, że skazali swego 
mądrego króla? Przecież wkrótce potem zniknęło ich królestwo. Sprawiedliwie Bóg pomścił tych trzech 
mędrców5 . https://contragentiles.pl/czytelnia/teizm-chrzescijanski/historycznosc-jezusa-i-
zmartwychwstania/pozabiblijne-swiadectwa-historycznosci-jezusa/   .   http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,470

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

  
                               

 

 

Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa: 
Podróż do Betlejem. To niewielkie miasteczko rozciąga się zaledwie kilkanaście kilometrów od Jerozolimy. 
Aby się do niego dostać, najlepiej wsiąść w arabski autobus (inne nie jeżdżą). Dworzec znajduje się przy 
Bramie Damasceńskiej - największej spośród tych, które prowadzą do Starego Miasta. Warto przypomnieć, 
że Betlejem znajduje się na terenie Autonomii Palestyńskiej, którą oddziela od Izraela mur. Każdy kto tu 
dociera, musi być skontrolowany, ale autobusów  to nie dotyczy. Grota Mleczna. Wznosi się na wzgórzu 
niedaleko Bazyliki Narodzenia. W tym miejscu Matka Boska karmiła Jezusa, a krople mleka wyciekły na 
skałę i zabarwiły grotę na biało. / kulinarne przepisy na:   Boże Narodzenie /. I oto jesteśmy  w Betlejem. 
Spacerkiem ruszamy do Bazyliki Narodzenia. Grota Narodzenia. Dawna stajenka to dzisiaj pomieszczenie 
bez okien.  W centralnym miejscu znajduje się ołtarz, a u jego podnóży widać małą wnękę ze srebrną 
gwiazdą i zawieszonymi nad nią lampami oliwnymi.                                                                                                        
Napis na gwieździe głosi: TU Z MARYJI DZIEWICY NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS. 
Informator. Dojazd: wiele linii lotniczych oferuje loty  do Tel Awiwu. Warto zwrócić uwagę  na te z Katowic 
lub  Warszawy liniami Wizz Air, bo należą do jednych  z tańszych. Ważne:  jeśli podróżujesz samodzielnie, 
nie zdradzaj się na lotnisku  ze swoją wyprawą do Betlejem! Możesz nie dostać wizy (tę na lotnisku 
otrzymujesz na 90 dni  - stempel na kartce  lub w paszporcie). Bezpieczeństwo: choć po ulicach chodzą 
żołnierze,  jest bezpiecznie. Transport: publiczna komunikacja jest doskonale zorganizowana. Autobusów 
jest dużo i często jeżdżą. Uwaga! Transport nie działa w szabat, czyli w piątek po południu i przez większą 

 Dionizjusz Mały,                                               
na polecenie papieża Jana I ustalił datę 

narodzin Jezusa Chrystusa w nowej tabeli 

paschalnej wzorowanej na tabeli Cyryla 

Aleksandryjskiego.                Obliczył, że                                                                  

Jezus Chrystus urodził się 25 grudnia 753 

roku od założenia Rzymu.                                           

Od roku następującego po tej dacie 

(rok 1 n.e.) zaczął liczyć erę chrześcijańską, 

od jego imienia zwaną także erą 

dionizyjską.  

Papież Jan I wprowadził ten nowy sposób 

datowania, oparty na początku ery 

chrześcijaństwa. Dionizy popełnił jednak 

błąd w swych obliczeniach wyznaczając 

początek ery chrześcijańskiej na rok 754 

ery rzymskiej, podczas gdy poprawną 

narodzin Chrystusa jest prawdopodobnie 

rok 5 p.n.e. lub 4 p.n.e. 
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część soboty. Wtedy pozostają nam muzułmańskie taksówki. Oficjalną walutą Izraela  jest Nowy Szekel 
Izraelski  - ok. 1 zł. Ale przygotuj się  - w Izraelu jest drogo.  
 

 
 

Reportaż:   http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22815702,dzisiaj-w-betlejem-tak-zyje-sie-w-miescie-narodzin-jezusa-ponad.html   

Audycja:   https://www.polskieradio.pl/8/4883/Artykul/1712020,Betlejem-W-ogniu-sporu-palestynskoizraelskiego 

Przewodnik :   http://www.masaperlowa.pl/betlejem-przewodnik/#.XT3957iGM30 

Betlejem a Biblia:   http://katarzynapapiernik.pl/ziemiaswieta/betlejem-a-biblia/ 

Kościół: https://parafia-rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf 

Kiedy i gdzie Msza Święta: https://www.kiedymsza.pl/mapa/?m=51.919438,19.145136,14 

Msza Święta na świecie: http://emigracja.chrystusowcy.pl/ 

Dziecko na Mszy Świętej: https://parafia-rabka.swmm.eu/Male_dziecko_na_Mszy_sw.pdf 

O obecności dzieci: https://youtu.be/82t0hemtu4E 

"Msza święta dla dzieci": https://youtu.be/U8oROQsMjYk 

Jak ubrać się do kościoła: https://youtu.be/s0mgF5IOs1s 

Jak zachować się podczs Mszy Świętej: https://youtu.be/Y2jrRQLoFA8 

Część 1: (Wprowadzenie): https://youtu.be/6sLyBhL3loE 

Część 2: (Znak krzyża): https://youtu.be/JPaGHJwFWsQ 
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Część 3: (Woda święcona): https://youtu.be/2CgTW7QDD_o 

Część 4: (Przyklęknięcie): https://youtu.be/1jlMKDFwc_8 

Część 5: (Droga na miejsce): https://youtu.be/TsHWubKUQYI 

Część 6: (Ogień i światło): https://youtu.be/jSrc9pTHIYE 

Część 7: (Procesja na wejście): https://youtu.be/92tywDbvVcg 

Część 8: (Pocałunek...): https://youtu.be/x1ChV0ze4ys 

Savoir Vivre w kościele: https://youtu.be/ND8iC2FSjV4 

Jak powinniśmy zachować się w Kościele: https://youtu.be/LpwnFWsYN0E 

Jak NIE należy ubierać się do Kościoła?: https://youtu.be/2GuPQa6_A64 

ATEISTA NA MSZY: Jak zachować się: https://youtu.be/uE7dtbqIFgI 

Transmisje:  https://msza-online.net/    lub  http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy 

Jasna Góra: https://youtu.be/IaR08r-6QWE 

Kalwaria: https://kalwaria.eu/kamera 

Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online 

Łagiewniki: https://www.msze.info/mszeonline/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250 

Anioł Beskidów: https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/ 

Strachocina: https://www.youtube.com/user/Strachocina 

Ojcowie Kościoła: https://parafia-rabka.swmm.eu/Ojcowie_Kosciola.pdf 

Rok Kościelny: https://parafia-rabka.swmm.eu/Rok_Koscielny.pdf 

Katolicyzm: https://parafia-rabka.swmm.eu/Katolicyzm.pdf 

Pielgrzymki: https://parafia-rabka.swmm.eu/Pielgrzymki.pdf 

Wirtualna pielgrzymka do Ziemi Świętej 

(ofmcap.org) 
Ks. Pawlukiewicz: https://youtu.be/pUvYfl9Ar7w 

Kaplica Wiecznej Adoracji: https://parafia-rabka.swmm.eu/kaplica.php 

I Piątek: https://parafia-rabka.swmm.eu/I_Piatek_2021-01-31.pdf 

I Sobota: https://parafia-rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf 

Chrystus Król: https://parafia-rabka.swmm.eu/Chrystus_Krol.pdf .    
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https://www.ofmcap.org/pl/notizie/altre-notizie/item/5072-wirtualna-pielgrzymka-do-ziemi-swietej
https://youtu.be/pUvYfl9Ar7w
https://parafia-rabka.swmm.eu/kaplica.php
https://parafia-rabka.swmm.eu/I_Piatek_2021-01-31.pdf
https://parafia-rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf
https://parafia-rabka.swmm.eu/Chrystus_Krol.pdf


 
   

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Odnaleziono portret młodego Jezusa Chrystusa.   Może mieć nawet 1800 lat.                                                     

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

   

 

 

https://www.tvp.info/39966965/                                                                                                
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ktzzxu0K-F8 

 

 

 

 

                                                                                              

             
 

 

 

 

                                                                                              

Betlejem 

 

  

 

Pole Pasterzy 

 

 

 

https://www.tvp.info/39966965/
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ktzzxu0K-F8


 

                            

 

                                             

 

   

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Nazaret  

 

  

 

 

Jezioro Galilejskie 



 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO:  

http://avelinatravel

.blogspot.com/201

4/03/bazylika-

przemienienia-

panskiego-na.html 

 

 

 

 

 

 

                     PRZEMIENIENIE  PAŃSKIE  NA  GÓRZE  TABOR 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliasz 

 

Mojżesz

z 

Patrząc na kościół widzimy trzy namioty na górze. 

We wnętrzu znajdują się przy wejściu kaplice 

Mojżesza i Eliasza oraz z przodu grota dla Jezusa i 

jest to kolejne nawiązanie do trzech namiotów. 

„ Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę 

wysoką. Tam przemienił się wobec nich.  Jego odzienie stało się lśniąco 

białe tak, jak  żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im 

Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem”. "Rabbi, dobrze, że 

tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla 

Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. 

http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                               

https://pl.wikipedia.org/wiki

/G%C3%B3ra_Karmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolina Ezdrelońska  – tam jest wioska, gdzie  Jezus uzdrowił epileptyka Góra Gilboa  - to tu król Dawid  wypowiedział                                                                                                 

przekleństwo i dlaczego też Wzgórza Gilboa                                                                                                                                                

przez długie wieki pozostawały niezalesione. 

Góra Hermon - 2814 n.p.m (zwykle ośnieżona), w Górach Antylibanu.         

Stąd wypływa rzeka Jordan 

Naim. Jezus dokonał cudu wskrzeszenia zmarłego młodzieńca wdowy 

 

   klasztor                                                                     

 

              W I D O K I   Z    G Ó R Y     T A B O R :     

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

                Góra Karmel 

Szkaplerz Karmelitański              
                                                                        

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Karmel
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Karmel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  kościół „Ojcze nasz” na Górze Oliwnej                                 
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KAŻDY  Z  NAS  NIESIE  SWÓJ  WŁASNY KRZYŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                    

 

 

J  E  R  O  Z  O  L  I  M  A 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

NAPIS : „To jest Jezus, Król 

żydowski ”, po hebrajsku , łacinie i 

grecku 

 

SUPER VIDEO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ:   https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA          https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA 

 

 

https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA
https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              M i e j s c e      U k r z y ż o w a n i a 

 



 

https://pch24.tv/calun-turynski-budzi-nienawisc-niesamowity-obraz-jezusa-przeraza-chrystofobow/ 

  

 

https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski-

221019113147#Czy+Jezus+naprawd%C4%99+istnia%C5%82%3F 

W powyższym artykule: 

1. Hiperrealistyczna rzeźba Jezusa w Salamance 

2. Wystawa dla wiernych i nie tylko 

3. Całun Turyński badania. Co wiadomo o tajemniczej relikwii? 

4. Czy Jezus naprawdę istniał? 

 

https://pch24.tv/calun-turynski-budzi-nienawisc-niesamowity-obraz-jezusa-przeraza-chrystofobow/
https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski-221019113147#Czy+Jezus+naprawd%C4%99+istnia%C5%82%3F
https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski-221019113147#Czy+Jezus+naprawd%C4%99+istnia%C5%82%3F
https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski-221019113147#Hiperrealistyczna+rze%C5%BAba+Jezusa+w+Salamance
https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski-221019113147#Wystawa+dla+wiernych+i+nie+tylko
https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski-221019113147#Ca%C5%82un+Tury%C5%84ski+badania.+Co+wiadomo+o+tajemniczej+relikwii%3F
https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski-221019113147#Czy+Jezus+naprawd%C4%99+istnia%C5%82%3F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazylika Bożego Grobu:   https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek

 

Rewelacyjne zdjęcia z Bazyliki Grobu Bożego, zobacz  

acz pod tym linkiem:   https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws 

https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek
https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html
https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                   

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                        arcosolium 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arcosolium


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EMAUS: ŁUKASZ  I  KLEOFAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

W dniu Zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie. W czasie drogi 

przyłączył się do nich Jezus, który z początku nie został rozpoznany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dotarciu na miejsce, do Emaus, w czasie wspólnego posiłku, Jezus został rozpoznany 

przez uczniów, gdy łamał dla nich Chleb, i wówczas zniknął.                                                 

                                                                                                                                                     

 

         

               Św. Tomasz:  

 „ Pan mój i Bóg mój ” 



Całkowicie nowa idea zmartwychwstania 
wśród pierwszych chrześcijan.   ARGUMENTY ZA WIARĄ 

Trzeba wiedzieć, że choć w świecie grecko-rzymskim istnieje 
wielkie bogactwo wierzeń na temat życia po śmierci, to w ogóle nie występuje tam pojęcie 
„zmartwychwstania”. W praktyce Pliniusz, Ajschylos, Homer, Cyceron i rozmaici inni pisarze mówią 

coś w tym sensie: „Wiemy, oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie”. 

Jednocześnie Żydzi wypracowali całkiem sprecyzowaną teologię zmartwychwstania i 
wierzyli, że na końcu dziejów lud Boży cieleśnie powstanie z martwych (nigdy 
wcześniej). Czynnik czasowy jest tu bardzo istotny, ponieważ chrześcijanie w 
świecie zachodnim używają słowa zmartwychwstanie w ogólnikowym sensie – jako 
oznaczającego „życie po śmierci” – którego to znaczenia nie miało ono nigdy w 
świecie starożytnym. Było to zawsze słowo bardzo konkretne, oznaczające to, co ja 
nazywam życiem po życiu po śmierci. Innymi słowy, najpierw umieramy, jesteśmy 
martwi i nieżywi w sensie cielesnym, a następnie „zmartwychwstajemy”, co znaczy, 
że rozpoczynamy nowe życie w sensie cielesnym, nowe życie po „życiu po śmierci” 
— cokolwiek może znaczyć to ostatnie wyrażenie. 

Możemy prześledzić sposób, w jaki wiara w „zmartwychwstanie” pojawia się w 
judaizmie. Zmartwychwstanie jest procesem dwuetapowym. Bezpośrednio po 
śmierci znajdujemy się w miejscu tymczasowym czy w stanie przejściowym, 
następnie zaś przechodzimy do zupełnie nowego życia zwanego 
„zmartwychwstaniem”. Gdy pisałem swoją książkę, dużą przyjemność sprawiło mi 
porównanie żydowskich wierzeń w życie po śmierci z podobnymi wierzeniami całego 
świata starożytnego. Również wewnątrz samego judaizmu istnieją istotne różnice 
pod tym względem. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie i wydaje się, że wiarę 
tę podzielała większość wyznawców judaizmu palestyńskiego w czasach Jezusa. 
Saduceusze w ogóle nie wierzyli w życie po śmierci, a już z pewnością nie wierzyli w 
zmartwychwstanie. Z kolei tacy ludzie jak Filon i być może esseńczycy (choć to jest 
sporne) wierzyli w jednoetapową bezcielesną nieśmiertelność, czyli że po śmierci 
idziemy od razu tam, gdzie mamy iść, i tam już zostajemy i nie doświadczamy 
późniejszego zmartwychwstania. 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/


Jest to tym bardziej interesujące, że we wszystkich społeczeństwach, jakie badano 
pod tym względem, wierzenia dotyczące życia po śmierci są bardzo konserwatywne. 
W obliczu śmierci ludzie są skłonni zwracać się ku znanym sobie wierzeniom i 
praktykom, ku miejscom, z których pochodzą, ku temu, co przy okazji obrzędów 
pogrzebowych zaleca ich tradycja, rodzina bądź wioska. A zatem jest rzeczywiście 
czymś zdumiewającym, że wszyscy znani nam wcześni chrześcijanie aż do końca 
drugiego wieku, kiedy to gnostycy zaczęli używać słowa „zmartwychwstanie” w 
całkiem innym sensie (to jednak pozostawmy na boku) – wszyscy znani nam 
wcześni chrześcijanie przez pierwsze cztery bądź pięć pokoleń wierzyli w przyszłe 
zmartwychwstanie cielesne, mimo że większość z nich wywodziła się ze świata 
pogańskiego, gdzie tego typu pomysły uchodziły za wierutne brednie. 

Popularny współczesny mit głosi, że to dopiero my, którzy mamy postoświeceniową 
naukę, odkryliśmy, iż nieżywi nie powstają z martwych. Ludzie starożytności, 
biedacy, byli nieoświeceni, wskutek czego wierzyli we wszystkie te szalone cudy. 
Jednak takie myślenie jest po prostu fałszywe. Nawiązuje do tego wspaniała 
wypowiedź C. S. Lewisa. Mówiąc o dziewiczym poczęciu Jezusa, powiada on, że 
Józef martwił się ciążą Marii nie dlatego, że nie wiedział, skąd się biorą dzieci, ale 
właśnie dlatego, że doskonale to wiedział. 

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem Jezusa. Ludzie starożytności byli pełni 
niedowierzania w obliczu chrześcijańskiej relacji o zmartwychwstaniu, ponieważ 

doskonale wiedzieli, że gdy ludzie umierają, to pozostają martwi. 

A zatem okazuje się – i jest to dla mnie absolutnie fascynujące – że we wczesnym 
chrześcijaństwie możemy znaleźć kilka modyfikacji klasycznych wierzeń żydowskich 
dotyczących zmartwychwstania. 

### Po pierwsze, zamiast zmartwychwstania, które miało być udziałem całego 
ludu Bożego na końcu dziejów, pierwsi chrześcijanie mówili o tym, że już wcześniej 
stało się ono udziałem jednego człowieka. Tymczasem, o ile wiemy, żaden Żyd z 
pierwszego wieku nie wierzył, by choćby jeden człowiek mógł zostać wskrzeszony 
przed wszystkimi innymi. Mamy tu zatem zasadniczo nową ideę, w którą jednak 

wszyscy uwierzyli. 

### Po drugie, chrześcijanie wierzyli, że zmartwychwstanie pociągałoby za sobą 
przemienienie ciała fizycznego. Wydaje się, że ci Żydzi, którzy wierzyli w 
zmartwychwstanie, wyznawali dwie koncepcje. Jedni mówili, że w wyniku 
zmartwychwstania wytworzy się ciało fizyczne dokładnie takie, jak to teraz, inni zaś 
utrzymywali, że będzie to ciało świetliste, świecące niczym gwiazda. Wcześni 
chrześcijanie nie mówili nic takiego. Mówili o nowym rodzaju cielesności — wyraźnie 
widać to u Pawła, ale nie tylko u niego – nowym rodzaju wcielenia, które jest 
zdecydowanie cielesne w tym sensie, że trwałe i materialne, ale przemienione w taki 
sposób, że teraz jest niepodatne na ból, cierpienie ani śmierć. To jest coś absolutnie 
nowego. Judaizm nie zna takiej koncepcji zmartwychwstania. 

### Po trzecie, ma się rozumieć, pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Mesjasz 
zmartwychwstał, w co nie wierzył żaden Żyd czasów drugiej świątyni, ponieważ 



według judaizmu drugiej świątyni Mesjasz nigdy nie miał zostać zabity. I to było 
zatem nowością. 

### Po czwarte, chrześcijanie posługiwali się ideą „zmartwychwstania” w 
całkowicie nowy sposób. W ramach judaizmu pojęcie to było używane jako metafora 
powrotu z wygnania, co widać w 37 rozdziale księgi Ezechiela. Tymczasem w 
ramach wczesnego chrześcijaństwa — mam tu na myśli bardzo wczesne 
chrześcijaństwo, na przykład Pawła – mówi się o nim w połączeniu z chrztem, 
świętością i rozmaitymi innymi aspektami życia chrześcijańskiego, których judaizm z 
pewnością nie uwzględniał 
posługując się słowem „zmartwychwstanie”. To znów dowodzi radykalnej innowacji, 
odejścia od kształtu, jaki pojęcie to miało w światopoglądzie żydowskim. 

Po piąte, przekonujemy się, że najwcześniejsi chrześcijanie zaczynają myśleć o 
„zmartwychwstaniu” jako o czymś, w czym lud Boży już teraz ma swój udział. 
Chrześcijanie czują się powołani do pracy razem z Bogiem w celu spełnienia tego, co 
rozpoczęło się w Wielkanoc, aby w ten sposób przyspieszyć nadejście nowego 
świata, który Bóg w końcu uczyni. To również jest całkiem nowe, choć 
wytłumaczalne jedynie jako mutacja wewnątrz judaizmu. 

### Po szóste, odkrywamy, że we wczesnym chrześcijaństwie idea 
„zmartwychwstania” przestała być doktryną jedną z wielu, wprawdzie ważną, ale nie 
najważniejszą – jak to było w judaizmie – a stała się sednem wszystkiego. Wyjmijcie 
ją na przykład z listów św. Pawła, lub z Pierwszego Listu św. Piotra, Objawienia św. 
Jana lub z pism Ojców Kościoła z drugiego wieku, a zniszczycie całą ich strukturę. 
Musimy wyciągnąć stąd wniosek, że musiało się wydarzyć coś, co przeniosło 
„zmartwychwstanie” z obrzeży do samego środka – co uczyniło je osią całego 
systemu. 

### I wreszcie po siódme, odkrywamy, że we wczesnym chrześcijaństwie 
praktycznie nie było konkurencyjnych wierzeń na temat tego, co dzieje się po 
śmierci. W judaizmie było kilka różnych punktów widzenia, w świecie pogańskim 
było ich jeszcze więcej, ale we wczesnym chrześcijaństwie tylko jeden: samo 
zmartwychwstanie. Zważywszy na konserwatyzm poglądów większości ludzi w 
kwestii życia po śmierci, jest to niezwykłe. Naprawdę wygląda to tak, jakby 
najwcześniejsi chrześcijanie mieli dobry powód, aby przemyśleć na nowo nawet ten 
najbardziej osobisty i najważniejszy element wiary. A gdy spojrzymy na poglądy 
wczesnego chrześcijaństwa, widzimy, że wcześni chrześcijanie nie byli zgodni w 
bardzo wielu sprawach, a jednocześnie niesamowicie jednomyślni nie tylko co do 
wiary w zmartwychwstanie, ale i co do tego, jak ono przebiega i jakie ma skutki. 
Zmusza nas to jako historyków do zadania bardzo prostego pytania: dlaczego wszyscy znani nam wcześni chrześcijanie od najwcześniejszych 
udokumentowanych czasów wyznawali ów nowy, ale niezwykle jednomyślny pogląd na zmartwychwstanie? 
Jest to autentycznie interesująca kwestia historyczna sama w sobie. Ma się rozumieć, że wszyscy znani nam wcześni chrześcijanie powiedzieliby: 
„Mamy taki pogląd na zmartwychwstanie ze względu na naszą wiarę w Jezusa”. Gdyby, jak przypuszcza wielu sceptycznych naukowców, idea, że 
Jezus zmartwychwstał, zaczęła kiełkować dopiero po dwudziestu lub trzydziestu latach istnienia chrześcijaństwa, to we wczesnym chrześcijaństwie 
znaleźlibyśmy mnóstwo nurtów, w których zmartwychwstanie nie odgrywałoby istotnej roli – a gdyby nawet była o nim mowa, to przedstawiane 
byłoby inaczej niż we wczesnym chrześcijaństwie. A zatem powszechność i jednolitość wierzeń wczesnych chrześcijan na temat zmartwychwstania 
każe nam uznać, że w owym czasie z pewnością wydarzyło się coś, co ukształtowało i zabarwiło cały ruch wczesnochrześcijański.  
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/01/26/argumenty-za-wiara38-calkowicie-nowa-idea-zmartwychwstania-wsrod-pierwszych-chrzescijan/ 
 

 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/01/26/argumenty-za-wiara38-calkowicie-nowa-idea-zmartwychwstania-wsrod-pierwszych-chrzescijan/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach P R E Z E N T U :    Niezwykły film o Izraelu , ( https://youtu.be/LER7lcnzoDU ).                                                 

Grób jest pusty. Możesz teraz spotkać Żyjącego wśród nas Chrysusa.  

Proponuję Tobie spojrzeć na Jerozolimę:  Zdjęcia Jerozolimy  - Miłego oglądania!  

Specjaliści z Politechniki Ateńskiej przeprowadzili prace przy kaplicy Grobu Jezusa. Otóż na portalu 

National Geographic pojawiły sie pierwsze materiały na temat tego, co zostało odkryte. Klikając  TUTAJ  

możesz zobaczyć, jak stary kamieniołom przekształcał się w ciągu wieków. Na dole strony znajdziesz też 

zwiastun filmu, jaki był zrealizowany przy okazji badań. Przypominam też, że  TUTAJ  znajdziesz 

materiały, którymi można uzupełnić swoją wiedzę:   https://jerozolima2013.blogspot.com/ 

Zapraszam Ciebie,  byś zobaczyć Jerozolimę w czasach Jezusa:  https://youtu.be/EHs07DVRzOs 

 

 

 

 

NIEBO

O 
 

 

https://jerozolima2013.blogspot.com/2014/04/niezwyky-film-o-izraelu.html
https://youtu.be/LER7lcnzoDU
http://www.fotoblog.gorgolewski.pl/jerozolima.html
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/12/was-this-jesus-tomb/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Lt1qxCpnZRnV0U29CZWJwcE0?usp=sharing
https://jerozolima2013.blogspot.com/
https://youtu.be/EHs07DVRzOs


 
 

Wirtualna pielgrzymka do Ziemi Świętej (ofmcap.org) 
 

W okresie Bożego Narodzenia nasze myśli spontanicznie kierują się do Betlejem w Ziemi Świętej, do miejsc, 
w których narodził się i żył nasz Zbawiciel. W okresie, w którym pandemia wciąż uniemożliwia nam 
podróżowanie, zapraszamy na wirtualną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 
 

Aby ułatwić tę wirtualną pielgrzymkę, prezentujemy listę galerii zdjęć, podzielonych według różnych miejsc. 
Wszystkie opublikowane zdjęcia (28 GB i 4400 zdjęć) są dostępne również dla Braci Mniejszych Kapucynów 
w wysokiej rozdzielczości w naszym Capuchin Creative Commons. Zdjęcia wykonał brat Paweł Teperski 
OFMCap i udostępnił je współbraciom. Dzięki temu mogą one być legalnie wykorzystywane przez Braci 
Kapucynów zarówno w publikacjach drukowanych, jak i na stronach internetowych. 
Udanej pielgrzymki do miejsc Jezusa! 
 

Capuchin Creative Commons - zdjęcia do pobrania: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RmFg22GerlinMA5b35XzenK0jQS5nDqH?usp=sharing 
Galerie zdjęć z Ziemi Świętej do obejrzenia w internecie: 
 

Jerozolima 
 Klasztor kapucynów, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/yJMMI77gY8lAoeRj1 

 Klasztor Kapucynów, Jerozolima, – ogród https://photos.app.goo.gl/j8UaVVMVr1oZh2J3A 

 Kaplica Wniebowstąpienia w Jerozolimie – https://photos.app.goo.gl/aqzKYUvQX8yI0iVu2 

 Coenaculum – https://photos.app.goo.gl/swPTf6C9tov7h9dp2 

 Dominus flevit, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/1lyCaEMG8xyQ9t9B3 

 Zaśnięcie Marii – https://photos.app.goo.gl/2W8CV7zxb92LVhFr1 

https://www.ofmcap.org/pl/notizie/altre-notizie/item/5072-wirtualna-pielgrzymka-do-ziemi-swietej
https://drive.google.com/drive/folders/1RmFg22GerlinMA5b35XzenK0jQS5nDqH?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/yJMMI77gY8lAoeRj1
https://photos.app.goo.gl/j8UaVVMVr1oZh2J3A
https://photos.app.goo.gl/aqzKYUvQX8yI0iVu2
https://photos.app.goo.gl/swPTf6C9tov7h9dp2
https://photos.app.goo.gl/1lyCaEMG8xyQ9t9B3
https://photos.app.goo.gl/2W8CV7zxb92LVhFr1


 Ecol Biblique – https://photos.app.goo.gl/k8TQYMPSzNniJsvE2 

 Getsemani, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/TUghMO9gO0U5tULk2 

 Golgota – https://photos.app.goo.gl/EtBCZDjK71bLL4eB2 

 Święty Grób 1 – https://photos.app.goo.gl/Zhvj35ZhvFKXPWk12 

 Święty Grób 2 – https://photos.app.goo.gl/s54VZuRhSbCSChBR9 

 Jerozolima – miasto nr. 1 - https://photos.app.goo.gl/beHpv9g4KDnLm4Ww1 

 Jerozolima – miasto 2 – https://photos.app.goo.gl/rDD0U1je6K7Y2v3t1 

 Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/AmFJag4xJq3nYxUS9 

 Jerozolima nocą – https://photos.app.goo.gl/XF1qxp1ZSx5jx53z5 

 Jerozolima, Getsemani, Ermitaż https://photos.app.goo.gl/5VqrAuwuYzkSPQYu7 

 Grobowiec króla Dawida – https://photos.app.goo.gl/rjlrVSnXKkyZeTdD2 

 Góra Oliwna – cmentarz, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/WUMFWQq1EG97tiQJ3 

 Pater noster, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/DjpkbGfXLP6IJAqw1 

 Piotr w Gallicantu – https://photos.app.goo.gl/69FiU36PSsQxkiXl2 

 Wzgórze Świątynne – https://photos.app.goo.gl/LE3Rxx18TgX4V3qb9 

 Miasto Dawida – https://photos.app.goo.gl/AgP0U961i4nEOo383 

 Grób Marii Panny – https://photos.app.goo.gl/xJil4NvR6ZpDXc4F3 

 Ściana Płaczu – https://photos.app.goo.gl/NsDecXX9OJRI3BAw2 

 

Muzea jerozolimskie 
 Muzeum Ziemi Biblijnej w Jerozolimie – https://photos.app.goo.gl/21CdpaQoQd8W7frV6 

 Muzeum Rockefellera, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/RdXfxDNvmx3CAFxf7 

 Muzeum Izraela, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/2YkGypgQ7euG4UVr7 

 Wieża Dawida, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/k7fAN6P7iR9v4B6M8 

 

Betlejem 
 Betlejem z innej strony – https://photos.app.goo.gl/Dg3O4jJWQdNNWtlz1 

 Kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem – https://photos.app.goo.gl/HiZ9LvBDMIwNZbjv1 

 Kościół Groty Mlecznej w Betlejem – https://photos.app.goo.gl/lXkbIWsjPCHcnk3i2 

 Pole pasterzy, Betlejem – https://photos.app.goo.gl/bGz3Kr5cyJXpdqQM2 

 

https://photos.app.goo.gl/k8TQYMPSzNniJsvE2
https://photos.app.goo.gl/TUghMO9gO0U5tULk2
https://photos.app.goo.gl/EtBCZDjK71bLL4eB2
https://photos.app.goo.gl/Zhvj35ZhvFKXPWk12
https://photos.app.goo.gl/s54VZuRhSbCSChBR9
https://photos.app.goo.gl/beHpv9g4KDnLm4Ww1
https://photos.app.goo.gl/rDD0U1je6K7Y2v3t1
https://photos.app.goo.gl/AmFJag4xJq3nYxUS9
https://photos.app.goo.gl/XF1qxp1ZSx5jx53z5
https://photos.app.goo.gl/5VqrAuwuYzkSPQYu7
https://photos.app.goo.gl/rjlrVSnXKkyZeTdD2
https://photos.app.goo.gl/WUMFWQq1EG97tiQJ3
https://photos.app.goo.gl/DjpkbGfXLP6IJAqw1
https://photos.app.goo.gl/69FiU36PSsQxkiXl2
https://photos.app.goo.gl/LE3Rxx18TgX4V3qb9
https://photos.app.goo.gl/AgP0U961i4nEOo383
https://photos.app.goo.gl/xJil4NvR6ZpDXc4F3
https://photos.app.goo.gl/NsDecXX9OJRI3BAw2
https://photos.app.goo.gl/21CdpaQoQd8W7frV6
https://photos.app.goo.gl/RdXfxDNvmx3CAFxf7
https://photos.app.goo.gl/2YkGypgQ7euG4UVr7
https://photos.app.goo.gl/k7fAN6P7iR9v4B6M8
https://photos.app.goo.gl/Dg3O4jJWQdNNWtlz1
https://photos.app.goo.gl/HiZ9LvBDMIwNZbjv1
https://photos.app.goo.gl/lXkbIWsjPCHcnk3i2
https://photos.app.goo.gl/bGz3Kr5cyJXpdqQM2


Jordania 
 Jordania, strona chrztu – https://photos.app.goo.gl/xbQZ77HJNLAYaC3f2 

 

Galilea 
 Banias, źródła rzeki Hermon – https://photos.app.goo.gl/ipoDDi17ExTnoL6VA 

 Betsaida, Galilea – https://photos.app.goo.gl/FqY85NTLjKXJnoCk6 

 Kana, Galilea – https://photos.app.goo.gl/5x24Q9UQkT5MNYPg7 

 Kafarnahum, Galilea – https://photos.app.goo.gl/8kYTESC9qm1yf74s7 

 Domus Galilaeae 1 – https://photos.app.goo.gl/ZhHSGgH9RmW4TR957 

 Domus Galilaeae 2 – https://photos.app.goo.gl/dlAT7WEfL2wMwkio1 

 Synagoga Gamla – https://photos.app.goo.gl/PnUphi9W4TcyEh556 

 Ginosar – starożytna łódź galilejska – https://photos.app.goo.gl/uM3EdPMpErC45tU76 

 Jordan River Park – https://photos.app.goo.gl/QD4XHstojpPQpc6F7 

 Korazim, Galilea – https://photos.app.goo.gl/JrmfQtAoCghAC71C8 

 Kursi, Gergesa – https://photos.app.goo.gl/gPcm7NxpA2NbxvwN7 

 Magdala, Galilea – https://photos.app.goo.gl/XU3NuTZnjYhvElbk1 

 Góra Karmel, Hajfa – https://photos.app.goo.gl/U7ZcHH3VtcGMiU8T7 

 Góra Błogosławieństw, Galilea 2019 – https://photos.app.goo.gl/I1sbzRM0xvFAD64k1 

 Góra Błogosławieństw, Galilea 2020 – https://photos.app.goo.gl/PiSAoMKZCYGFo8nF7 

 Góra Tabor, Galilea – https://photos.app.goo.gl/cTIW4YDH1XCBktms2 

 Nain, Galilea – https://photos.app.goo.gl/pfr25UVJx9h5t9958 

 Nazaret, Galilea – https://photos.app.goo.gl/lPQWuOySqEwLKb8L2 

 Prawosławne Kafarnaum – https://photos.app.goo.gl/W8UCeruj27skoDW87 

 Prymat Piotra, Galilea – https://photos.app.goo.gl/Vw8iSeHyXJFF2JvD3 

 Jezioro Galilejskie – https://photos.app.goo.gl/83SQCKHSAXgtwqhi7 

 Tabagha / Dalmanuta, Galilea – https://photos.app.goo.gl/595gLmqRfhQNIHL93 

 Tel Megiddo, Galilea – https://photos.app.goo.gl/QTF1GsTn8YJXudbo6 

 

Inne 
 Bet Gemal, Jerozolima, Izrael – https://photos.app.goo.gl/C8mctN5x4o8ijjc69 

 Bethany, Izrael – https://photos.app.goo.gl/icRhimMpyfaFuAPV8 
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https://photos.app.goo.gl/pfr25UVJx9h5t9958
https://photos.app.goo.gl/lPQWuOySqEwLKb8L2
https://photos.app.goo.gl/W8UCeruj27skoDW87
https://photos.app.goo.gl/Vw8iSeHyXJFF2JvD3
https://photos.app.goo.gl/83SQCKHSAXgtwqhi7
https://photos.app.goo.gl/595gLmqRfhQNIHL93
https://photos.app.goo.gl/QTF1GsTn8YJXudbo6
https://photos.app.goo.gl/C8mctN5x4o8ijjc69
https://photos.app.goo.gl/icRhimMpyfaFuAPV8


 Bethphage, Izrael – https://photos.app.goo.gl/Ah7yeN9AK7p2WcbP6 

 Morze Martwe – https://photos.app.goo.gl/IVFxgn0QE2Lt9igt2 

 Deir Rafat, Izrael, Reginae Palaestinae – https://photos.app.goo.gl/Pew39E9ukR7jiybZ8 

 Ein Kerem, St John Ba Harim, Izrael – https://photos.app.goo.gl/BxLLvMqjCLWsiAf7A 

 Ein Kerem, Kościół Nawiedzenia, Izrael – https://photos.app.goo.gl/SZtK7MSUH7kQGps3A 

 Emaus, Abu Gosh, Izrael – https://photos.app.goo.gl/XTjMuqJTXuomSSrS7 

 Jerycho – https://photos.app.goo.gl/Qryp4MpORXBW2YBq2 

 Masada – https://photos.app.goo.gl/UpDu6jA4Dlj8H6HV2 

 Góra Kuszenia – https://photos.app.goo.gl/dnkPMQg2wQjrsohEA 

 Qumran – https://photos.app.goo.gl/1wk7WNKj7gfoLuW53 

https://www.ofmcap.org/pl/notizie/altre-notizie/item/5072-wirtualna-pielgrzymka-do-ziemi-swietej 

 
 

Ziemia Święta z roku 1936 stron 276: 

http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf 
 

Filmy religijne: http://swiatlopana.com/category/filmy/ 
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https://photos.app.goo.gl/XTjMuqJTXuomSSrS7
https://photos.app.goo.gl/Qryp4MpORXBW2YBq2
https://photos.app.goo.gl/UpDu6jA4Dlj8H6HV2
https://photos.app.goo.gl/dnkPMQg2wQjrsohEA
https://photos.app.goo.gl/1wk7WNKj7gfoLuW53
https://www.ofmcap.org/pl/notizie/altre-notizie/item/5072-wirtualna-pielgrzymka-do-ziemi-swietej
http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf
http://swiatlopana.com/category/filmy/


"Nie przestanę ufać" 

 

  
https://youtu.be/aSCtGDeSCXU 
 

Bafussam piękna modlitwa afrykańska 

 
https://youtu.be/lB4eIuAj8Y0 
 
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI

 
 

https://youtu.be/aSCtGDeSCXU
https://youtu.be/lB4eIuAj8Y0
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI


 
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI 

Bułat Okudżawa Gustaw Lutkiewicz Francois 
Villon - Modlitwa 

 https://youtu.be/LrnDWtrhaIQ 

 https://youtu.be/CvGU8pOV8XM

 

https://youtu.be/ARH2N-7BaqI
https://youtu.be/LrnDWtrhaIQ
https://youtu.be/CvGU8pOV8XM
https://youtu.be/CvGU8pOV8XM


Niesamowicie piękna muzyka Sergey Grischuk! 
Kolekcja NAJLEPSZYCH melodii, z których 
gęsia skórka 

 
https://youtu.be/-ld0wUapmcE 

Summer dream.NFT music 

 https://youtu.be/E2J8xvS9YEw 

Zdrowaś Maryjo po Francusku: Je vous salue Marie 

 https://youtu.be/k5l6u0LXvx8 . https://youtu.be/K7oNvytEbaI 
https://youtu.be/6NfD36wV20w 

 

 

https://youtu.be/-ld0wUapmcE
https://youtu.be/E2J8xvS9YEw
https://youtu.be/k5l6u0LXvx8
https://youtu.be/K7oNvytEbaI
https://youtu.be/6NfD36wV20w


 
MIEJSCE CHRZTU W JORDANIE FOT. HUBERT PIECHOCKI 

HUBERT PIECHOCKI  2021-01-10 

 

Tutaj Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela  
Podczas kolejnej podróży po Ziemi Świętej trafiamy nad Jordan. W tej rzece Jan Chrzciciel udzielał chrztu 

Izraelitom. Przyszedł do niego też sam Jezus Chrystus. Chrzest ten nie był jednak „naszym” chrztem – czyli 

jednym z siedmiu sakramentów Kościoła.  

Lubię o chrzcie Janowym pisać w cudzysłowie, właśnie po to, by odróżnić go od chrztu sakramentalnego. Przez 

podobieństwo nazwy można bowiem mylnie pomyśleć, że Jezus przyjął chrzest – czyli pierwszy sakrament 

wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jak wiemy, tak nie było. Taki chrzest zresztą Jezusowi nie byłby w ogóle 

potrzebny – bo przecież to od Niego biorą się sakramenty. On jest Dawcą sakramentów.   

Gdzie Jan udzielał chrztu?  
„Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu” – taki 

zapis, odnoszący się do lokalizacji geograficznej, odnajdujemy w Ewangelii 

Janowej. Gdzie dokładnie Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi? Tego nie wiemy. 

Nie chodziło o Betanię, w której mieszkali przyjaciele Jezusa – Łazarz, Maria i 

Marta. Ta Betania znajdowała się bowiem w pobliżu Jerozolimy, na zboczach Góry 

Oliwnej, a więc dość daleko od Jordanu (to Betania Przedjordańska). Za 

Betanię Zajordańską uznaje się współcześnie Chirbet El Medesz w Jordanii, a po 

stronie izraelskiej Kasr al-Jahud. W Izraelu mamy też Yardenit, czyli alternatywne 

miejsce chrztu Jezusa. Są to oczywiście miejsca stworzone typowo pod 

pielgrzymów. Nie wiadomo, czy dokładnie w którymś z nich miał miejsce chrzest 

Janowy. Potraktujmy raczej cały Jordan jako miejsce chrztu – a te miejsca 

pielgrzymkowe jako pewne symbole. Ja w Jordanii nie byłem, 

odwiedziłem więc jedno z izraelskich „miejsc chrztu”.  

 

https://misyjne.pl/author/h_piechocki/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Ajzarijja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jordan_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest


 
POZIOM MORZA NA PUSTYNI JUDZKIEJ FOT. HUBERT PIECHOCKI 

Trochę teologii. Skoro chrzest Jezusa nie był sakramentem, to czym w takim razie był? Był 

pewnym obrzędem polegającym na zanurzeniu w wodach Jordanu, które miało służyć obmyciu, 

oczyszczeniu serca z grzechów. Ów chrzest był więc deklaracją nawrócenia, braku przywiązania 

do grzechów. Był to symbol. Sakramenty definiujemy jako widzialne znaki niewidzialnej łaski. 

Chrzest Janowy jest znakiem widzialnym, ale nie mówimy w jego kontekście o łasce. W Starym 

Testamencie wielokrotnie możemy znaleźć wzmianki o różnych rytualnych obmyciach – i tak 

powinniśmy traktować też chrzest udzielany przez Jana Chrzciciela – wszak Jan to ostatni prorok 

starotestamentalny. Chrzest Janowy wiąże się z wyznaniem grzechów i z przebaczeniem. To 

ważny symbol, ale nie ma takiej mocy jak sakrament. Jezus był Żydem, przyszedł więc do Jana 

wypełnić to, do czego zachęcała, a może i zobowiązywała Go tradycja. Ale mam też zawsze taką 

intuicję, że przyszedł tam też po to, by utożsamić się z człowieczeństwem. Jezus jest 

jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Nie popełnił żadnego grzechu, ale przystępuje do chrztu 

Janowego, bo chce człowiekowi pokazać, że jest mu bliski. To taki znak ze strony Jezusa, że jest 

w 100% człowiekiem – jak my ma ciało, psychikę, łapią go choroby itd. Choć jest i Bogiem – co 

przypomina nam w ewangelicznych perykopach o chrzcie Głos z nieba: „Ten jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie”. To zresztą moment objawienia się całej Trójcy – bo jest 

w tym wydarzeniu Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty. Co warto przypomnieć (wspominałem o tym 

już w tekście o Kanie Galilejskiej) chrzest w Jordanie to element objawienia Pańskiego – jedno z 

trzech wydarzeń „objawiających” Boga. To objawienia narodowi wybranemu, Żydom.  

 



 
MIEJSCE CHRZTU W JORDANIE FOT. HUBERT PIECHOCKI 

Gdzie jesteśmy?  

To teraz trochę geografii. Jordan ma 251 km długości. Przepływa przez Liban, 

Izrael, Jordanię, Syrię i Palestynę. Są miejsca, w których jest to rzeka graniczna (np. 

miejsce chrztu – po jednej stronie Izrael, po drugiej Jordania). Źródła Jordanu są na 

północy – w Libanie. Potem rzeka przepływa przez żyzną Galileę – ważnym etapem 

biegu Jordanu jest Jezioro Galilejskie, znane z wielu kart Pisma Świętego. Potem 

rzeka kieruje się ku Morzu Martwemu, do którego uchodzi. Co ciekawe, Jordan 

wpływa do Morza Martwego w depresji – na wysokości 396 m p.p.m. Jordan jest 

wykorzystywany przemysłowo – do nawadniania okolicznych upraw czy do 

wytwarzania energii. Warto zauważyć, że dorzecze Jordanu to w dużej 

mierze tereny pustynne. Dlatego obecność rzeki ma ogromne znaczenie dla 

okolicznych mieszkańców. Pamiętajmy, że w starożytności kultury tworzyły się 

właśnie wokół rzek. Stąd Jerycho, jedno z najstarszych miasta świata, zbudowano 

właśnie w okolicach Jordanu (to zresztą miejsce, które odwiedza się w dniu 

przybycia nad Jordan). Miejscowości takie jak Jerycho są oazami na kamiennej 

Pustyni Judzkiej. Jadąc do miejsca chrztu można najbardziej zaskoczyć się właśnie 

surowością krajobrazu. To świat trochę kosmiczny. Ja byłem tam na przełomie 

stycznia i lutego, kiedy pustynia jest jeszcze odrobinę zielona. Ale przez większą 

część roku nie ma nawet tej odrobiny zieleni. Dopiero po dojechaniu nad rzekę 

widzimy trochę zarośli i innych roślin. Po drodze zieleń tylko w ramach upraw 

prowadzonych sztucznie przez ludzi.  

 



 
PUSTYNIA JUDZKA, W DRODZE NAD JORDAN FOT. HUBERT PIECHOCKI 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych  

A co nas najbardziej przyciąga nad Jordan? Odnowienie 
przyrzeczeń chrztu świętego. Choć nasz chrzest nie jest chrztem 
Janowym, to właśnie nad tą rzeką pielgrzymi tradycyjnie wracają 
do momentu swojego chrztu i raz jeszcze uroczyście mówią, 
czego się wyrzekają i w co wierzą. Tak też i było z moją grupą. 
Gdy przyjechaliśmy to od razu zauważyliśmy ludzi w białych 
szatach stojących na brzegu rzeki i w samej rzece. To jeden ze 
sposobów odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych, popularny 
zwłaszcza wśród pielgrzymów z Rosji. My jednak zastosowaliśmy 
inną formę – ze specjalnego kranika pobraliśmy do zbiornika 
wodę z rzeki, a potem głowa każdego była nią 
polewana. Niezwykłe doświadczenie – móc usłyszeć w tym 
miejscu Ewangelię o chrzcie Jezusa, a potem odnowić swoją 
więź z Nim. Wzruszająca  to chwila.   
 



 

Sam Jordan nie robi wrażenia. Rzeka nie jest szeroka. W miejscu chrztu jest też dość płytka. Choć ja akurat byłem tam zimą – to 

najbardziej mokry czas na Bliskim Wschodzie – więc Jordan był stosunkowo głęboki. Wyglądał też na bardzo brudny – ale to 

zapewne wynika z jego budowy – za kolor rzeki odpowiadają wszak okoliczne skały. W tym miejscu woda miała kolor błota, ale ze 

zdjęć znalezionych w internecie wiem, że Jordan potrafi wyglądać bardzo bajkowo. Gdy już odwiedzicie miejsce chrztu Jezusa w 

Jordanie to pojedźcie nad Morze Martwe – to rzut beretem. Tam jest okazja do krótkiego wypoczynku i relaksu w wodzie, która ma 

specyficzne właściwości. Co ważne, nawet na początku lutego w tym miejscu jest ciepło i można plażować i kąpać się w Morzu 

Martwym. Dobrego podróżowania!  

 

FOT. BY JEAN HOUSEN – OWN WORK, CC BY-SA 3.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=11821007    
 

HTTPS://MISYJNE.PL/HUBERT-PIECHOCKI-JORDAN-TUTAJ-JEZUS-PRZYJAL-CHRZEST-Z-RAK-JANA-CHRZCICIELA/

 

https://commons.wikimedia.org/W/INDEX.PHP?CURID=11821007
https://misyjne.pl/hubert-piechocki-jordan-tutaj-jezus-przyjal-chrzest-z-rak-jana-chrzciciela/
https://misyjne.pl/hubert-piechocki-jordan-tutaj-jezus-przyjal-chrzest-z-rak-jana-chrzciciela/


4.      D   U   C   H         Ś   W   I   Ę   T   Y :    https://youtu.be/v20Sve8ePfA 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

WOŁAM PRZYJDŹ: https://youtu.be/AHT9jXtqA0Q         

Przybądź, Duchu Święty - Veni Sancte Spiritus: https://youtu.be/4Gp05lOgYGM 

Veni Sancte Spiritus: https://youtu.be/wqIbNftt7b8  .   https://youtu.be/WmxXwAgkhWQ  .   https://youtu.be/cfkrzwI73GE 

Śpiew mistyków: Veni Sancte Spiritus: https://youtu.be/2j9heGfeaNk 
Duchu święty przyjdź prosimy: https://youtu.be/E-n6SZ81cw4 

Duchu Święty do nas przybądź: https://youtu.be/Pe_1vb_AgTc 

Hava Nagila - Jednego Serca Jednego Ducha: https://youtu.be/cWPPedsKMUc 

Yeshua - Jednego Serca Jednego Ducha:  https://youtu.be/szrCZTMV1Wo?t=42 

Andrea Bocelli – Hallelujah: https://youtu.be/iIiqxyIuMJk 

Kazanie o wierze i niewierze w moc Eucharystii: https://youtu.be/b80G5iPSLTQ 

Ks. Piotr Pawlukiewicz - Duch Święty: https://youtu.be/pUvYfl9Ar7w 
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Wołamy: „Veni Sancte Spiritus!”, „Przyjdź, Duchu Święty!”,                                                                                           

«Ześlij Twego Ducha, Panie i odnów oblicze ziemi!». 

 

Wołał Jezus: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami pozostał na zawsze”. 

 

Duch Święty zstąpił na Apostołów, którzy przebywali razem w Wieczerniku i trwali jednomyślnie na 

modlitwie. I my możemy otrzymać Ducha Świętego tu i teraz. 

 

Św. Serafin Sarowski, św. Kościoła Prawosławnego, powiadał, że głównym celem życia 

chrześcijańskiego jest „zdobywanie” Ducha Świętego! swoją gorliwością i wiernością, w jedności ze 

wspólnotą Kościoła. 

 

Dzieje Apostolskie, opisując Zesłanie Ducha Świętego, posługują się dwoma obrazami – 

obrazem burzy i ognia. Zastanówmy się dzisiaj nad pierwszym z nich. Burza jest znakiem potęgi Boga, w 

obliczu której my jesteśmy  bezradni i zalęknieni. Benedykt XVI powiada: 

 

„Tym, czym jest powietrze dla życia biologicznego, tym Duch Święty jest dla życia duchowego; i tak jak 

istnieje zanieczyszczenie atmosfery, zatruwające środowisko i żywe istoty, tak istnieje skażenie serca i 

ducha, które niszczy i zatruwa życie duchowe. Jak cenną rzeczą jest oddychać czystym powietrzem – 

zarówno dla płuc, w sensie fizycznym, jak i dla serca, w sensie duchowym – zdrowym powietrzem ducha, 

którym jest miłość”! Tak jak chronimy się przed zatrutym powietrzem, tak samo powinniśmy chronić się 

przed wszystkim, co zatruwa życie duchowe i nie pozwala Duchowi Świętemu działać w nas. 

 

„Gwałtowny wicher”,  jest także ogromną siłą zdolną poruszyć i poprowadzić – nawet „pod prąd” – ociężałe 

statki, żaglowce. Ale, aby żaglowiec mógł wyruszyć w rejs, potrzeba odpowiednio nastroić żagle, tak by 

strumień powietrza wiał w nie. Podobnie i w naszym życiu chrześcijańskim, powinniśmy nastroić żagle 

naszego życia na powiew Ducha Świętegi i napełnić się odwagą, by pozwolić Jemu poprowadzić nas, 

dokądkolwiek On chce. A On jest Duchem, który «wieje tam, gdzie chce» i jakże często, niedostatek naszej 

wiary, wywołuje w nas strach, a nawet panikę przed taką nieznaną perspektywą. Strach paraliżuje nas, 

sprawia, że „zwijamy” żagle, „montujemy silniki”, aby popłynąć tam, gdzie my chcemy, ufając tylko sobie. 

 

Nasz lęk jest niepotrzebny, bo Duch Święty przezwycięża strach. Apostołowie ukryli się w Wieczerniku i 

pozostawali tam w strachu przed tymi, którzy prześladowali Jezusa. Również po Zmartwychwstaniu i po 

Wniebowstąpieniu Jezusa lęk ich nie opuścił. Dopiero w dzień Zesłania Ducha Świętego, napełnieni Nim, 

odważnie wyszli na zewnątrz i zaczęli głosić wszystkim Dobrą Nowinę. Niczego się nie lękali, ponieważ czuli, 

że są w rękach kogoś silniejszego. 

 

Tam gdzie jest Duch Boży, tam nie ma miejsca dla lęku! Duch Święty daje nam poznać i odczuć, że 

jesteśmy w rękach Boga: cokolwiek by się wydarzyło, Jego nieskończona miłość nas nie opuszcza. 

Przekonujemy się o tym, patrząc na świadectwo męczenników, odwagę wyznawców wiary, nieustraszony 

zapał misjonarzy, śmiałość głosicieli, przykład wszystkich świętych. 

 

Pozwólmy Duchowi Świętemu „wiać” w nasze „żagle” i prowadzić nas! Wyzbądźmy się strachu, odrzućmy 

lęk, zawierzmy Jemu siebie, naszych bliskich, Ojczyznę naszą. Wołajmy z wiarą i nadzieją: „Veni Sancte 

Spiritus!”, „Przyjdź, Duchu Święty!”, «Ześlij Twego Ducha, Panie i odnów oblicze ziemi!»

 



   
Jakie są owoce, dary i charyzmaty Ducha Świętego? W jaki sposób działa ta tajemnicza Trzecia Osoba 

Boska? Na czym polegają grzechy przeciwko Duchowi Świętemu? Oto małe kompendium wiedzy! 

Kim jest Duch Święty? Jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, dla wielu najbardziej tajemniczą. Zatem jest 

Bogiem i jest równy Bogu Ojcu i Synowi Bożemu. Jedną z najważniejszych rzeczy, które mówi o Nim 

teologia, jest to, że Duch Święty to Miłość, która łączy Ojca i Syna. „Miłość, która jest tak wielka, że 

również jest Osobą” – jak pisał benedyktyn o. Szymon Hiżycki. Ponieważ przedstawienie tej Trzeciej Osoby 

Boskiej jest dużym wyzwaniem, z pomocą przychodzą tu różne symbole Ducha Świętego. I tak jest On 

przestawiany np. jako wiatr, gołębica czy języki ognia. 

Dary Ducha Świętego: Tradycja Kościoła mówi, o 7 darach Ducha Świętego. Są to dary:                   

Dar mądrości W darze mądrości nie chodzi o wyuczoną wiedzę. Przede wszystkim chodzi tu o umiejętność 

dobrego wykorzystania nabytej przez nas wiedzy o tym, kim jest Bóg i kim jestem ja. Oraz co z tego wynika 

dla mojego życia. 

Dar rozumu Ten dar pomaga nam podejmować właściwe decyzje w różnych sytuacjach naszego życia. 

Dar rady Tu „nie chodzi o dawanie czy dostawanie rad, ale… o danie sobie rady” – wyjaśnia na naszym 

portalu ks. Michał Lubowicki. 

Dar męstwa Dar męstwa szczególnie przydaje się w momentach kryzysu. Warto wiedzieć, że zawiera w 

sobie siłę i wytrwałość w przeciwnościach, zdolność do przezwyciężenia strachu i odważnego stawienia 

czoła trudnościom. 

Dar umiejętności  Dar ten pomaga nam właściwie współpracować z Bogiem w dziele stworzenia. Co warto 

podkreślić, zarówno w dziele stworzenia ze mnie nowego człowieka, jak i w dziele dalszego „stwarzania” 

świata. 

Dar pobożności  Jest to zdolność do widzenia i przeżywania życia po Bożemu. 

https://pl.aleteia.org/2020/10/12/duch-swiety-i-cala-trojca-sa-tajemnica/
https://pl.aleteia.org/2021/05/22/najbardziej-tajemnicza-osoba-boska-jak-wyglada-duch-swiety-galeria/
https://pl.aleteia.org/2018/05/11/dar-madrosci-od-ducha-swietego-nie-trac-czasu-na-zyciowy-konkurs-pieknosci/
https://pl.aleteia.org/2018/05/12/chcesz-podejmowac-dobre-decyzje-modl-sie-o-dar-rozumu-i-uswiadom-sobie-jedna-sprawe-nowenna/
https://pl.aleteia.org/2018/05/13/gdy-wydaje-ci-sie-ze-wszystko-jest-przegrane-duch-swiety-oferuje-pomoc-dar-rady-nowenna/
https://pl.aleteia.org/2018/05/14/przelam-strach-jestes-czlowiekiem-boga-dar-mestwa-cie-poprowadzi-nowenna/
https://pl.aleteia.org/2018/05/16/to-nie-zadne-nowe-skile-dar-umiejetnosci-zrobi-z-ciebie-wspolpracownika-stworcy-nowenna/
https://pl.aleteia.org/2018/05/15/poboznosc-to-nie-wyrabianie-klekogodzin-ten-dar-ducha-swietego-otwiera-oczy-nowenna/


Dar bojaźni Bożej  Nie jest to strach czy lęk przed Bogiem. Jest to troska o relację z Bogiem i o to, by On 

był na pierwszym miejscu w naszym życiu. 

Duch Święty jest największym darem  Trzeba pamiętać, że sam Duch Święty jest największym spośród 

wszystkich darów. Jak mówił papież Franciszek, On „nie jest jednym z wielu darów, ale darem 

podstawowym. Duch Święty jest darem, którego posłanie obiecał nam Jezus. Bez Niego nie ma relacji z 

Chrystusem i z Ojcem”. 

Owoce Ducha Świętego - 12 owoców Ducha Świętego                              
Tradycja Kościoła mówi o 12 owocach Ducha Świętego. Te owoce to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.                      

Ten zbiór 12 owoców Ducha Świętego został stworzony na podstawie (por. Ga 5,22-23). A precyzyjnie: na 

podstawie jego tłumaczenia z tzw. Wulgaty Klementyńskiej. Współczesne tłumaczenia podają w tym 

miejscu 9 owoców. Każdy może otrzymać owoce Ducha Świętego. Warto jednak podkreślić, że to zależy 

przede wszystkim od naszej współpracy z łaską Bożą. 

Charyzmaty  są darem od Boga, i to darmo danym. Niemniej trzeba pamiętać, że charyzmat jest 

wprawdzie dany konkretnemu człowiekowi, ale dla dobra Kościoła, wspólnoty. Dlatego charyzmaty – 

bezpośrednio lub pośrednio – mają służyć Kościołowi. O charyzmatach, tych „darach duchowych” pisał św. 

Paweł w 1 Liście do Koryntian 12,8-11: „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu 

łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś 

sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”. Co istotne, w nauczaniu Kościoła 

podkreśla się, że dary charyzmatyczne nie stoją w sprzeczności z darami hierarchicznymi, których dawcą 

także jest Bóg. Dary charyzmatyczne i hierarchiczne powinny się w Kościele uzupełniać i dopełniać. 

Jak działa Trzecia Osoba Boska? Niewątpliwie Duch działa na wiele rożnych sposobów 

i na wielu płaszczyznach. Oto kilka przykładów Jego działania: Modli się w nas i za nas Przecież czytamy w 

Biblii: „Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).       

Przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie Niewątpliwie pomaga nam rozpoznać i uznać nasze 

grzechy. Następnie pokazuje nam, że nie jesteśmy z naszymi grzechami sami, bo zostaliśmy odkupieni 

przez Jezusa Chrystusa. Jednocześnie umacnia w nas wiarę, że ostatnie słowo należy do Boga, a nie do zła, 

śmierci i Szatana. Buduje jedność „Duch Święty jest budowniczym komunii, jest artystą pojednania” – 

mówił papież Franciszek. Bez Niego nie ma ewangelizacji  Bez wątpienia On jest „motorem” ewangelizacji. 

To On daje natchnienie i odwagę do podjęcia tej misji i to On przemienia ludzi, nawracając ich do Boga. 

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.  grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego. 

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. 

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 

4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć. 

5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziałe serce. 

6. Odkładać pokutę aż do śmierci. 

Wspólnym mianownikiem grzechów przeciwko Duchowi On jest świadome, dobrowolne, totalne i trwałe 

zamknięcie na Boga, Jego łaskę i na nawrócenie. Reasumując, grzechy przeciwko Duchowi Świętemu 

polegają na zupełnym odrzuceniu Boga i postawieniu siebie na Jego miejscu. 

Modlitwy:  Modlitwa św. Augustyna  .  Modlitwa o siedem darów Ducha  .  Modlitwa Małej Arabki  .  

Koronka do Ducha Świętego  .  Oddanie się w opiekę Ducha Świętego
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Andrei del Verrocchio "Chrzest Chrystusa" | Fot. Wikipedia 

 Kim jest Duch Święty? 7 biblijnych faktów 
Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, 
Kościół jest tylko organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko 
wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Niewątpliwie Duch Święty to najbardziej 
tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. W Starym Testamencie Lud Izraela najpierw doświadczył objawienia 
Boga jako Stworzyciela i Ojca. W Nowym Testamencie uczniowie Jezusa zrozumieli w końcu, że jest On 
Przedwiecznym Słowem i Synem Ojca. Natomiast pełnia objawienia Ducha Świętego to dopiero dzień 
Zielonych Świątek, ale przecież wciąż w potocznej świadomości religijnej pozostaje On niejako „na uboczu”. 
Przypomnijmy zatem kilka biblijnych faktów o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. 

1. Tchnienie Boga, czyli?… Pisarze Starego Testamentu na określenie Ducha Bożego 

używali terminu ruah, czyli tchnienie, powietrze, wiatr. Nikt z nas nie widzi wiatru, ale działanie wiatru 
można poznać po skutkach, jakie on sprawia. Wiatr przesuwa chmury, porusza drzewami, spiętrza fale 
(por. Ps 107, 25). Duch Święty, tak jak wiatr, jest niewidoczny, nie można go zamknąć w żadnym 
pomieszczeniu ani zmierzyć, a jednak działa. Tak samo oddech człowieka jest niewidoczny i ulotny, ale bez 
oddechu nie można żyć! Tak samo oddech człowieka jest niewidoczny i ulotny, ale bez oddechu nie można 
żyć! Wiatr jako zjawisko atmosferyczne oznaczał zawsze potężną siłę, tchnienie zaś, czyli oddech, 
oznaczało życie. W Starym Testamencie  Duch Święty nie był jeszcze znany jako osoba. Jest to raczej 
tajemnicza moc Bożą, którą posługiwał się Bóg w dziele stworzenia i zbawienia. Czytamy, że „Jahwe ulepił 
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą 
żywą” (Rdz 2, 7). W  zdaniu tym nie ma co prawda słowa „ruah”, ale opisana czynność (tchnienie), 
wskazuje, że znów chodzi o Ducha Jahwe. Człowiek ulepiony z prochu żyje, ponieważ Bóg przekazał mu 
swoje „tchnienie” (por. Iz 42, 5; Hi 33, 4). Ta moc Boża daje życie, ratuje i zbawia; działa często poprzez 
ludzi, biorąc ich w posiadanie i uzdalniając do szczególnych czynów. Dopiero uważna lektura Nowego 
Testamentu ukazuje nam, że Duch Boży to nie jakaś siła, wiatr, tchnienie czy moc, ale Osoba Boża. 
Wiatr jako zjawisko atmosferyczne oznaczał zawsze potężną siłę, tchnienie zaś, czyli oddech, oznaczało 
życie. W Starym Testamencie  Duch Święty nie był jeszcze znany jako osoba. Jest to raczej tajemnicza moc 
Bożą, którą posługiwał się Bóg w dziele stworzenia i zbawienia. Czytamy, że „Jahwe ulepił człowieka z 
prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 
7). W  zdaniu tym nie ma co prawda słowa „ruah”, ale opisana czynność (tchnienie), wskazuje, że znów 
chodzi o Ducha Jahwe. Człowiek ulepiony z prochu żyje, ponieważ Bóg przekazał mu swoje „tchnienie” 
(por. Iz 42, 5; Hi 33, 4). Ta moc Boża daje życie, ratuje i zbawia; działa często poprzez ludzi, biorąc ich w 
posiadanie i uzdalniając do szczególnych czynów. Dopiero uważna lektura Nowego Testamentu ukazuje 
nam, że Duch Boży to nie jakaś siła, wiatr, tchnienie czy moc, ale Osoba Boża. 
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2. O co chodzi z tą gołębicą? Kiedy byłem ostatnio z moją córką na Mszy Świętej dla 

dzieci, ksiądz wskazał na mozaikę ukazującą Chrzest Pański i zapytał: „Co pojawiło się nad głową Jezusa 
podczas chrztu w Jordanie?”. Pewien chłopiec, przyjrzał się mozaice i odparł pytaniem na pytanie: „Chodzi 
o ten złoty krążek?”. „Nie, nie chodzi mi o aureolę!  zaprzeczył ksiądz. Spójrzcie wyżej! Tam jest unosząca 
się gołębica, czyli Duch Święty”… Przyznam, że to stwierdzenie „gołębica, czyli Duch Święty” rozbawiło 
mnie bardziej niż słowa chłopca. 

FOT. SMENDOCCI/CATHOPIC 

Ikonografia tak bardzo przyzwyczaiła nas do Ducha Świętego jako gołębicy, że pojawia się ona na obrazach 
przedstawiających zarówno Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, jak i Zesłanie Ducha Świętego w Dniu 
Pięćdziesiątnicy. Doszło do tego, że nawet na obrazach ukazujących Trójcę Świętą widzimy Boga Ojca jako 
siwobrodego starca, Syna Bożego jako młodszą wersję Boga Ojca, a Ducha Świętego oczywiście jako 
unoszącą się między nimi białą gołębicę. Możemy rzecz jasna mówić, że to tylko wyobrażenie symboliczne, 
ale gdy słyszymy słowo „Duch Święty”, pewnie większość z nas ma właśnie pierwsze skojarzenie 
ornitologiczne. Źródłem przedstawiania Ducha Świętego jako gołębicy są ewangeliczne opisy chrztu 
Chrystusa w Jordanie. Gwoli ścisłości Ewangelie nie mówią jednak, że Duch zstąpił na Jezusa jako gołębica, 
ale raczej porównują Jego zstąpienie do lotu gołębicy: Wtedy otworzyło się Mu niebo i zobaczył Ducha 
Bożego, który zstępował na Niego jakby gołębica (Mt 3, 16); ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował 
na Niego jakby gołębica (Mk 1, 10); Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na 
Nim (J 1, 32). Jedynie Łukasz stwierdza nieco inaczej: „Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej 
jakby gołębica” (Łk 3, 22). Chyba chciał przez to podkreślić, że fakt ten był dostrzegalny i był prawdziwą 
teofanią, analogiczną do tych, jakie spotyka się w Starym Testamencie. Prawdopodobnie Ewangelistom 
chodziło nie tyle o samego ptaka, co o jego sposób poruszania się. Niektórzy widzą tu nawiązanie do opisu 
stwarzania świata z Księgi Rodzaju i zdania, że Duch Boży unosił się nad wodami (hebr. Weruah 
Elohim merahefet al-pne hammajim – Rdz 1, 2). W wersecie tym czasownik „unosił się”  pochodzi od 
rdzenia haraf (krążyć, szybować), który opisywał lot ptaka nad gniazdem i pisklętami. Ten sam czasownik 
w Pwt 32, 11 oznacza czynność orła, który unosi się na skrzydłach nad pisklętami w gnieździe, aby je 
zachęcić do lotu. Wybór takiego terminu w Rdz 1, 2 z pewnością nie był przypadkowy. Duch Boży, czyli 
tchnienie Boga, unoszące się nad wodami, to symbol roztaczania opiekuńczych skrzydeł nad stwarzanym 
światem, oznacza twórczą moc Boga, przygotowującą chaos do życia. W tym kontekście Duch Święty, 
zstępujący jak gołębica na Jezusa, to znak inauguracji nowego stworzenia, którego Mesjasz napełniony 
Duchem Świętym, jest fundamentem i twórcą. 

3. Mówił przez proroków i przemawia przez Pismo Święte 
W wyznaniu wiary powtarzamy formułę, że Duch Święty „mówił przez proroków”. Ojcowie Soboru (381 r.), 
chcieli poprzez te słowa podkreślić misję, jaką realizował odwiecznie Duch Święty we wszechświecie i wśród 
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ludzi. Prorocy oznaczają tu wszystkich, którzy mówili i działali w imieniu Boga. Ten sam Duch natchnął 
autorów Biblii. Święty Paweł pisze, że „wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do 
nauczania” (2 Tm 3, 16). Natchnienie to polegało na tym, że „kierowani Duchem Świętym mówili od Boga 
święci ludzie” (2 P 1, 21). Ojcowie Kościoła porównywali natchnienie Biblii do stworzenia świata. Bóg nie 
tylko „na początku stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1), ale ciągle podtrzymuje je w istnieniu. Podobnie Duch 
Święty – nie tylko działał przy powstawaniu Księgi, ale działa również w napisanej Księdze. 
Stąd Pismo nie tylko jest natchnione Duchem Świętym, ale również dziś Nim tchnie. Myśl tę podjął Sobór 
Watykański II, ucząc, że Pismo „natchnione przez Boga (…) w wypowiedziach Proroków i Apostołów 
pozwala rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego” (KO 21). 

4. Ciągle obecny w życiu Jezusa. Duch Święty towarzyszy Jezusowi od samego 

początku Jego wcielenia. Anioł Gabriel, wyjaśniając Maryi, w jaki sposób stanie się Matką Mesjasza, używa 
słów: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 35). Pismo Święte wyraźnie 
mówi, że Maryja „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1, 18). Anioł wyjaśnia też 
Józefowi: „nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w 
Niej poczęło” (Mt 1, 20). Jezus posiada Ducha od momentu swego poczęcia (por. Mt 1, 20; Łk 1, 35), 
jednak w chrzcie na nowo otrzymuje wylanie Ducha, namaszczenie Duchem Świętym, co potwierdza św. 
Piotr w przemówieniu w domu Korneliusza: „Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z 
Nazaretu” (por. Dz 10, 38). Wszyscy trzej synoptycy podkreślają, że zaraz po chrzcie to Ducha Święty 
wyprowadza Jezusa na pustynię, „aby był kuszony przez diabła” (Mt 4, 1; por. Łk 4, 1; Mk 1, 12). Po 
kuszeniu Jezus powraca „w mocy Ducha do Galilei”, aby nauczać (Łk 4, 14-15). Podczas czytania w 
synagodze Jezus odnosi do siebie fragment księgi Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19). Ten, kto 
odważa się twierdzić, że moc Jezusa pochodzi od Szatana, bluźni przeciwko Duchowi Świętemu (por. Mk 3, 
22-30), bo właśnie „mocą Ducha Świętego” Jezus wypędza złe duchy (Mt 12, 28). Obecność Ducha 
Świętego widoczna jest w sposób szczególny w modlitwie Jezusa. Łukasz opowiada, że w momencie chrztu 
w Jordanie, „gdy [Jezus] się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego” (Łk 3, 21-22). 
Związek między modlitwą Jezusa a obecnością Ducha wyrażony jest również w słowach: „Jezus rozradował 
się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi” (Łk 10, 21). 

5. Jest naszym Adwokatem i Rzecznikiem. Pewnego razu papież Franciszek 

nawiązał podczas homilii do zdarzenia ze swojego życia, kiedy był jeszcze proboszczem w parafii patriarchy 
San José w San Migiel i podczas Mszy Świętej dla dzieci w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
zapytał: „Kto wie, kim jest Duch Święty?”  Wszystkie dzieci podniosły ręce, a jedno z nich odpowiedziało z 
powagą: „Paralitykiem!”. Chodzi oczywiście o Parakleta. Trudne słowo, więc łatwo je pomylić. Gdy Jezus 
zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go właśnie Parakletem (J 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). Słowo 
„Parakletos” tłumaczy się zazwyczaj jako „Pocieszyciel”, ale tak naprawdę ten grecki termin nie 
ma adekwatnego polskiego odpowiednika. Pochodzi od czasownika „parakaleo” (wzywam, proszę). 
Dosłownie oznacza: „Ten, który jest wzywany”. Można to oddać terminami: obrońca, adwokat, doradca, 
rzecznik, asystent, pomocnik, opiekun. To ktoś, kto jest powołany, aby być u czyjegoś boku i stawać w 
jego obronie. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha 
Prawdy (…); nie zostawię was sierotami” – mówi Jezus (J 14, 16). Dlaczego „innego”? Otóż w 1 J 2, 
1 Parakletem nazwany jest także Chrystus, który wstawia się za nami. Współgra to ze słowami z Listu do 
Rzymian: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (…) Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 
których Bóg wybrał?” (por. Rz 8, 31b-39). 

6. Prowadzi nas do Prawdy. Jezus oznajmił Apostołom: „Jeszcze wiele mam wam do 

powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy” (J 16, 12-13). Te słowa mówią o działaniu Ducha Świętego w Kościele. Jeśli Jezus jest drogą, 
to Duch jest przewodnikiem, prowadzącym po tej drodze. Jest nauczycielem, który strzeże prawdy i 
pomaga ją odróżnić od fałszu. Święty Paweł napisał: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 
Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3). Duch Święty podtrzymuje żywą pamięć Kościoła o dziełach 
dokonanych przez Jezusa, przekonuje świat o grzechu, czyli o konieczności zbawienia. Nie przypadkiem 
w Credo właściwie jednym tchem mówimy: „wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny”. To 
właśnie Duch Święty współtworzy Kościół, jest źródłem wspólnoty, jego powszechności i świętości. 
Metropolita Ignatios IV Hazim z Laodycei w czasie ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 r. wypowiedział 
znamienne i często cytowane słowa: Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w 
przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest tylko organizacją, władza – dominacją, misja – 
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propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością 
niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, 
Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest 
posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest 
przebóstwione. 

7. Mieszka w nas. Właściwie każda modlitwa kierowana do Ducha Świętego, zaczyna się od 

tradycyjnych słów „Przyjdź!”. Ale przecież Duch Święty cały czas jest z nami, cały czas jest w Kościele, bo 
został dany Kościołowi na zawsze. W Ewangelii Janowej czytamy, że Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł 
do uczniów zgromadzonych w wieczerniku i pozdrowiwszy ich, „tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane” (J 20, 22-23). Święty Paweł pyta Koryntian: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch 
Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a 
wy nią jesteście” (1 Kor 3, 16-17). Należy to rozumieć w ten sposób, że w całym Kościele i w 
poszczególnych wiernych mieszka Duch. Święty Ireneusz uważał nawet, że chrześcijanin składa się z ciała, 
duszy i Ducha Świętego (Adversus haereses V, 6,1). Inny fragment z 1 Listu do Koryntian mówi jeszcze 
dobitniej: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest” (1 Kor 6, 19). 
Alonso Schökel stwierdził kiedyś, że chrześcijanina można przyrównać do Namiotu Spotkania na pustyni. 
Nosząc w sobie Świętego Ducha uświęcamy ten świat, który bez Boga staje się pustynią. Nasze dziecięctwo 
Boże jest właśnie dziełem mieszkającego w nas Ducha Świętego, którego Paweł nazywa „Duchem 
przybrania za synów” (Rz 8, 15-16). To dlatego możemy zwracać się do Boga tym samym zawołaniem, 
jakim zwracał się do Niego Jezus, to znaczy mówić „Abba – Tatusiu!” (Mk 14, 36; Ga 4, 6-7). Duch Święty 
jest także rękojmią naszego zmartwychwstania: „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8, 11). 

 

 

Przyjdź Duchu Święty,  

napełnij me serce miłością  https://youtu.be/Zk2XZIZXOXU  .   

https://youtu.be/gKOBZbxTz7c 
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Potrzeby | POKRZEP SIĘ! 
https://youtu.be/Ky67mP53Amg
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Objawienie zostało dane Kościołowi w 
Chrystusie poprzez nauczanie Apostołów 
oraz Ewangelistów.  
 
Podstawowym nośnikiem  Objawienia, jest  żywa Tradycja Kościoła oraz Pismo 
Święte Nowego Testamentu, które jest ściśle powiązane z Biblią Hebrajską.   
 
Zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego stanowią one jedno nierozdzielne 
źródło poznania Objawienia[4]. Katolicy nie są zobowiązani do wiary w  
 
Objawienia Prywatne, nawet jeśli zostały one uznane przez Kościół 
za autentyczne[6]. Nie należą one bowiem do Depozytu Wiary.  

 

 Objawienia Boga Ojca    
 

Orędzia przekazane przez s. Eugenię Elisabettę Ravasio w 1932 roku we Francji, będące jedynymi 

prywatnymi objawieniami, których bezpośrednim podmiotem jest Bóg Ojciec, uznanymi w Kościele 

katolickim przez biskupa.  Książka: https://youtu.be/2r71Sj5IVDc?list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7                                                                       

Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Boga_Ojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matka Eugenia Elisabetta Ravasio     Konkatedra Boga Ojca w Zaporożu           Ikona Boga Ojca                                Obraz Boga Ojca 

 

 Dzieło Wielkiego Miłosierdzia 
 

Zbiór objawień Siostry Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanej przez mariawitów za świętą, 
będących po Piśmie Świętym podstawowym źródłem wiary mariawickiej. Wizje te nie zostały 
uznane, a Siostra a została ekskomunikowana w 1906 roku: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_Wielkiego_Mi%C5%82osierdzia 
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 Dzienniczek 
 

Św. Faustyny Kowalskiej, zapis jej doświadczeń wewnętrznych. Ujawnia w nim swe przeżycia duchowe 

oraz głosi orędzie Miłosierdzia, które, jak dowodzi, przekazał jej Chrystus. "Dzienniczek":  
https://youtu.be/VqSwyF4xBDs 

 

 

 

 

 

 

Św. Faustyna Kowalska             Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie                   Wnętrze Sanktuarium                                               Obraz 

 

 Poemat Boga-Człowieka 
 

Wielowątkowa seria opowieści na temat życia Jezusa Chrystusa, autorstwa Marii Valtorty. Dzieło liczy 

siedem ksiąg w szesnastu tomach o objętości około czterech tysięcy stron. W nowszych wydaniach nosi 

również alternatywny tytuł: Ewangelia, jaka została mi objawiona. Książka oparta jest na ponad 15 000 

stron odręcznych zapisków Marii Valtorty z lat 1943–1947. W tym okresie miała doświadczyć wizji, w 

których objawiał się jej Jezus Chrystus i Maryja. Poemat Boga-Człowieka otrzymał przychylne opinie 

wielu biskupów katolickich. Pozytywnie o dziele wypowiedział się także  papież Pius XII, który w czasie 

audiencji powiedział: "Opublikujcie to dzieło takie, jakie jest. Nie ma potrzeby dawać  opinię o jego 

pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie".  

Także inny Papież, Paweł VI oznajmił że bardzo to dzieło ceni.                                             

AUDIO: https://youtu.be/7j8nRYyCsIo?list=PLejcSFam4nppowQVmZ21QbdGaAVTnacnP 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Valtorta                           10 książek                                                                                                                                       Męka Jezusa 
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 Objawienia maryjne  
 

Wydarzenia, podczas których Maria Matka Jezusa miała jakoby objawić się w sposób nadprzyrodzony 

jednej bądź wielu osobom. Objawienia często nazywane są od miejsca, gdzie miały miejsce. Niektóre 

objawienia maryjne były odnotowywane w tym samym miejscu w dłuższym okresie. W większości 

przypadków tylko niektórzy ludzie twierdzili, że doznali widzeń. Wyjątkiem pozostają objawienia z 

Zeitoun i Assiut w Egipcie, gdzie tysiące ludzi było przekonanych, że w pewnym okresie widziało 

Maryję.  

 

 

Objawienia Maryjne uznane  

przez Kościół Katolicki: 

 1531: Objawienie w Guadalupe (Meksyku) - 9 grudnia Matka Boża miała objawić 
się Juanowi Diego. Kościół zatwierdził te objawienia niemal natychmiast. W jego wyniku całe 
plemiona indiańskie zaczęły masowo przechodzić na katolicyzm[18]. 

 1588-1634: Objawienia w Quito (Ekwador) - w latach 1588–1634 siostra Marianna 
Franciszka de Jesús Torres y Berriochoa doznała serii objawień od Matki Bożej, która 
tytułowała się jako Matka Boża Pomyślności. W czasie objawień siostra Marianna została 
poinformowana o kryzysie, jaki nastąpi wśród chrześcijan pod koniec XIX wieku, a zwłaszcza w 
XX wieku. Kryzys objawić się miał drastycznym spadkiem powołań kapłańskich, zanikiem wiary 
oraz rozwiązłością obyczajów[19]. 

 1830: Objawienie w Paryżu (Francja) - Maryja ukazała się siostrze Katarzynie Labouré i 
poleciła jej stworzyć Cudowny Medalik, który miał chronić ludzi i szerzyć pobożność maryjną. 
W 1846 roku papież Grzegorz XVI uznał prawdziwość objawień. Zakonnica jest dzisiaj świętą 
Kościoła[20]. 

 1846: Objawianie w La Salette (Francja) - Matka Boża miała 19 września ukazać się 15-
letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im swoje orędzie. W 
piątą rocznicę objawień biskup Grenoble ogłosił ich nadprzyrodzony charakter i 
założył Zgromadzenie Księży Saletynów[21]. 

 1858: Objawianie w Lourdes (Francja) - Maryja objawiła się Bernadetcie Soubirous. Matka 
Boża przekazała jej prawdę o swoim Niepokalanym Poczęciu. Biskup diecezji Tarbes uznał 
prawdziwość objawień w 1862 roku. W Lourdes do dziś zdarzają się przypadki cudownych 
uzdrowień[22]. 

 1871: Objawienie w Pontmain (Francja) - 17 lutego grupka dzieci modliła się o pokój, w 
czasie wojny prusko-francuskiej. Ukazała im się Maryja, która obiecała spełnienie prośby. 18 
lutego podpisano rozejm, który uniemożliwił zbliżającemu się pruskiemu wojsku rozgrabienie 
miasta. Wobec tego cudu 2 lutego 1872 r. biskup Laval potwierdził objawienia[23]. 
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 1876: Objawienia w Pellevoisin (Francja) - Maryja objawiła się piętnastokrotnie Estelli 
Faguette w Pellevoisin. Przedstawiła się jako Matka Boża Miłosierdzia. Zachęcała do 
noszenia Szkaplerza Najświętszego Serca Jezusa, mówiąc: „Kocham tę formę pobożności”.[24]. 

 1877: Objawienia w Gietrzwałdzie (ziemie polskie) - Maryja ukazała się 
trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Poleciła jej się 
modlić i nawracać. Biskup warmiński zwołał komisję do zbadania tej sprawy. W 1977 roku 
Prymas Polski zatwierdził objawienia[25]. 

 1879: Objawienie w Knock (Irlandia) - 21 sierpnia 1879 r. modlącym się w kościele 
wiernym ukazała się Matka Boża, św. Józef, św. Jan Ewangelista i dwoje aniołów z Barankiem. 
Wszyscy świadkowie widzieli to samo. Maryja nie zostawiła żadnego orędzia. Ostatecznie 
objawienie to uznano w 1936 roku[26]. 

 1917: Objawiania w Fatimie (Portugalia) - Maryja objawiała się między 13 maja a 13 
października trójce dzieci: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Przekazała 
im trzy tajemnice, która spisała Łucja. Papież zatwierdził prawdziwość objawień w 1930 
roku[27]. Objawienie jest znane ze spektakularnego Cudu Słońca, który nastąpił w czasie 
trwania objawień (13 październik) i który widziało blisko 70 tysięcy ludzi. 

 1932-1933: Objawienie w Beauraing (Belgia) - Maryja objawiła się trójce dzieci w belgijskim 
miasteczku. Biskup diecezji uznał prawdziwość objawień w 1949 roku[28]. 

 1933: Objawienie w Banneux (Belgia) - rozpoczęły się w niedzielę, 15 stycznia 1933 r., 12 
dni po ostatnim objawieniu w Beauraing, leżącym 90 km dalej. Począwszy od 29 listopada 
1932 r., Matka Boża objawiała się w Beauraing 26 razy, jednemu chłopcu i pięciu 
dziewczynkom, w wieku od 9 do 15 lat. Objawienia Matki Bożej w Beauraing i Banneux zostały 
oficjalne uznane przez władze kościelne w 1949 r. 

 1937-1940: Objawienie w Heede (Niemcy) - Maryja ukazywała ponad sto razy się czterem 
dziewczynkom. Przedstawiła im się jako Królowa Wszechświata i Dusz Czyśćcowych. Jej 
orędzie zwracało szczególną uwagę na modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu i nawrócenie. 
Komisja powołana przez ówczesnego biskupa stwierdziła, że objawienia są prawdziwe i 
zezwoliła na kult lokalny[29]. 

 1945-1959: Objawienia w Amsterdamie (Holandia) - Maryja objawiła się Idzie 
Peerdeman określając się jako Pani Wszystkich Narodów. Początkowo biskupi i Kongregacja 
Nauki Wiary objawienia odrzucili. Jednak w ostatnich latach prawie 60 diecezji dało temu 
orędziu imprimatur, a kongregacja postanowiła na nowo przyjrzeć się sprawie. 31 maja 2002 r. 
biskup diecezjalny potwierdził "nadnaturalny charakter objawień"[30]. 

 1947: Objawienie z Tre Fontane w Rzymie (Włochy) - 12 kwietnia 1947. Maryja, ukazała się 
komuniście Brunowi Cornacchioli, nazywając siebie siebie Panną Objawienia. Objawienia 
początkowo nie zostały uznane przez Kościół katolicki, ale w 1956 papież Pius XII pozwolił 
wybudować w miejscu kultu kaplicę, a opiekę nad sanktuarium powierzył Zakonowi Braci 
Mniejszych Konwentualnych[31]. W 1997 papież Jan Paweł II zaaprobował nazwę miejsca kultu 
jako Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach (wł. Santa Maria del Terzo 
Millennio alle Tre Fontane). 

 1968: Objawienie w Zeitoun (Egipt) - jedne z nielicznych objawień, w czasie których Maryja 
ukazała w miejscu publicznym tłumowi ludzi. 30 kwietnia "świetlista postać" ukazała się w 
Egipcie na wieży koptyjskiego kościoła. Świadkami objawień było również wielu muzułmanów. 
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W 1971 roku biskup katolicki uznał je za prawdziwe. Maryja podczas tych objawień nie 
przekazała żadnego orędzia[32]. 

 1973: Objawianie w Akita (Japonia) - 12 czerwca siostra Agnieszka Katsuko 
Sasagawa podczas otwierania tabernakulum w domu zakonnym miała widzenie. Oślepił ją 
blask Najświętszego Sakramentu. Niedługo po tym wydarzeniu na lewej ręce zakonnicy pojawił 
się krwawiący stygmat, a wkrótce taki sam był na dłoni figury Maryi w kaplicy. Figura ta 
wielokrotnie też płakała łzami i pociła się pachnącymi olejami. 22 kwietnia 1984 r. biskup 
Niigaty uznał objawienia za prawdziwe[33]. 

 1983-1989: Objawienie w Kibeho (Rwanda) - Maryja ukazywała się trzem dziewczynom z 
plemienia Tutsi. Wzywała je do pokuty i wynagrodzenia za grzechy ludzkości. Maryja 
ukazywała im się jako Matka Słowa. W roku 1988 biskup Kibeho uznał objawienia za 
prawdziwe[34]. 

Inne Objawienia:  
 1850: Objawienie w Licheniu (ziemie polskie) - Matka Boża ukazała się 

pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Poleciła mu przenieść cudowny obraz, który wisiał w leśnej 
kapliczce, na godniejsze miejsce. Do dziś wielu chorych czci kamień, na którym są odciśnięte 
stopy Maryi. Zdarzają się tam też cudowne uzdrowienia. Objawienie oficjalnie nie zostało 
uznane przez Kościół, ale władze kościelne zezwoliły na kult cudownego obrazu. Jednym z 
uzdrowionych tam był młody seminarzysta - późniejszy kardynał - Stefan Wyszyński[35] 

 1961-1965: Objawienia w Garabandal (Hiszpania) – miały miejsce latach 1961-1965, z 
udziałem czterech mieszkających w tej wsi dziewczynek. Stolica Apostolska nie wydała 
żadnego orzeczenia na ich temat, jedynie Święte Oficjum raz (1965) i Kongregacja Doktryny 
Wiary dwukrotnie (1967 i 1992) odesłały sprawę do diecezji[36] 

 od 1981: Objawienia w Medziugorie (Bośnia i Hercegowina) - według relacji sześciu osób, 
zwanych widzącymi objawienia, które rozpoczęły się w Medziugorie w czerwcu 1981 i zgodnie 
z relacją widzących trwają do dziś[37]. Kościół katolicki bada prawdziwość tych objawień. Do tej 
pory ich nie odrzucił ani nie potwierdził[38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolicy nie są zobowiązani                                                                         

do wiary w Objawienia Prywatne,                                          

nawet jeśli zostały one uznane                                        

przez Kościół za autentyczne[6].                                         

Nie należą one bowiem do Depozytu Wiary. 
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https://pl.aleteia.org/2017/05/15/co-franciszek-tak-naprawde-powiedzial-o-medjugorie/ 

 

Medjugorje. CHMIELEWSKI odpowiada KS. BLIŹNIAKOWI: https://youtu.be/ch_f5KN_4DE 

Medjugorie antytezą Fatimy?   https://www.youtube.com/watch?v=N40HHsibBow 

Fałszywe objawienia: https://youtu.be/kZugD99_8wk 

Czy fenomen Medjugorie jest autentyczny?  

Wnioski są jednoznaczne to co się tam objawia jest szatanem ! https://youtu.be/HxPrdcEUBfE   

SZATAN w MEDJUGORIE /lewitacj: https://youtu.be/qQeIDlC5qyY 
 

Kościół katolicki nigdy nie uznał tych objawień za zgodne z prawdami 

wiary. Z opinii tamtejszego biskupa i lokalnego episkopatu, wynika, że 

objawienia Medjugorie prawdopodobnie nie zostaną uznane. Czy Watykan 

uznał objawienia w Medjugorie?  Watykan nigdy nie uznał objawień                                 

w Medziugorie, ale dwa lata temu papież zezwolił na pielgrzymowanie do 

tego, położonego w Bośni i Hercegowinie - miasta. 

 

 
 

Tajny raport Watykanu o objawieniach w Medjugorie. Abp Jan Paweł Lenga 
 

     
https://www.youtube.com/watch?v=lD8vk4gTwgE  +  https://youtu.be/lD8vk4gTwgE 

 

 

https://pl.aleteia.org/2017/05/15/co-franciszek-tak-naprawde-powiedzial-o-medjugorie/
https://youtu.be/ch_f5KN_4DE
https://www.youtube.com/watch?v=N40HHsibBow
https://youtu.be/kZugD99_8wk
https://youtu.be/HxPrdcEUBfE
https://youtu.be/qQeIDlC5qyY
https://www.youtube.com/watch?v=lD8vk4gTwgE
https://youtu.be/lD8vk4gTwgE


 

       

                                                                                                                                                                                                                       
 

  

http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/53.php 

                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

                                                                                      

                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. PAN BÓG ISTNIEJE,            A TYLKO GŁUPI MÓWI W SWOIM SERCU: „Nie ma Boga”   
http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=886&werset=1#W1 
 

 

 
 

  

http://www.teologia.pl/m_k/zag01b.htm 

https://www.gotquestions.org/Polski/Czy-Bog-istnieje.html 

https://www.kazdystudent.pl/a/istnienieboga.html?gclid=C

Mbm1uGpg8gCFcILcwodFP8AiQ 

 

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/53.php
http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=886&werset=1#W1
http://www.teologia.pl/m_k/zag01b.htm
https://www.gotquestions.org/Polski/Czy-Bog-istnieje.html
https://www.kazdystudent.pl/a/istnienieboga.html?gclid=CMbm1uGpg8gCFcILcwodFP8AiQ
https://www.kazdystudent.pl/a/istnienieboga.html?gclid=CMbm1uGpg8gCFcILcwodFP8AiQ


 

 

 

 

 

 

 

DOWODY  ŚWIĘTEGO  GRZEGORZA  NA  ISTNIENIE  BOGA: 

 
Istnienie Boga to nie wymysł ludzkiego rozumu.  

Wszystko, co nas otacza, mówi nam o Bogu:  

kosmos, jego piękno i ład,  

a także najgłębsze pragnienia i tęsknoty człowieka.   
 
 

  

 racje rozumowe prowadzą do tego, 

 że ktoś  widząc ubranie,  

 uzna istnienie tkacza 
 

 

 

 

 

patrząc na okręt, pojmie,                                 

że jest budowniczy...".  

    

                                                                                                                                                                                                

A OTO TRZY WIZERUNKI WYKONANE NIE LUDZKĄ RĘKĄ -  http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/mowi_glupi.htm 

 

 

 

 

                                                                 

 

  

  

 

    

  
 

  

  

http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/mowi_glupi.htm


 

Rozumowe uzasadnienie istnienia Boga

 

Według Tomasza istnienie Boga nie jest prawdą 
oczywistą (propositio per se nota), nie wymagającą 
dowodzenia. Potrzebny jest dla niej dowód. 
Twierdząc tak, Tomasz stawał w opozycji do 
panującego w scholastyce przekonania, zrywał z 
tezą obozu augustyńskiego, dla którego Bóg był 
„jak najbardziej obecny w duszy ludzkiej”. Istnienie 
Boga nie jest dogmatem opartym na apriorycznym 
rozumowaniu; nie wynika ani z pojęcia prawdy, jak 
chciał Augustyn, ani z pojęcia doskonałego bytu, 
jak chciał Anzelm. Zarówno w dowodzie Augustyna, 
jak i Anzelma, Tomasz widział błędy. Przyznawał, że 
gdybyśmy znali istotę Boga, to pojęlibyśmy od razu, 
że istnieje. Nie pozostaje więc nic innego, jak 
oprzeć dowód istnienia Boga na doświadczeniu – 
mimo że w nim jest dany byt skończony i 
niedoskonały, bardzo daleki od Boga; niemniej jest 
to jedyna droga do „upewnienia się” o Jego 
istnieniu. Dowód istnienia Boga musi być 
aposterioryczny, musi wyprowadzać istnienie Boga 
nie z nieznanej nam Jego istoty, lecz ze znanych 
nam Jego dzieł. 

                       Według Tomasza za istnieniem Boga przemawia pięć argumentów,  
nazywanych drogami (łac. Quinque viae ) 

 jeśli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel – Bóg (łac. ex motu) 
 jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, istnieje pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg (łac. 

ex ratione causae efficientis) 
 jeśli byty przygodne nie istnieją w sposób konieczny (pojawiają się na świecie i 

przemijają), musi istnieć byt konieczny – Bóg (łac. ex possibili et necessario) 
 jeśli rzeczy wykazują różną doskonałość, to istnieje byt najdoskonalszy – Bóg (łac. ex 

gradibus perfectionis) 
 jeśli celowe działanie jest oznaką rozumności, to ład i porządek w działaniu bytów 

nieożywionych, lub pozbawionych poznania, świadczą o istnieniu Boga, kierującego 
światem nieożywionym. (łac. ex gubernatione rerum) 

Tomiści podkreślają zasługi Tomasza w kwestii poglądów na temat Boga. Arystoteles Boga 
określał jako byt najwyższy, Tomasz zaś nie stawiał go w hierarchii bytów, lecz definiował 
jako czyste istnienie, czyli Bóg jako podstawa każdego bytu, a nie jako jeden z bytów o 
najwyższych przymiotach. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scholastyka_%28filozofia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustianizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racjonalizm_filozoficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_z_Hippony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anzelm_z_Canterbury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empiryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_%28filozofia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Byt_przygodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Byt_konieczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doskona%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argument_teleologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Istnienie


 

 

                                http://religie.wiara.pl/Aktualnosci  

Święta, święte miejsca, bogowie, świątynie... - zobacz nasz, ciągle aktualizowany, zbiór haseł i tekstów. 

http://religie.wiara.pl/doc/1435552.Alfabet-religii 

 Religie tradycyjne 
 Religie świata o Jezusie 
 http://kosciol.wiara.pl/ 
 http://ekumenizm.wiara.pl/ 
 http://religie.wiara.pl/Religie/Hinduizm 
 Czym jest buddyzm   Wokół buddyzmu   Aktualności 
 Wokół judaizmu    Kult, święta, nauczanie   Aktualności 
 Co wiemy o islamie?   Muzułmańskie święta    Aktualności  

 

 

 

 

 

 
Jasz - Piorun (Świętowit) 

 
Marzanna - Matka Ziemia 

 

 
Łado - Swarożyc 

 
Pani Lela (Dzidzileyla / Dzidzlela / Łada) 

 

RELIGIE ŚWIATA   

  RELIGIA SŁOWIAN 

http://religie.wiara.pl/Aktualnosci
http://religie.wiara.pl/doc/1435552.Alfabet-religii
http://religie.wiara.pl/Religie_tradycyjne
http://religie.wiara.pl/Religie/Religie_swiata_o_Jezusie
http://kosciol.wiara.pl/
http://ekumenizm.wiara.pl/
http://religie.wiara.pl/Religie/Hinduizm
http://religie.wiara.pl/Buddyzm/Czym_jest_buddyzm
http://religie.wiara.pl/Buddyzm/Wokol_buddyzmu
http://religie.wiara.pl/Buddyzm/Aktualnosci
http://religie.wiara.pl/Judaizm/Wokol_judaizmu
http://religie.wiara.pl/Judaizm/Kult_swieta_nauczanie
http://religie.wiara.pl/Judaizm/Aktualnosci
http://religie.wiara.pl/Islam/Co_wiemy_o_islamie
http://religie.wiara.pl/Islam/Muzulmanskie_swieta
http://religie.wiara.pl/Islam/Aktualnosci


 
Trzy Zorze (Zarze) 

 
Nyja 

 

 
Lel i Polel (Waligóra i Wyrwidąb) 

 
Leleń i Drzewo Życia 

 

 
Marzanna (Marza) i Światło Bożyca 

 
Dziewanna i Księżyc (Noc Sobótkowa) 

 

 

 
Duch Gór - Karkonosz - Liczyrzepa 

 

 
Marzanna i Dziewanna 

 

 

http://www.bogowiepolscy.net/gfx/image/02_MarzannaDziewanna.jpg


 

 
Dziewanna (Wiosna) 

 

 

 
Dziewanna Gromniczna 

 

 artykuł  tutaj 

"siedli nad Wisłą i przezwali się Lachami, a od tych Lachów przezwali się jedni Polanami, drudzy 

Lachowie Lutyczanami, inni — Mazowszanami, inni — Pomorzanami".                                                                        

Od imienia Lecha zostaje nazwany lud Lechitów i kraina Lechia. 

 

Korytkowski, kanonik kapituły metropolitarnej, pisał w roku 1880: "Kościół kolegiacki św. Jerzego na 

zamku, według ustnego podania przez Mieczysława I z pogańskiej świątyni przerobiony, był pierwszym 

kościołem parafialnym w Gnieźnie, a zarazem kaplicą książęcą..."  

 

 

Kliknij w mapę, 

aby powiększyć 

http://www.bogowiepolscy.net/gfx/image/02_MarzannaDziewanna.jpg
http://www.bogowiepolscy.net/gfx/image/02_MarzannaDziewanna.jpg
http://www.bogowiepolscy.net/gfx/image/02_MarzannaDziewanna.jpg
http://www.bogowiepolscy.net/gfx/image/02_MarzannaDziewanna.jpg
http://www.bogowiepolscy.net/gfx/file/Gora_Lecha_Gniazdo_Bogow_tekst.pdf
http://www.bogowiepolscy.net/gfx/file/Gora_Lecha_Gniazdo_Bogow_tekst.pdf


ŚWIĘTOWIT : główne bóstwo czczone przez Słowian połabskich – Ranów, zamieszkujące na wyspie Rugii w 
grodzie Arkona. Arkona była znanym ośrodkiem kultu słowiańskiego boga Świętowita. Świątyni strzegła stała załoga 
licząca 300 wojów, podległych arcykapłanowi.                                                      

                                                                                                                                                                                 

W rzekach i jeziorach składali ofiary ze zwierząt, mąki i soli, a olbrzymie głazy służyły im jako ołtarze, i tu w Wielkanoc 
składano tu resztki święconki i pieniądze[1]. Szczególnym kultem otaczano dąb, lipę, klon, wiąz i jesion. Drzewa 
uznawano za siedliska bogów. Podczas chrystianizacji Szczecina mieszkańcy uprosili biskupa Ottona z Bambergu, aby 
nie wycinał świętego orzecha, by mogli odpoczywać w jego cieniu.  

 http://www.bogowiepolscy.net/relacja-dlugosza.html

Chrystianizacja Polski trwała przynajmniej do wieku XV., a masowo pojawiły się pogańskie świątynie w XII w. A dziś można też 
podziwiać Chram ( gontynę ) z  gminy Łużna, która została wybudowana w 2014 r. i jest unikatowym zabytkiem w skali Europy.  
 

 

 

 

  

 

 

W czasach współczesnych członkowie wspólnot tzw. rodzimowierców spotykają się, akcentując tym nawiązanie do religii Słowian. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Foto 1:  

Światowit 

w Arkona            

---------------

Foto 2: 

Kraków  

Światowit 

pod 

Wawelem 

Słowianie wyobrażali sobie wszechświat  jako olbrzymi dąb; w 

jego koronie żyli bogowie, na poziomie pnia ludzie, a korzenie 

stanowiły krainę umarłych . Dąb zaś był uważany za święte 

drzewo Peruna. Jeszcze w XIX wieku w pobliżu Woroneża młoda 

para udawała się do starego dębu i trzykrotnie go obchodziła. 

Jałowiec był drzewem kojarzonym z kultem zmarłych, zaś lipa z 

kultem kobiecym.  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie_po%C5%82abscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ranowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_S%C5%82owian
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99towit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejsca_kultu_poga%C5%84skich_S%C5%82owian#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_z_Bambergu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Eik.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Eik.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzimowierstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perun
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Worone%C5%BC


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

WIARA W ISTNIENIE PANA BOGA - DOWODY DLA SENSU WIARY W BOGA!                                   
Opracowanie to ma charakter zasadniczo uniwersalny!                                                                                                      
ZAPRASZAM:   http://wiara.us/strona_g%C5%82%C3%B3wna  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                             

 
TEOLOGIA:   http://www.teologia.pl/m_k/zag01b.htm   

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

http://wiara.us/strona_g%C5%82%C3%B3wna
http://www.teologia.pl/m_k/zag01b.htm

