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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 trzeciego dnia, 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.                                                                 
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Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna 

Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim 

Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, 

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha 

Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot 

wieczny. Amen. https://niniwa.pl/2020/12/10/wyznanie-wiary-dlaczego-funkcjonuja-dwie-wersje-tej-modlitwy/           httkontrole-nad-twoim-umyslem/  +   

http://ptaki.info/index.php 
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Credo in unum Deum, Patrem 

omnipotentem...                                                             
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Czy Chrystus Pan odkupił wszystkich ludzi?  
Postawmy sobie pytanie o los wieczny tych setek i tysięcy, a może milionów 
pokoleń, które żyły przed Chrystusem. Dla wierzącego chrześcijanina jest to pytanie 
ogromnie ważne, skoro wiara uczy nas, że tylko w Chrystusie człowiek może 
osiągnąć zbawienie: Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12; por. 
1 Tm 2,5n). Zacznijmy od zwrócenia uwagi na pewne spłycenie, jakie w naszej 
świadomości społecznej dokonało się w czasach Oświecenia. Mianowicie dopiero 
wtedy zaczęło się mówić o Panu Jezusie, że jest On założycielem chrześcijaństwa. 
Wprawdzie nie jest to określenie fałszywe, zawiera się w nim jednak ukryte 
zaproszenie do traktowania chrześcijaństwa jako zjawiska czysto ludzkiego, jak 
gdyby było ono tylko jedną wśród wielu religii świata. Otóż warto wiedzieć, że w 
starożytności chrześcijańskiej popularnością cieszyła się prawda, iż Kościół istnieje 
od początku świata, tyle że do czasów Chrystusa Pana istniał jedynie w formie 
niewidzialnej. Świadectwo tej wiary znajdziemy m.in. w najstarszej zachowanej do 
naszych czasów Homilii Chrześcijańskiej, napisanej w roku 150: Pełniąc wolę Ojca 
naszego, Boga, należeć będziemy do Kościoła naszego pierwotnego, Kościoła 
duchowego, stworzonego pierwej niż słońce i księżyc. (...) Kościół nie istnieje 
dopiero od dzisiaj, ale od początku. Był on bowiem duchowy, tak właśnie jak nasz 
Jezus. Objawił się zaś w ostatnich dniach, ażeby nas zbawić. Otóż Kościół, który był 
duchowy, objawił się w Ciele Chrystusowym, aby nam pokazać, że kto go zachowa 
w ciele i go nie zbezcześci, otrzyma go w Duchu Świętym. Zauważmy, że założenie 
Kościoła przez Pana Jezusa przyrównuje autor tej homilii do tajemnicy Wcielenia. 
Tak jak Chrystus Pan nie zaczął istnieć w momencie swego poczęcia, bo jest On 
Przedwiecznym Synem Bożym, ale wówczas zaczęło się tylko Jego istnienie 
widzialne, w naturze ludzkiej podobnie jest z Kościołem: istniał on od początku 
świata, a Pan Jezus w tym sensie go założył, że nadał mu postać instytucji i 
wspólnoty, która istnieje również w wymiarze widzialnym. Takie spojrzenie na 
Kościół było wśród pierwszych chrześcijan bardzo rozpowszechnione, jak o tym 
świadczą jeszcze dwa inne, też pochodzące z połowy II wieku, dokumenty: Pasterz 
Hermasa (Wizja 2,4,1) 2 oraz Apologia św. Justyna Męczennika (1,46,2) 3. Św. 
Justyn, chyba jako pierwszy w historii Kościoła, mówi o żyjących w czasach 
przedchrześcijańskich chrześcijanach anonimowych: Pouczono nas, że Chrystus to 
pierworodny Syn Boży i równocześnie Słowo, w którym uczestniczy cały ród ludzki. 

Czytaj: 



Otóż ci, co prowadzili życie ze Słowem zgodne, są chrześcijanami, nawet jeśli 
uchodzili za ateistów, jak na przykład wśród Greków Sokrates, Heraklit i do nich 
podobni. Jak widzimy, św. Justyn wyraźnie stwierdza, że nie jest to jego osobisty 
pogląd, ale że takie pouczenie otrzymał od Kościoła. Otóż jeśli sobie uprzytomnimy, 
że tajemnica Kościoła jest to tajemnica powołania do zbawienia, to okaże się, że już 
Apostoł Paweł kilkakrotnie wspominał, że istnieje ona od wieków, a Chrystus Pan 
nadał jej widzialność i całą skuteczność (Rz 16,25n; Ef 3,9n; Kol 1,26). 1 Tzw. Drugi List Klemensa do Koryntian, 14; 

w: Pisma Ojców apostolskich, tłum. Arkadiusz Lisiecki, Poznań 1924 s.190n. 2 Dz. cyt., s Święty Justyn, Apologia, tłum. Arkadiusz Lisiecki, Poznań 
1926 s.53. 

Dzisiaj, kiedy nawet gorliwi katolicy zbyt mało zauważają w Kościele jego wymiar 
nadprzyrodzony, szczególnie warto sobie przypomnieć tę starą prawdę, że Kościół 
również w tym nie jest podobny do żadnej instytucji czysto ludzkiej, iż jest 
transcendentny wobec dziejów: istnieje wcześniej, niż te dzieje się zaczęły i nie 
przestanie istnieć, kiedy one dobiegną kresu. Kościół jest bowiem wielką wspólnotą 
Bożych przyjaciół, przeznaczoną do życia wiecznego. Żeby się jeszcze więcej 
nacieszyć tą prawdą o Kościele istniejącym przed wiekami, przeczytajmy jeszcze 
tekst Euzebiusza z Cezarei, napisany około roku 300: Chociaż niewątpliwie jesteśmy 
nowymi ludźmi i chociaż narody dopiero teraz poznały to rzeczywiście nowe imię 
chrześcijan, przytoczymy dowody na to, że naszego życia i obyczajów, opartych na 
zasadach bogobojności, nie utworzyliśmy dopiero teraz, lecz że od pierwszej, rzec 
można, chwili istnienia rodu ludzkiego szczęśliwie się rozwinęły z pojęć, wrodzonych 
pobożnym ludziom danego czasu. (...) Gdyby kto powiedział, że oni wszyscy, od 
Abrahama idąc w górę aż do pierwszego człowieka, dla swej niewątpliwej 
sprawiedliwości są chrześcijanami z uczynków, chociaż nie z imienia, nie rozminąłby 
się z prawdą. Imię to bowiem mówi wyraźnie, że chrześcijanin, dzięki poznaniu 
Chrystusa i dzięki Jego nauce odznacza się roztropnością, sprawiedliwością, 
wstrzemięźliwym życiem, mężną cnotą, wreszcie wyznawaniem czci jednego i 
jedynego, najwyższego Boga. W tym wszystkim zaś oni płonęli gorliwością nie 
mniejszą od naszej. (...) Dlatego należy uznać, że pierwotną, najstarszą, wiekiem 
najpoważniejszą, przez ludzi miłych Bogu takich jak Abraham odkrytą religią jest ta, 
którą teraz właśnie wszystkim narodom głosi nauka Chrystusowa. (...) Dlaczegóż by 
więc nie można przypuścić, że my, którzy się wywodzimy od Chrystusa, mamy ten 
sam sposób życia i ten sam wyraz religii, jaki mieli niegdyś owi Boży przyjaciele? A 
zatem nie jest nową ani obcą, ale naprawdę pierwotną, jedyną i prawdziwą formą 
służby Bożej ta właśnie, którą nam podała nauka Chrystusa. Od Abla 
sprawiedliwego aż do końca świata wypowiada tę samą prawdę św. Augustyn jak 
długo ludzie rodzą się i są rodzeni, wszyscy sprawiedliwi przechodzący przez to życie 
stanowią jedno ciało Chrystusa. Warto wiedzieć, że prawdę tę przypomniał również 
ostatni sobór, w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, wykorzystując zresztą te 
właśnie sformułowania św. Augustyna. I to jest pierwsza część odpowiedzi na nasz 
problem: Kościół jest tajemnicą istniejącą przed wiekami, a zatem do zbawienia byli 
wezwani również wszyscy ludzie, żyjący przed Chrystusem. Ci, którzy rzeczywiście 
szli przez życie drogą zbawienia, zawdzięczali to łasce, której Bóg im udzielał ze 
względu na przyszłe zasługi Chrystusa Pana. Bo nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tę prawdę, że ci 
ludzie ery przedchrześcijańskiej, którzy rzeczywiście zbawienia dostąpili, 



zawdzięczają je całkowicie Chrystusowi, a osiągnęli je dopiero po Jego zbawczej 
śmierci, wyznajemy w słowach Symbolu apostolskiego : Zstąpił do piekieł. Żeby nie 
wydłużać tego listu, nie będę tu omawiał tekstów biblijnych na ten temat, bo są one 
łatwo dostępne (1 P 3,18 22; Ef 4,8 10; Hbr 11,39n; Ap 1,18). Od razu przejdę do 
przedstawienia paru szczególnie charakterystycznych pouczeń, jakie na temat 
prawdy o zstąpieniu Ukrzyżowanego do otchłani zostawili nam Ojcowie Kościoła. 
Zacznę od pochodzącego z ok. 180 roku świadectwa św. Ireneusza, duchowego 
wnuka Apostoła Jana, bo jest ono napisane jakby specjalnie w odpowiedzi na nasz 
problem: Chrystus przyszedł nie tylko dla tych, Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna (1,4), tłum. Arkadiusz 

Lisiecki, Poznań 1924 s Święty Augustyn, Kazanie 341,9,11 (PL 39,1499) którzy uwierzyli Mu od czasów cesarza 
Tyberiusza. Nie jest też tak, żeby Ojciec troszczył się tylko o ludzi, którzy żyją 
obecnie. On troszczy się w ogóle o wszystkich od początku ludzi, którzy według 
swoich możliwości i w swoim czasie bali się i kochali Boga, byli sprawiedliwi i 
troskliwi wobec bliźnich oraz pragnęli zobaczyć Mesjasza i usłyszeć Jego głos. (...) 
Dlatego Pan zstąpił pod ziemię, aby również im zwiastować nowinę o swoim 
przyjściu, że jest odpuszczenie grzechów dla tych, którzy w Niego wierzą 6. Obraz 
Chrystusa Pana, ogłaszającego przebywającym w otchłani zmarłym dobrą nowinę, 
zaczerpnięty został z 1 P 3,19. Otóż byłoby dużym uproszczeniem przypisać 
pobłażliwie ten obraz nadmiarowi wyobraźni eschatologicznej u pierwszych 
chrześcijan. Funkcją tego obrazu jest przekazanie nam prawdy, że z chwilą zbawczej 
śmierci Chrystusa Pana zbawienie nie ogarnęło bynajmniej automatycznie 
wszystkich ludzi, którzy umarli przed Nim, ale było ono przedmiotem wyboru 
każdego, kto je rzeczywiście przyjął. Klemens z Aleksandrii, piszący jakieś 
dwadzieścia lat po Ireneuszu, wyraźnie powiada, że Chrystus Pan zstąpił do otchłani 
nie tylko dla sprawiedliwych Starego Testamentu, ale dla wszystkich ludzi 
spragnionych zbawienia: Pan nie z żadnej innej przyczyny zstąpił do Hadesu, jak 
tylko po to, aby i tam głosić Ewangelię. (...) Sprawiedliwy, dopóki istotnie jest 
sprawiedliwy, nie różni się od innego sprawiedliwego, czy to byłby człowiek Prawa 
Mojżeszowego czy Hellen. Bóg jest Panem nie tylko Judejczyków, ale wszystkich 
ludzi, a bardziej bezpośrednio jest Ojcem tych, którzy Go poznali 7 6 Święty Ireneusz, Adversus 

haereses (Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy), 4,22,2 i 27,2; Sources chrétiennes 100,688 i Klemens z Aleksandrii, Kobierce (6,46,2 i 47,2) 
tłum. Janina Niemirska- Pliszczyńska, t.2 Warszawa 1994 s.138n. 

Podobnie pisał ok. 247 roku uczeń Klemensa, wielki Orygenes: Pan, kiedy stał się 
duszą pozbawioną ciała i przebywał wśród pozbawionych ciała dusz, przyciągnął ku 
sobie te spośród nich, które tego chciały albo o których znanym sobie sposobem 
wiedział, że są tego godne 8 Zachowało się nawet świadectwo, że już 
katechumenów pouczano o tym, iż dobrodziejstwo zbawienia ogarnęło również 
zmarłych, żyjących przed czasami Chrystusa Pana. Oto co na ten temat mówił 
swoim katechumenom św. Cyryl z Jerozolimy: Zstąpił do piekieł, aby i tam zbawić 
sprawiedliwych. Bo powiedz mi: Chciałbyś, aby żyjący stali się uczestnikami łaski, a 
ci, którzy od Adama tak długi czas byli w więzieniu, nie mieli otrzymać wolności? 9. 
Bo Chrystus Pan jest naprawdę kimś nieskończenie więcej niż założycielem religii 
chrześcijańskiej. On jest prawdziwie Zbawicielem świata (J 4,42). Również 
Zbawicielem wszystkich pokoleń, które były przed Nim. Orygenes, Przeciw Celsusowi (2,43), tłum.  

Kalinkowski, Warszawa 1986 s Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne (4,11), tłum. Wojciech Kania, Kraków 2000 s.65 

https://docplayer.pl/11087221-Czy-chrystus-pan-odkupil-wszystkich-ludzi.html  .   https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/tajemnice_biblii/czy_odkupil 
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BIBLIO OJCZYZNO MOJA: https://youtu.be/z4AGYyZVUcY .  https://youtu.be/uT5lInOaqQs . 

 

Dlaczego Pismo Święte rozpala serce? Bo w nim Bóg mówi z serca do serca. Film 
„Biblio, ojczyzno moja" to żywe i poruszające świadectwo osób, które pod wpływem 
czytania Biblii, rozkochane w Słowie, przeżywają w swojej wierze duchową wiosnę i 
w nowy sposób odczytują codzienność.  
 
Za literami Pisma „skrywa się” żywe Słowo Oblubieńca.                                                                            
( Film do kupienia na: http://www.sklep.katolik.tv/biblio--o.. 
 

 

 

https://youtu.be/z4AGYyZVUcY
https://youtu.be/uT5lInOaqQs
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl9VWEpNOEZ0WmVVQXJYcHZ4VjFrcFhPVnVOZ3xBQ3Jtc0tsaW1Ednl5UW1OSnVHLVN5bmRqNXZxVmJieVNwZFo5bEVCVmh2TVhsZnh4ZU03NGhwUE10NVdIblA3TXV4eDBLb285UGNHMmhQdlNVTjB0MlpNVUJTVVZYX3duQV90RloxU1pYMnliUm1uZHJWMEZFRQ&q=http%3A%2F%2Fwww.sklep.katolik.tv%2Fbiblio--ojczyzno-moja%2C204%2C827%2Cprodukt.html&v=z4AGYyZVUcY


... Podaj dalej! Pomóż nam dotrzeć do ludzi,                                                                                                    
którzy może nie spotkali jeszcze Boga, a może z różnych przyczyn oddalili się od Niego. Chcemy, 
aby każdy poznał miłość, dobroć i bliskość Boga, która jest dostępna codziennie :)   
                                                                                                                                       

 
 

1. https://youtu.be/9OSpB1diwm4?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
2. https://youtu.be/JQO8sqqBCfo?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
3. Nie strać swego powołania: https://youtu.be/H9cIpBirv20?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
4. Relacja z Bogiem: https://youtu.be/mGGT_ZMmym0?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
5. Moc krwi Jezusa cz.1: https://youtu.be/rotYDn7WumE?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB .... 

 

 
 

 
 

https://youtu.be/2CyaBGg-XeY   Rozpal Wiarę  -  Czy nauka przeszkadza w wierze?  https://youtu.be/XriharhOYxQ  Odcinek Świąteczny Rozpal Wiarę - Czy Bóg 
dalej mówi? | Łukasz, Edyta i Paweł Golec: https://youtu.be/AbL96Bn1vrE   

 

Grał jako piłkarz w klubach Widok 
Skierniewice i Unia Skierniewice; 
występował na pozycji obrońcy

[1][2]
. 

Ukończył Akademię Wychowania 
Fizycznego w Warszawie

[3]
. 

W 2007 roku doświadczył nawrócenia, po 
czym został liderem wspólnoty „Głos Pana” 
w Skierniewicach przy parafii Miłosierdzia 
Bożego

[3]
. Następnie podjął się 

ewangelizacji w Polsce i za granicą. W 
2017 roku był prelegentem w ramach 
rekolekcji „Jezus na Stadionie”, które 
odbyły się na PGE Narodowym

[4]
, zaś rok 

później na tym samym stadionie był 
prelegentem rekolekcji „Stadion Młodych”

[5]
. 

Jest autorem podcastów 
na YouTube „Rozpal 
wiarę” oraz „Kwadransik 
ze Słowem”

[6][7]
. 

 

 

https://youtu.be/9OSpB1diwm4?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/JQO8sqqBCfo?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/H9cIpBirv20?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/mGGT_ZMmym0?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/rotYDn7WumE?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/2CyaBGg-XeY
https://youtu.be/XriharhOYxQ
https://youtu.be/AbL96Bn1vrE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widok_Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widok_Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obro%C5%84ca_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obro%C5%84ca_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Skierniewicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Skierniewicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Skierniewicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/PGE_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/PGE_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-6


Tomasz à Kempis – „O naśladowaniu Chrystusa”                                   
Fragmenty:   https://youtu.be/82ET8_s0_EE  .   Księga I, rozdział 21:   https://youtu.be/CtuEXsnmqmo  .   Ostatnia część:   https://youtu.be/xL6LkK7wLA8                       

 

Księga I, Rozdział 1:   https://youtu.be/0affRlvjmxo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O                                                                                                                                          

Księga I, Rozdział 2:   https://youtu.be/f7CaD22_nU0?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O                                                                                                                                               

Księga I, Rozdział 3:   https://youtu.be/1yny9ReM_lo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O                                                                                                                                     

Księga I, Rozdział 4:   https://youtu.be/NJA9tTVpbzI?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 5:   https://youtu.be/HgTIPSjHfsc?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 6:   https://youtu.be/V-SL1QHlnvk?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 7:   https://youtu.be/V8GwMCm88fo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 8:   https://youtu.be/b1ZAUP6orCU?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 9:   https://youtu.be/P5zHIFrX13M?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 10: https://youtu.be/JDXALHGVlVU?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

 

Książeczka ta nawróciła więcej ludzi, aniżeli 
zawiera liter na swoich kartach. Poza Pismem 
Świętym, najbardziej popularne dzieło literatury 
chrześcijańskiej w historii. 

 

Przyszło nam żyć w dziwnej epoce. Zaledwie uwalniamy się od upiorów przeszłości, 
a już trzeba się zmagać z zagrożeniami, które niesie przyszłość. Rozpoznajemy 
siebie, wpatrując się w wielką Tradycję Chrześcijaństwa i wciąż ją wzbogacając, a 
równocześnie z zadziwiającą łatwością poddajemy się wizjom rzeczywistości bez 
Boga. Przyznajemy się do bliskości z Chrystusem, a jednocześnie poddajemy w 
wątpliwość wartość Kościoła i dogmatycznego wymiaru wiary. I właśnie dlatego 
potrzebujemy natychmiastowego wsparcia, pomocy zarówno duchowej, jak i 
intelektualnej. Miłując prawdę, musimy poszukiwać nie tylko rzeczy nowych, ale 
pamiętać też o tym wszystkim, co tworzy mocny rdzeń chrześcijańskiej Tradycji, 
która zaproponowała wiele ważnych odpowiedzi na wyzwania niesione przez 
człowieczeństwo. Nie wolno nam również poprzestawać na tym, co aktualnie 
rozpoznaliśmy, ani - tym bardziej - ograniczać pasji poznawczych do osobistych 
zaledwie racji. Nadal bowiem żyjemy w kulturze pytań i zarówno wiara, jak i niewiara 
nie umniejszają religijnych wątpliwości, aczkolwiek troska o rozpoznanie 
ostatecznego sensu dysponuje prawdziwie scalająca mocą. 
Tym bardziej jest to wyraźne teraz, kiedy fundamentalne kategorie 
religijne zostały przez wielu współczesnych nie tyle podane w 
wątpliwości, co raczej oddalone poza zakres koniecznych zainteresowań, 
i nie wywołują społecznie odczuwalnych emocji ani nie przynoszą 
satysfakcji w osobistym odczuciu ludzi. Przydziela się im, co najwyżej, 
skromne miejsce w społecznych rytuałach, do jakich jeszcze zachęca 
tradycyjna kultura, trwająca na gruzach pooświeceniowej rzeczywistości 
europejskiej, dzisiaj zwanej postmodernistyczna, ponowoczesna˛ albo 
postnietzscheańską. (...) 

 

 

https://youtu.be/82ET8_s0_EE
https://youtu.be/CtuEXsnmqmo
https://youtu.be/xL6LkK7wLA8
https://youtu.be/0affRlvjmxo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
https://youtu.be/f7CaD22_nU0?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
https://youtu.be/1yny9ReM_lo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
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https://youtu.be/HgTIPSjHfsc?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
https://youtu.be/V-SL1QHlnvk?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
https://youtu.be/V8GwMCm88fo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
https://youtu.be/b1ZAUP6orCU?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
https://youtu.be/P5zHIFrX13M?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O
https://youtu.be/JDXALHGVlVU?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O


 

Ks. Jan Kaczkowski: „CHOROBA nie musi wszystkiego kończyć, a może wszystko zacząć…”   Wszystkie cytaty tego autora    

 

Ks. Jan Kaczkowski,  Założyciel i Dyrektor Puckiego Hospicjum:  https://youtu.be/7FeJpSyIY54  .   https://youtu.be/lGqh9_DLoE8  

https://fundacjakaczkowskiego.org/ksiadz-pod-prad/   https://fundacjakaczkowskiego.org/onkocelebryta/    https://fundacjakaczkowskiego.org/przebudziciel/                                                     

https://fundacjakaczkowskiego.org/ojciec-nie-biologiczny/    https://youtu.be/wnXQua4eumE    .   https://hospitium.org/        https://fundacjakaczkowskiego.org/sklep/   

 

 

 

 

 

 

 

Vlog ks. Jana Kaczkowskiego.   Boska Telewizja .  Smak Życia  .   https://www.youtube.com/playlist?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

1.   Uczył lekarzy, jak rozmawiać z pacjentami o umieraniu.   https://youtu.be/wal0NPXQkKo?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

2.   Uporządkowana miłość do jedzenia i picia.  https://youtu.be/7qzuJdeptrI?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

3.   O "smaku" uczty... eucharystycznej.  https://youtu.be/U8pIcQofTMQ?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

4.   O poszukiwaniu sensu, oswajaniu emocji.  https://youtu.be/APbHmcvWG4A?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

5.   Cierpienie nie uszlachetnia, ale na pewno zmienia.  https://youtu.be/sK2Votdtr5A?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

6.   Co robić, kiedy potworna emocja zagna nas w narożnik.  https://youtu.be/T5EpUJG5dV8?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

7.   Wwąchując się w "smak" lipy - nie całkiem zgnijemy.  https://youtu.be/pIuJSWulbRw?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

8.   Wśród surferów, prowokuje koloratką.  https://youtu.be/aWp8HzaE9qA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

9.   Wi-fi przy każdym łóżku, szwedzki stół.  https://youtu.be/hc-2PJcRnS4?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

10. Namawia na szanowanie KAŻDEJ Mszy Świętej.  https://youtu.be/R50p5Gs9gEA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

11. Między młotem a kowadłem, broni Kościoła.  https://youtu.be/pXyzq1FNuCA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

12. Ks. Jan wspomina okrągłe urodziny.  https://youtu.be/pK7XYkaD5xs?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

13. Tym razem ks. Jan czyta osobliwą bajkę.  https://youtu.be/x2TqJ92VWhc?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

14. Rysuje, w słusznej (i trudnej) sprawie.  https://youtu.be/ITGzKHxkppI?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

15. Jak dziecku nie odebrać nadziei.  https://youtu.be/2HKSJVvIubw?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

16. Co robić, kiedy nie ma już dobrych wiadomości.  https://youtu.be/vJsaKg_T12o?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

18. Uparcie dzieci ze śmiercią oswaja.  https://youtu.be/IzIwE8Vsuk4?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

30. Oddaje się niezwykle księżowskim wyczynom (czyt: uczy się klękać).  https://youtu.be/EsQHylWV3VA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

32. O radach, którymi zasypywany jest każdy chory.  https://youtu.be/3QAhOPSWjYE?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

38. Alpy Francuskie, biskupa na emeryturz, który po latach wrócił do "zwykłego" duszpasterstwa.    https://youtu.be/PbT0bbKXuz0 
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W 2019 roku Prezydent USA Donald Trump, w przemówieniu nie bał się mówić o 

zbawieniu. Cytuję te słowa nie bez powodu: „Chrześcijanie składają dzięki, że Syn Boży przyszedł na świat by 

zbawić ludzkość. Jezus Chrystus inspiruje nas do tego, by kochać się nawzajem, mając serca pełne wielkoduszności i łaski”,   . 

Przemówienie Trumpa było bowiem pierwszą od bardzo wielu wypowiedzią liczącego się polityka 

na świecie, w której padło słowo zbawienie. Dlaczego zdecydowana większość polityków, którzy 

oficjalnie są chrześcijanami boi się, nie chce, wstydzi się mówić o zbawieniu? 

Świat, żyje dniem doczesnym, bo jest światem pogańskim. Współczesnego człowieka nie 

interesują kwestie metafizyki, a co dopiero teologii czy religii. Jest on skoncentrowany wyłącznie 

na emocjach, przeżyciach, materializmie, dobrobycie, przyjemności, całą ufność pokładając w 

pieniądzu. Człowiek jest coraz głębiej zanurzony w hedonizmie. Myśli, że jedynym, co decyduje o 

jego wartości jest sukces. Nie ma miejsca na słabość, na miłość, na przyjaźń – liczy się przede 

wszystkim zysk… 

W takim świecie nie ma miejsca dla Boga. Religia rugowana jest z życia publicznego do sfery 

prywatnej. Dlatego m. in. dyskusje o zbawieniu są po prostu źle widziane, ponieważ mogą komuś 

popsuć humor. Jakże jednak miałoby być inaczej? Chrystus uczy nas o grzechu, o piekle, o sądzie. 

Świat nie chce o tym słyszeć, nawet w niektórych kościołach. Na przykład w Irlandii, nie można 

mówić takich „przykrych rzeczy”. Nie tak dawno miała tam miejsce następująca sytuacja: kapłan z 

ambony przypomniał fundamentalne prawdy wiary, także te dotyczące czystości i grzechów 

homoseksualnych. Natychmiast doniesiono o tym kurii. Biskup miejsca praktycznie bardzo surowo 

upomniał tego kapłana i przeprosił wiernych. Co ciekawe w obronie duchownego stanął premier 

Irlandii, zdeklarowany homoseksualista, który stwierdził, że w Irlandii jest wolność słowa i każdy 

może prezentować swoje poglądy bez konsekwencji.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiliano Jimenez 

Hernandez - teolog, 

biblista, jeden z 

najpopularniejszych 

autorów hiszpańskich, 

mających na koncie 

kilkadziesiąt książek. 

 

Emiliano Jimenez Hernandez, autor książki „Historia zbawienia”, zwraca uwagę, 

że przez wieki mimo zła, jakie było na świecie, mimo klęsk żywiołowych, wojen, zaraz, osobistych 

porażek i niepowodzeń ludzie wiedzieli, że najważniejszym punktem odniesienia jest 

Chrystus. Kiedy to się zmieniło? Dlaczego dla tak wielu to mamona jest celem życia i punktem 

odniesienia? Zmiana, o którą Pan pyta trwa co najmniej od Odrodzenia, od czasów, kiedy w 

filozofii, w sztuce, w literaturze człowiek zaczął zajmować miejsce Boga.  
 

To umocniło się po wielkich rewolucjach światowych, a zwłaszcza po rewolucji francuskiej i 

rewolucji październikowej, kiedy zmiany antykościelne i sekularyzacja były wprowadzane w 

sposób gwałtowny, brutalny i krwawy. Mordowano kapłanów, burzono kościoły, tępiono 

chrześcijan i chrześcijaństwo. Dlatego warto sięgnąć po książkę „Historia zbawienia”, aby 

uporządkować swoje życie. Historia zbawienia świata ma swój początek w Księdze Rodzaju, 

gdzie czytamy opis stworzenia wszechświata, świata, zwierząt, roślin, człowieka etc. przez 

Pana Boga. To jednak nie wszystko.                                                     
Indywidualna Historia Zbawienia każdego z nas                         

rozpoczyna się w momencie poczęcia w łonie matki.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóg w momencie stworzenia rozpoczyna z 

każdym człowiekiem swą indywidualną historię...  

Hernandez w „Historii zbawienia” zwraca uwagę, 

że aby spróbować zrozumieć Boży plan nie 

wystarczy przeczytanie czterech Ewangelii. 

Trzeba przeczytać całe Pismo Święte, którego 

każda księga jest ściśle związana z pozostałymi, 

nie ma tam ani jednego zbędnego słowa etc. 

Pismo Święte jest jednością. Stary Testament trzeba odczytywać w jednym 

kluczu; jest to klucz Chrystocentryczny. Jeśli nie widzimy w Chrystusie Mesjasza i 

Boga, to czytanie Starego Testamentu nie ma najmniejszego sensu, bo się go nie 

zrozumie. 

Natomiast widać wyraźnie jak bardzo Panu Bogu zależało na tym, żeby człowiek 

się nie zatracił. Widać jak Pan Bóg cały czas szuka człowieka. Widać jak zaraz po 

tragicznych wydarzeniach grzechu pierworodnego Pan Bóg uczy człowieka, czym 

jest wiara uwypuklając postać Abrahama, jak wyprowadza lud z niewoli za 

sprawą Mojżesza. Widać jak przygotowuje przez proroków lud na przyjście 

Zbawiciela. Widać, że w historii zbawienia nic nie dzieje się przypadkowo… 

 Czy jest Pan/Pani – gotowy/a na Paruzję, na powtórne przyjście Chrystusa? 

Staram się zawsze być na to gotowym. Spotkanie z Chrystusem dla 

chrześcijanina to nie czekanie na koniec świata, wskutek jakichś globalnych 

wydarzeń, Apokalipsy, Armagedonu. Dużo bardziej prawdopodobne, że Chrystus 

przyjdzie po nas w momencie śmierci, wskutek choroby, wypadku czy ze starości, 

dlatego każdy powinien być w każdej chwili gotowym na to spotkanie.                                                                                                                    

Czy jesteś gotowy  

na spotkanie z Jezusem                                                

https://pch24.pl/czy-jestes-gotowy-na-zbawienie-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-spotkaniu-z-chrystusem/   

https://pch24.pl/czy-jestes-gotowy-na-zbawienie-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-spotkaniu-z-chrystusem/


ARGUMENTY ZA WIARĄ 
Seria „ARGUMENTY ZA WIARĄ” ma na celu pokazanie, że chrześcijaństwo i ogólnie wiara w Boga nie jest 

czymś co wymaga całkowitego wyłączenia myślenia. Cykl ten może nie da niezbitego 100% dowodu na 

istnienie Boga (nie taki jest jego cel), lecz powinien sprawić, aby przynajmniej niektóre osoby niewierzące 

zmieniły swoją postawę z bezmyślnego wyśmiewania chrześcijaństwa w założenie, że „być może coś w tym 

jest”. Z kolei osoby już wierzące być może wzmocnią swoją wiarę po kolejnych wpisach z tej serii. 
 

 

1. ŻYDZI WCIĄŻ ISTNIEJĄ. 
Wszystkich badaczy religii zdumiewa to, że Izrael jest jedynym narodem, który przetrwał do 

naszych czasów i zachował nienaruszoną wiarę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie przetrwali 

Fenicjanie, Etruskowie, Kartagińczycy, Asyryjczycy, Babilończycy, czy Macedończycy, którzy w 

odróżnieniu od Hebrajczyków byli potężnymi narodami, o rozwiniętej kulturze i cywilizacji. O tym 

cudzie historii, którego doświadczył lud Izraela, pisze znany teolog F. Rienecker: 
„Jest to cud, że Izrael mimo rozproszenia, trwającego setki lat, wciąż istnieje, podczas kiedy inne ludy starożytności wyginęły. Narody żyjące w 

czasach proroków m.in. Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Grecy, Rzymianie, już nie egzystują jako ludy w ówczesnej formie. Tylko 

Żydzi trwają cały czas jako świadkowie prawdy zawartej w pismach”. 

Dodać do tego trzeba jeszcze, że żaden naród w historii świata nie był tak zaciekle prześladowany jak Żydzi, czego 

kulminacją było to, co się działo podczas Drugiej Wojny Światowej. 
 

2. PROROCTWO O POWSZECHNOŚCI WIARY                  

W BOGA JAHWE NA CAŁYM ŚWIECIE. 
Wszyscy wiedzą, że jedną z cech Pisma Świętego są licznie występujące w nim proroctwa. W 

przypadku wielu z nich można wysuwać dwa zarzuty. Pierwszy mówi o tym, że proroctwo zostało 

spisane po wydarzeniu które przewiduje. Zarzut ten przytacza się np. w odniesieniu do Księgi 

Daniela, która to wbrew pozorom nie jest księgą prorocką, lecz apokaliptyczną. Drugi zarzut mówi, 

że np. dana osoba umyślnie zachowała się w określony sposób, aby w ten sposób proroctwo 

wypełnić. Istnieje jednak w ST proroctwo (jedno z największych), któremu nie można w żaden 



sposób postawić tych zarzutów. Wskazuje ono na to, że wiara w Boga Jahwe (wyznawana tylko 

przez małą grupkę Żydów) miała rozejść się po całym świecie. Kilka cytatów: 
Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów (Rdz 17:5) 

Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi (Rdz 12:3) 

A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona 

ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. (Rdz 28:14) 

Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu (Rdz 22:18) 

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla 

pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 42:6) 
No i teraz pytanie: jakie było prawdopodobieństwo, że to właśnie ta niezwykła wiara żydów rozejdzie się po całym 

świecie tak, jak to zostało przepowiedziane na wieki przed chrześcijaństwem? Tym bardziej, że w tamtych czasach 

istniała ogromna ilość różnych bóstw, których liczba wyznawców przekraczała niewyobrażalnie liczbę czcicieli Jahwe. 

Patrz np. kult Marduka w potężnym Babilonie. Dziś nie ma ani wyznawców Marduka, ani Babilonu. 
 

3. NIEZWYKŁOŚĆ MONOTEIZMU WŚRÓD ŻYDÓW             

W CZASACH POWSZECHNEGO POLITEIZMU. 
Mały i pogardzany naród izraelski w ciągu swoich dziejów miał zawsze świadomość wielkiej misji 

powierzonej mu przez Boga; panowało powszechne przekonanie, że to właśnie w tym narodzie 

przyjdzie na świat oczekiwany Mesjasz. Izraelici całą swoją nadzieję pokładali w wypełnieniu się 

tego proroctwa. To, co najbardziej zdumiewa historyków religii, to fakt, że Izrael od początku 

swoich dziejów wierzył tylko w jednego Boga, chociaż wszystkie starożytne religie oddawały cześć 

wielu bogom. Narody, które stworzyły całą kulturę i cywilizację starożytną, przewyższały 

Hebrajczyków we wszystkich dziedzinach życia (m.in. w sztuce, filozofii oraz technice), tylko w 

dziedzinie religii lud izraelski miał nieskończenie doskonalsze pojęcie Boga, który jest jedynym, 

świętym i sprawiedliwym Stwórcą oraz Panem całej stworzonej rzeczywistości. Jest to Bóg, który 

stworzył całą przyrodę – a więc przyroda nie jest Bogiem, lecz stworzeniem. Wszystkie natomiast 

starożytne religie ukazywały całą przyrodę jako rzeczywistość, gdzie działają magiczne moce, 

gdzie roi się od wielu bogów, którymi są również gwiazdy i księżyc. Tymczasem dla prostego ludu 

izraelskiego słońce, gwiazdy, planety i wszystko, co istnieje, jest dziełem jednego Boga. 
„ Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie – abyście nie 

postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest 

na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka,latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach 

– pod ziemią. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słonce, księżyc i gwiazdy i wszystkie zastępy nieba, abyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał 

im pokłon i nie służył…” [Pwt 4:15-25] 

Żydom nie wolno było ani oddawać czci ciałom niebieskim, ani nie mogli tworzyć sobie posążków Boga Jahwe, ani 

nawet nie mogli wymawiać imienia Pana Boga swego. Wszystko to dla ludzi tamtych czasów było niewyobrażalnie 

uciążliwe. Sami sobie stworzyli takiego „niewygodnego” Boga? 
 

4. UZNANIE CZŁOWIEKA ZA BOGA                                         

W NAJMNIEJ PRAWDOPODOBNYM MIEJSCU. 
Chrześcijaństwo zaczęło się wśród Żydów, a gdzie jak gdzie, ale szczególnie właśnie w tym 

narodzie nie była możliwa deifikacja, ubóstwienie człowieka. Jeżeli jednak mimo to niektórzy Żydzi 

uznawali Jezusa z Nazaretu za Boga, to mogli uczynić to tylko na podstawie dowodów. Myśl tę 

trafnie wyraża jeden z racjonalistycznych uczonych, Couchoud: 
„W wielu krajach Imperium było rzeczą możliwą uznać za Boga zwyczajnego człowieka. Ale w jednym nie było to możliwe, a mianowicie w 

Palestynie. Żydzi bowiem adorowali Jahwe, Boga jedynego, transcendentalnego, nieznanego, którego nie wolno było odtworzyć na obrazie, którego 

imienia nie wymieniano, oddzielonego niezgłębionymi przepaściami od wszelkiego stworzenia. Przyrównać Jahwe do jakiegokolwiek stworzenia 

byłoby największym świętokradztwem. Żydzi czcili cesarza, ale daliby się raczej porąbać w kawałki, niż bodaj półgłosem wyznać, że cesarz jest 

Bogiem. Daliby się też raczej porąbać w kawałki, niż powiedzieliby to samo o Mesjaszu. Jakże więc jeden z pierwszych chrześcijan, jakiego znamy, 

Hebrajczyk z Hebrajczyków (tj. św. Paweł), zdolny byłby połączyć człowieka z Jahwe w sposób zupełnie naturalny? Oto cud, przeciwko któremu ja 

się buntuję… Byłoby zaiste brakiem rozumu przeciwstawiać się apoteozie cesarza, i to za cenę życia, by potem zastąpić ją apoteozą jednego z 



poddanych. Czyż o rzemieślniku, którym był Jezus, Paweł mógłby powiedzieć: „A każdy kto wzywa Imienia Pańskiego, zbawion będzie” (Rz 10,13; 

por. Jl 3,5) albo „Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano” (Flp 2,10; por. Iz 45,23), skoro Pismo św. mówi te rzeczy o Bogu?” 
Couchoud starał się wybrnąć z tego impasu poprzez zaprzeczanie historyczności Jezusa. Obecnie jednak nawet 

najbardziej ateistyczni historycy zajmujący się Nowym Testamentem czy Wczesnym Chrześcijaństwem stwierdzają 

jednomyślnie, że Nazarejczyk istniał. Faktem jest również to, że Pierwotny Kościół miał swoją siedzibę w Jerozolimie (i 

musiał składać się niemal wyłącznie z Żydów), św Paweł, który ubóstwił w swoich listach Jezusa był wykształconym 

Żydem, jak i to, że NT w ogólności mówi o Jezusie jako Bogu. To uznanie za Boga Człowieka pochodzącego z 

Palestyny jest jeszcze niezwykłe z innego powodu. Jezusa stawia się na równi z innymi założycielami religii: 

Konfucjuszem, Buddą, Mahometem i innymi. Wyznawcy tych ostatnich nie zrobili jednak z nich bogów, choć w ich 

przypadku byłoby to dużo łatwiejsze (i bardziej prawdopodobne) niż w przypadku Jezusa wywodzącego się z ultra-

monoteistycznej Palestyny, gdzie nie można było nawet wymawiać imienia Boga. Jak to powiedział G.K. Chesterton w 

swoim wybitnym „Człowieku wiekuistym”: Nawet gdyby Kościół nie zrozumiał, o co Chrystusowi chodziło, byłoby 

przecież prawdą, że żadna historyczna tradycja poza Kościołem nigdy nie popełniła takiej pomyłki. Mahometanie nie 

zrozumieli Mahometa opacznie i nie przypuszczali, że jest on Allachem. Żydzi nie poddali błędnej interpretacji słów 

Mojżesza i nie utożsamiali go z Jahwe. Dlaczego zatem to jedno roszczenie miałoby zostać wyolbrzymione, skoro 

podobnego do niego nikt inny nigdy nie zgłaszał? 

 

5. ZADZIWIAJĄCE IMIĘ BOGA. 
13 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest 

Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» 14 5 Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM (hebr. Ehjeh aszer ehjeh, gr. ego eimi ho 

on, łac. ego sum qui sum)». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». 15 Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz 

Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje 

zawołanie na najdalsze pokolenia. (WJ 3:13-15) 

Marduk (sum. damar-dutu, tłum. „Młody byczek boga Utu”); 

Uranos (także Uran, Niebo; gr. Οὐρανός Ouranós, łac. Uranus, Caelus ‘niebo’) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie nieba; 

Gaja (gr. Γαῖα Gaía, Gḗ ‘Ziemia’, łac. Tellus, Terra) – w mitologii greckiej Ziemia-Matka; 

Chronos (gr. Χρόνος Chrónos – „Czas”, łac. Chronus) – bóg w mitologii greckiej, uważany za personifikację Czasu; 

Temida (gr. Θέμις Thémis, łac. Themis) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku; 

Helios (także Słońce, Helius; gr. Ἥλιος Hḗlios ‘Słońce’, łac. Sol ‘Słońce’) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie Słońca; 

Eos (także Świt, Jutrzenka; gr. Ἠώς Ēṓs ‘jutrzenka’, łac. Aurora ‘jutrzenka’, ‘zorza’) – bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku i świtu; 

Selene (także Księżyc; gr. Σελήνη Selḗnē ‘Księżyc’, łac. Luna ‘Księżyc’) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie Księżyca; 

Hades (także Pluton; gr. Ἅιδης/ᾍδης Háidēs, Ἀίδης Áidēs, Ἀΐδης Aḯdēs ‘niewidzialny’, łac Pluto) – bóg podziemnego świata zmarłych; 

Hestia (gr. Ἑστία Hestía ‘ognisko domowe’, łac. Vesta); 

Metyda (także Metis, Rozsądek, Roztropność) – bogini i uosobienie roztropności (w + znaczeniu) i przewrotności (w negatywnym znaczeniu); 

Apollo (gr. Ἀπόλλων Apóllōn, zwany też Φοῖβος Phoibos ‘Jaśniejący’, łac. Apollo) – w mitologii greckiej syn Zeusa i Leto. 
Bogowie w mitologii starożytnej stanowili personifikację czy uosobienia czasu, sprawiedliwości, księżyca itp. Byli 

nierozerwalnie związani z tym światem. Stąd takie można by powiedzieć imiona na „jedno kopyto”. Brak świata 

oznacza brak bogów, czyli inaczej jak to było w monoteizmie Żydów, gdzie Bóg jest „Święty”, co oznaczało oddzielny 

od świata, transcendentny. 
 

6. PATRZĄC TYLKO I WYŁĄCZNIE Z PUNKTU WIDZENIA 

HISTORII LITERATURY BIBLIA JEST NIEZWYKŁA. 
Parę słów o czymś, o czym najczęściej zapominamy wszyscy, i to zarówno wierzący, jak i 

niewierzący, chrześcijanie i ateiści. Biblia, nawet rozważana jedynie z punktu widzenia historyka 

kultury czy literatury, stanowi zjawisko jedyne w naszych dziejach. W ciągu dwudziestu wieków 

naszej ery nie było innego dzieła, czy zespołu dzieł literackich, który by miał tak licznych 

czytelników, żadnego nie  przepisywano, a później nie wydawano drukiem tak wiele razy, żadnego 

nie tłumaczono na tyle języków. Wpływy i najróżniejsze echa biblijne odnajdujemy na każdym 

kroku w naszej sztuce, literaturze, sposobie myślenia, a nawet w nawykach językowych. Mówimy 

na przykład nieraz o „faryzejskiej obłudzie” lub o „ludziach dobrej woli” nie zastanawiając się 

wcale nad pochodzeniem tych wyrażeń. A Władysław Gomułka „Wiesław” powiedział w którymś ze 

swoich przemówień: „Jak mówi przysłowie, nie samym chlebem człowiek żyje”. I na pewno zdziwiłby się bardzo, gdyby mu ktoś wytknął, 

że cytuje tu wcale nie polskie przysłowie, ale Pismo Święte, i to aż trzy jego księgi naraz (Mt 4,4; Łk 4,4; Pwt 8,3 ). Fragment książki „Jak zrozumieć 

Pismo Święte”  –  A. Świderkówna: https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/11/29/argumenty-za-wiara51-6-faktow-dodajacych-wiarygodnosci-biblii/ 

 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/11/29/argumenty-za-wiara51-6-faktow-dodajacych-wiarygodnosci-biblii/znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/03/02/argumenty-za-wiara7a-sceptyczni-historycy-o-absurdzie-teorii-jezus-mit/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/10/12/argumenty-za-wiara42a-ewangelie-synoptyczne-wyraznie-o-jezusie-jako-bogu/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/11/29/argumenty-za-wiara51-6-faktow-dodajacych-wiarygodnosci-biblii/


7. Człowiek został stworzony na obraz Boga 
-    ARGUMENTY ZA WIARĄ  .   Tagi: Anna Świderkówna, genesis 

 

 

Szósty dzień przynosi stworzenie zwierząt lądowych i człowieka. Pozwala to sądzić, że autor 

zdawał sobie sprawę z naszego pokrewieństwa z tą właśnie częścią świata zwierzęcego. Człowiek 

zostaje jednak potraktowany w sposób całkiem odmienny od wszystkiego, co Bóg stworzył przed 

nim. Stwórca podejmuje tutaj najwyraźniej decyzję wyjątkowej wagi i dlatego zapewne przemawia 

w liczbie mnogiej: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26). 

Ze wszelkich prób wyjaśnienia tej niezwykłej formy najprawdopodobniejsze wydaje się przypuszczenie, że jest to 

tzw. pluralis deliberationis, liczba mnoga wyrażająca proces zastanawiania się, podejmowania decyzji (my też czasem 

mówimy do siebie, nawet wtedy, gdy jesteśmy sami: Zastanówmy się, co mam zrobić). Szczególną doniosłość tego 

ostatniego dzieła stwórczego podkreśla może jeszcze mocniej werset 27: 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1,27). 

Aż trzykrotnie występuje tu ów nader rzadki i „zastrzeżony” wyłącznie dla Boga czasownik bara’. Słowa mówiące o 

stworzeniu człowieka na obraz Boga odegrały w dziejach naszej kultury rolę, jakiej ich autor nie mógł z pewnością 

przewidzieć. Stały się one bowiem punktem wyjścia dla niezliczonych komentarzy, rozważań, całych systemów 

teologicznych, filozoficznych i antropologicznych, budowanych nieznużenie przez blisko dwa i pół tysiąca lat. Bez 

względu jednak na wszelkie dalsze możliwe do wysnucia wnioski dość łatwo jest, jak się zdaje, uchwycić własną, 

podstawową myśl autora. To podobieństwo do Boga łączy on przecież w sposób wyraźny z nakazem panowania nad 

całym światem zwierzęcym (Rdz 1,26 i 28). Człowiek, stworzony na obraz Boga, staje się niejako namiestnikiem, 

sprawującym w imieniu Stwórcy władzę nad resztą stworzenia. A tego rodzaju władza – jak władza każdego 

namiestnika ustanawianego przez króla – oznacza przede wszystkim odpowiedzialność. Człowiek, hebrajski ha’adam, 

to podobnie jak po polsku zarówno jeden określony człowiek, jak i cały rodzaj ludzki. P [autor pierwszego opisu 

stworzenia] nie próbuje opowiedzieć, w jaki sposób Bóg stwarzał człowieka, mówi natomiast, że stworzył go 

mężczyzną i niewiastą, dosłownie nawet istotą męską i żeńską. Tekst ten zakłada podstawową równość mężczyzny i 

kobiety, co w świecie P było pojęciem rewolucyjnym. Wskazuje również, że człowiek jest stworzony jeden dla 

drugiego, stworzony do wspólnoty i dla wspólnoty. A można nawet odgadywać, że właśnie to stworzenie „dla” czyni 

zeń obraz Boga (jest przecież stworzony również dla innych stworzeń, do panowania nad nimi). Stworzony przez 

Boga, człowiek także otrzymuje Boże błogosławieństwo. Dotyczy ono (jak i w przypadku zwierząt) przede wszystkim 

płodności. Stoi też u początku długiego łańcucha następujących po sobie pokoleń (por. genealogie w Rdz 5 i 10). Odmiennie 

jednak od zwierząt, te następujące po sobie ludzkie pokolenia – to również długie szeregi imion. A takie kolejno po 

sobie notowane imiona – to już pierwsza, nieporadna jeszcze, karta historii. Można by więc powiedzieć, że w pewien 

sposób cała historia ludzkiej rodziny wyrasta z owego błogosławieństwa, jakiego Bóg udzielił człowiekowi „na 

początku”. 
A gdy [Bóg] ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął (Rdz 2,2). 

Czasownik hebrajski mówi tu jednak nie tyle o odpoczynku, co raczej o radosnym świętowaniu zakończenia pracy. Bóg 

jest jak artysta, który odłożywszy wreszcie pędzel lub dłuto siada przed swoim dziełem, by je z radością w spokoju 

kontemplować. I dlatego też pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. Anna Świderkówna (1925 – 2008) – 

polska historyk literatury, filolog klasyczny, papirolog, biblistka, tłumaczka, oblatka tyniecka; profesor Uniwersytetu 

Warszawskiego, popularyzatorka wiedzy o antyku i Biblii. Ponad 30 lat kierowała Katedrą Papirologii (późniejszym 

Zakładem Papirologii) UW.  http://ps-po.pl/uczynmy-czlowieka-na-nasz-obraz/

 
 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/tag/anna-swiderkowna/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/tag/genesis/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/11/13/argumenty-za-wiara49-zadziwiajaca-rownosc-kobiety-i-mezczyzny-w-biblijnym-opisie-stworzenia/
http://ps-po.pl/benedyktyni/regula-nie-tylko-dla-mnichow/
http://ps-po.pl/uczynmy-czlowieka-na-nasz-obraz/
http://ps-po.pl/uczynmy-czlowieka-na-nasz-obraz/


8. Struktura Wszechświata                                   
przypomina gigantyczny mózg. 
ARGUMENTY ZA WIARĄ,     Na początku było Słowo... 

 

1 Na początku było Słowo [Logos], a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
2 Ono było na początku u Boga. 
3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  [Ewangelia według św. Jana – rozdział 1] 

Idealizm – stanowisko filozoficzne głoszące tezę o pierwotności czynnika duchowego (myśli, idei, 
świadomości) wobec materialnej rzeczywistości. Przeciwstawiane materializmowi i naturalizmowi. 
Wyróżnia się dwa podstawowe kierunki idealizmu: obiektywny oraz subiektywny. Idealizm 
obiektywny zakłada, że jedynym obiektywnym bytem rzeczywistym jest idea, która istnieje 
niezależnie od materii i świadomości ludzkiej. Główni przedstawiciele tego kierunku: Platon, 
Tomasz z Akwinu i G.W.F. Hegel. Idealizm subiektywny oparty jest na twierdzeniu, że świat realny 
jest jedynie wytworem podmiotu poznającego, neguje istnienie obiektywnej rzeczywistości. 
Reprezentanci: G. Berkeley, D. Hume, H. Bergson. Logos (gr. λόγος) – według stoików „rozum 
świata”. Tak jak Heraklit, tak i stoicy uważali, że wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli 
logosu. Uważali, że człowiek to świat w miniaturze, czyli mikrokosmos, będący odbiciem 
makrokosmosu. Heraklit stwierdza, że „duszy jest logos sam siebie wspierający”. W 
chrześcijaństwie utożsamiany z Jezusem Chrystusem. Logos jest słowem wieloznacznym. Może 
oznaczać „rozum”, lecz także „słowo”, „myśl” i „prawo”; pochodzi od czasownika λέγω (lego), 
znaczącego „liczyć”, a także „mówić” i „zbierać”, „łączyć”, „układać”. Stąd u Heraklita ci, którzy 
słuchają logosu „mają jeden wspólny świat” – są połączeni we wspólnym zrozumieniu. Dochodzą 
tu do głosu trzy znaczenia terminu „logos”  
– 1. logosu się słucha, bo jest on słowem,                                                                                                              
2. logos obdarza zrozumieniem, gdyż jest rozumem,                                                                                                    
3. logos łączy ludzi, bo oznacza „połączenie”.  
Sir James Hopwood Jeans – angielski fizyk, astronom i matematyk. 
Profesor uniwersytetu w Cambridge, prowadził badania w dziedzinie teorii 
kinetycznej gazów. Pisał prace teoretyczne na temat budowy wnętrza 
gwiazd. Stworzył przypływową teorię powstawania układu słonecznego 
(pod wpływem siły grawitacji obcej gwiazdy).                                                                

Kilka cytatów tego wybitnego naukowca: 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/tag/na-poczatku-bylo-slowo/


Strumień wiedzy zmierza coraz bardziej w kierunku rzeczywistości nie-
mechanicznej; Wszechświat zaczyna wyglądać bardziej jak wielka myśl, 
niż wielka maszyna. Umysł przestaje dłużej wyglądać jako przypadkowy 
intruz w świecie materii… powinniśmy raczej sławić go jako stwórcę i 

zarządcę królestwa materii [The Mysterious Universe (1930), page 137]. 

W wywiadzie opublikowanym w The Observer (London) Jeans został 
spytany o to czy wierzy, że życie na tej planecie jest rezultatem jakiegoś 
przypadku czy też zostało zaplanowane według większego schematu? 

Uczony odpowiedział: 

Przychylam się do teorii idealistycznej, która mówi, że świadomość jest 
czymś fundamentalnym, i że materialny kosmos pochodzi od niej, a nie 
odwrotnie… Mówiąc w skrócie wszechświat wydaje mi się być bliższy 
wielkiej myśli niż wielkiej maszynie. Wydaje mi się również, że każda 
indywidualna świadomość powinna być porównywana do komórki 

mózgowej w uniwersalnym umyśle. 

[Wszechświat to] skończony obraz, którego wymiarami są: pewna 
przestrzeń i pewien czas; protony i neutrony są natomiast smugami farby 
nadającymi kształty czaso-przestrzennemu płótnu. Podróżowanie w czasie 
wstecz tak daleko jak to możliwe, nie przenosi nas do stworzenia dzieła, 
lecz do jego krawędzi; stworzenie obrazu leży tak daleko poza nim 
samym, jak artysta jest poza ramą. Utrzymując taki właśnie pogląd, 
dyskusje dotyczące stworzenia wszechświata pod względem czasu i 
przestrzeni, przypominają próby odkrycia artysty i czynność malowania 

poprzez zbliżanie się do ramy.  

To zbliża nas bardzo do tych filozoficznych systemów, które postrzegają 
Wszechświat jako myśl w umyśle Boga, i w ten sposób dowodząc 
daremności dowodzenia, że to materia jest stwórcza, [a nie umysł] [The 

Universe Around Us, page 317]. 

Sir James Jeans żył w pierwszej połowie XX wieku i nie mógł jeszcze 
wiedzieć do jakich odkryć dojdzie nauka badając strukturę wszechświata 

w skali makro.  

Teraz jednak wiemy, że jak spojrzymy na kosmos z najdalszej 
perspektywy, to zobaczymy sieć, która to w sposób niezwykły przypomina 
ludzki układ nerwowy z jego komórkami mózgowymi i połączeniami. 
Przypadek?                                                                     
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2015/09/27/argumenty-za-wiara63-struktura-wszechswiata-przypomina-gigantyczny-mozg/ 

 
 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2015/09/27/argumenty-za-wiara63-struktura-wszechswiata-przypomina-gigantyczny-mozg/


9. Wiesz, że Nie każdy człowiek jest 
Dzieckiem Bożym? Zobacz czy Ty nim 
jesteś ! 

Ludzie często myślą, o ile już myślą, że każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym no bo jakże 

inaczej? Przecież mamy wspólnych rodziców, których stworzył Bóg a Pan Jezus oddał życie 

za każdego... Wszystko to prawda i prawdą jest iż powyższe nie oznacza, że każdy człowiek 

jest Dzieckiem Bożym. 

Kto zatem jest Dzieckiem Bożym i jak sprawdzić czy ja nim jestem? Wystarczy kilka, 

kilkanaście sekund, by to sprawdzić, sprawdzić jaki jest stan faktyczny naszej pozycji przed 

Bogiem. Jak? Pominę teraz taką  " Drobnostkę " jak to, że dzieci Boże o tym wiedzą z faktu 

posiadania Ducha Bożego... Wskażę raczej dla tych pozostałych... 

Zatem, możesz to sprawdzić czy jesteś Dzieckiem Bożym  w Biblii ot chociażby w 

Ewangelii Jana 1:12   

"  Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy 

wierzą w Jego imię ". 

Rozumiesz? " Dał prawo"  Dał prawo pewnym ludziom stać się Dziećmi Bożymi... Nie 

każdy więc był wówczas / dzisiaj jest Dzieckiem Bożym, jeśli RZECZYWIŚCIE uwierzyłeś, 

przyjąłeś Syna Boga to jesteś Dzieckiem Bożym i... Masz Ducha a kto nie ma Ducha, jak 

mówi Paweł w liście do Rzymian: " Ten do niego / do Chrystusa / nie należy ". 

Wszak nikt nie może ujrzeć Królestwa Boga o ile nie narodził się ponownie z Wody i z 

Ducha jak zapowiedział Pan Jezus  Nikodemowi.  Nikt. Pomazaniec Boga sobie żartował? 

Przesadzał ?  Nikt to nikt.  Ewangelia Jana 3:5 , zobacz sobie sam, jeśli nie mas z Biblii to 

wpisz werset w wyszukiwarkę i przeczytaj, nie, zapewne  nie przeczytasz, nie przetrawisz w 

sercu i umyśle owych słów bo przecież to wymaga nadludzkiego wysiłku!     Przeczytać 

werset czy kilka wersetów i nad nimi pomyśleć... I tak też sam siebie osądzisz, po swojej 

Reakcji na Słowo sam się osądzisz.  

Teraz już wiesz czy jesteś dzieckiem Bożym, co dalej z tą wiedzą zrobisz to już sam 

wybierzesz, ja ci powiedziałem i tym samym, jak napisano: " Nie będziesz już winien jego 

krwi..." Mało masz czasu na ratunek, niech Bóg okaże ci swoją Łaskę i da zadatek wiary i 

zrozumienia spraw Duchowych, tak byś miał możliwość właściwie się opowiedzieć i ujrzeć 

Królestwo Boga, które jest bliżej aniżeli większość ludzi sądzi.  Masz prawo stać się 

Dzieckiem Bożym - największy przywilej jaki istnieje a ty nie doceniasz zapewne jego wagi, 

niby czytasz a tak jakby szyba była między Słowem a tobą, musisz dokonać wysiłku i prosić 

Ojca poprzez Syna o pomoc, sam nie dasz rady, otrzymasz zadatek Ducha i będziesz 

obserwowany co czynisz  i później otrzymasz więcej, albo Bóg zabierze  co dał, ziemia 

wydająca owoc wciąż otrzymuje ziarno...                                                                                                           

Wybierz Życie po co masz umierać ?                                                                                 
https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes
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10. JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI 

W sakramencie chrztu doznaliśmy tak radykalnej przemiany, tak ścisłego zjednoczenia z 
Bogiem, że staliśmy się Jego dziećmi. Dziecięctwo Boże to również określenie dokonanego w 
nas przez Ducha Świętego nowego narodzenia, ożywienia życiem Bożym i usprawiedliwienia. 

I. Dlaczego błędne jest twierdzenie, że „dzieci Boże” to tylko 
„pobożne”, bez głębszej treści określenie chrześcijan? 1 J 3,1 

Św. Jan z naciskiem stwierdza, że nasze dziecięctwo Boże nie jest tylko nazwą, pustym słowem, lecz 

tajemniczą rzeczywistością. Mówi on: 

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi 

jesteśmy” (1 J 3,1). Dzieckiem Bożym staje się ten, kto został wewnętrznie przemieniony i odrodzony przez 

Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi dlatego, że Duch Święty zjednoczył nas ściśle z Ojcem i Synem 

Bożym, Jezusem Chrystusem. Być dzieckiem Bożym, znaczy uczestniczyć w nadprzyrodzony sposób w 

życiu Trójcy Świętej. Nikt przy pomocy swoich naturalnych sił nie potrafi przemienić siebie w dziecko 

Boże. Dokonuje tego tylko Duch Święty. 

II. Kiedy ujawni się chwała dzieci Bożych? 1 J 3,2 

Obecnie nie widzimy z całą wyrazistością naszego wszczepienia w życie Trójcy Świętej ani naszego 

dziecięctwa Bożego. Jedynie dzięki oświeceniu przez Ducha Świętego możemy w to wierzyć. Św. Paweł 

mówi: 

„Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8,16). Wielkość 

i godność naszego usynowienia ujawni się dopiero w dniu zbawienia. Poucza nas o tym św. Jan słowami: 

„Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że 

gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2). Św. Paweł pisze, 

że całe stworzenie poddane „marności” i licznym ograniczeniom - oczekuje dnia ujawnienia się chwały 

dzieci Bożych. Stwierdza on: „Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z 

chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” 

(Rz 8,18-19). 

III. Jaki wpływ na rozmowę nas, dzieci Bożych, z Ojcem, ma 
Duch Święty? Rz 8,14-15; 8,26-27; Ga 4,6-7 

Duch Święty formuje naszą wewnętrzną postawę wobec Ojca, pomagając nam z ufnością 
zwracać się do Niego. Duch Boży upodabnia nas wewnętrznie do Jezusa Chrystusa. Św. Paweł 
stwierdza: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za 
synów, w którym możemy wołać: ‘Abba, Ojcze’” (Rz 8,14-15). Słowo „Abba” jest 
odpowiednikiem naszego, bardzo ciepłego: „tatusiu”. Duch Święty pomaga nam modlić się, 
czyli rozmawiać z Bogiem. „Podobnie także - pisze św. Paweł - Duch przychodzi z pomocą 
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak. Jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna 
zamiar Ducha [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27). Każda 



zatem modlitwa chrześcijanina, najbardziej nieudolna, wspierana jest przez pełne miłości 
błagania Ducha Świętego i stąd nabiera wielkiej wartości i mocy przed Ojcem. 

IV. Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec 
Ojca niebieskiego oraz ludzi, skoro jesteśmy dziećmi 
Bożymi? Mt 18,1-5; 23,1-12 

Przekształceni przez Ducha Świętego w dzieci Boże powinniśmy przyjąć wobec Ojca 
niebieskiego dziecięcą postawę zaufania Mu, posłuszeństwa Jego woli, pokornego uznania 
swojej niewystarczalności. Powinniśmy także z Nim rozmawiać jak najczęściej i spotykać się w 
sakramentach. Jeśli Boga uznamy za jedynego Ojca, ludzi powinniśmy uznać za braci i nie 
wywyższać się ponad nikogo, nikim nie pogardzać ani nikogo nie poniżać (por. Mt 23,1-12). 

V. Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu 
zobowiązuje nas do naśladowania Chrystusa?        
 Ga 3,27-28 

W sakramencie chrztu Duch Święty do tego stopnia zjednoczył nas z Jezusem Chrystusem, że 
możemy wraz ze św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2,20). „Bo wy wszyscy — wyjaśnia dalej Apostoł — którzy zostaliście ochrzczeni w 
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,27). To zespolenie ze Zbawicielem 
zobowiązuje nas do naśladowania Go. Mamy zatem tak jak On miłować Ojca niebieskiego oraz 
wszystkich ludzi. Nasze myśli, słowa i czyny mają wyrażać miłość, jaką On sam nas wszystkich 
umiłował. Powinniśmy zatem ciągle zastanawiać się nad tym, jak Chrystus postąpiłby, gdyby 
znalazł się na naszym miejscu, w podobnych jak my okolicznościach. 

VI. Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu 
zobowiązuje do naśladowania doskonałości Ojca 
niebieskiego? Mt 5,43-48 

Dziecko Boże powinno być podobne do swojego Ojca niebieskiego. Skoro w sakramencie chrztu staliśmy 

się dziećmi Bożymi, powinniśmy ustawicznie zbliżać się do doskonałości odzwierciedlającej doskonałość 

Ojca niebieskiego (por. Mt 5,48). Mamy przede wszystkim naśladować Jego miłość do swojego Syna, 

Jezusa Chrystusa, i do wszystkich ludzi. Powinniśmy zatem kochać Chrystusa tak, jak kocha Go Jego 

Ojciec, a także miłować wszystkich bez wyjątku ludzi, nawet tych, którzy nas krzywdzą. Mamy naśladować 

miłosierdzie Ojca niebieskiego, który przebacza grzechy największym nawet grzesznikom, i odpuszczać 

tym, którzy nas znieważyli. Powinniśmy naśladować niezmienność Boga przez wierność wszystkim naszym 

obowiązkom, przyrzeczeniom oraz przez stałe kierowanie się głosem sumienia. Naszym zadaniem jest 

upodobnienie się do Ojca, który wszystkim mądrze kieruje, zarządza i o wszystko się troszczy. 
https://www.teologia.pl/m_k/zag06-1f.htm 
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Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, 

Ewangelia Jana 1;12. 

Wiele osób sądzi, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ci, co tak twierdzą, są niestety w 

wielkim błędzie. Prawdą jest, że każdy z nas jest stworzeniem Bożym, jednakże nie wszyscy 

są Jego dziećmi. Bóg stworzył człowieka, ale przez swój upadek oddalił się on od Stwórcy i 

tym samym znalazł się pod panowaniem szatana. Tak, z Bożej perspektywy każdy, kto się 

nie nawróci, jest poprzez grzechy i upadki „umarły” dla Boga: 

„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,” (List do Efezjan 2,1). 

Bóg nie pozostawił nas jednak samych w tej beznadziejnej sytuacji. On pragnie, aby 

wszyscy ludzie zostali zbawieni, dlatego też posłał na świat swojego jednorodzonego Syna. 

Każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma przebaczenie swoich win, pokój z Bogiem oraz życie 

wieczne. Bóg uczyni z takiej osoby zupełnie nowego człowieka. Biblia nazywa go „na nowo 

narodzonym”. Pan Jezus mówi o tym wyraźnie w 3. rozdziale Ewangelii Jana. W każdym, 

kto przyjmie Zbawiciela do swojego serca, zamieszka Duch Święty. 

Posiadanie Ducha Świętego ma decydujące znaczenie w życiu każdego wierzącego. Tylko 

ci, którzy Go posiadają, są prawdziwie dziećmi Bożymi: „Jeśli zaś kto nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten nie jest jego” (List do Rzymian 8,9). 

Każdy, kto przyszedł do Pana z wyznaniem swojej winy, otrzyma od Ducha Świętego tę 

pewność, że jest dzieckiem Bożym. Nazywanie się dzieckiem Bożym nie jest więc 

przypisywaniem sobie prawa do czegoś, co się nam nie należy, ale jest to obietnica 

pochodząca z wiarygodnego Słowa Bożego. Życzę Tobie, drogi Czytelniku, abyś również Ty 

mógł powiedzieć: wielki Bóg w niebie jest moim Ojcem!                                                                                                                                                                                             

https://ewangelia.pl/kto-jest-dzieckiem-bozym/ .  https://chnnews.pl/slowo/item/4152-kto-jest-dzieckiem-bozym-odpowiedz.html 

 

https://ewangelia.pl/kto-jest-dzieckiem-bozym/
https://chnnews.pl/slowo/item/4152-kto-jest-dzieckiem-bozym-odpowiedz.html


11. Jako mogę stać się dzieckiem Bożym?  
“Wszystkim tym jednak, którzy Je[Słowo Boże] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego[Jezusa]” (J 1,12). 

 

“Musicie się na nowo narodzić” 

Kiedy Jezus odwiedził przywódcę religijnego Nikodema, nie od razu zapewnił go o niebie. 

W zamian za to Chrystus rzekł: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi 

powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”(J 3,3). 

 

Gdy człowiek się rodzi, odziedzicza grzeszną naturą, która ma swój początek w 

nieposłuszeństwie Adama w ogrodzie edeńskim. Nikt nie musi nawet uczyć dziecka jak się 

grzeszy. To naturalne, że podąża za swoimi złym pragnieniami prowadzącymi do kłamstw, 

kradzieży czy nienawiści. Zamiast być dzieckiem Boga jest raczej dzieckiem 

nieposłuszeństwa i gniewu. 

 

“I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście 

niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa 

powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy 

niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli 

zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew jak wszyscy inni.” (Ef 

2,1-3). 

 

Jako dzieci gniewu, zasługujemy na to aby być odseparowani od Boga w piekle. Na 

szczęście, fragment Pisma niesie odpowiedź, „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez 

wielką swą miłość jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z 

Chrystusem przywrócił do życia – łaską [bowiem] jesteście zbawieni”. (Ef 2,4-5). 

 

Jak jesteśmy ożywieni w Chrystusie/ na nowo narodzeni/ stworzeni dziećmi Bożymi? 

 

Przyjmij Jezusa 

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego” (J 1,12). 
 

Ten fragment dokładnie wyjaśnia jak stać się dzieckiem Bożym. Musimy przyjąć Jezusa 

poprzez wiarę w Niego. W co dokładniej musimy uwierzyć? 

 

Po pierwsze, musimy rozpoznać w Jezusie wiecznego Syna Boga, który stał się 

człowiekiem. Narodzony dzięki mocy Ducha Świętego i przez dziewiczą Marię, Jezus nie 

odziedziczył grzesznej natury Adama. Dlatego też nazwany jest drugim Adamem (1 Kor 

15,22). Podczas gdy jedno nieposłuszeństwo sprowadziło na świat klątwę grzechu, 

doskonałe życie Chrystusa może pokryć nasze grzeszne. W odpowiedzi musimy żałować za 

nasze grzechy (odwrócić się od nich), ufając Jego doskonałemu życiu, iż przyniesie nam 

oczyszczenie. 

 

Po drugie, musimy złożyć nadzieję w Jezusie jako Zbawcy. Bożym planem było poświęcenie 

Swego doskonałego Syna na krzyżu aby zapłacić karę na jaką zasługujemy za nasze grzechy: 

śmierć. Śmierć jezusowa wyswabadza tych, którzy przyjęli Go ponad karą i mocą grzechu. 

 

I na koniec, musimy zwyczajnie podążać za Jezusem jako Panem. Po Zmartwychwstaniu 

Chrystus jako Zwycięzca nad grzechem i śmiercią, otrzymał od Boga pełne panowanie.(Ef 



1,20-23). Jezus prowadzi wszystkich tych, którzy Go przyjmują; a osądzi wszystkich tych, 

którzy Go odrzucają (Dz 10,42). 

 

Poprzez Bożą łaską dającą nam żal za grzechy i wiarę w Pana i Zbawiciela, jesteśmy 

odrodzeni do nowego życia jako Boże dziecko. Tylko ci, którzy przyjmują Jezusa – nie ci 

ledwie wiedzący o Nim ale polegający na Nim dla zbawienia, odnoszący się do Niego jak do 

Pana i kochający Go jak cenny skarb – stają się dzieckiem Boga. 
 

Stać się dzieckiem Boga 

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 

ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.”(J 1,12-13). 

 

Jako że nie mieliśmy udziału w naszym naturalnym przyjściu na świat, nie możemy także 

samodzielnie narodzić się w Bożej rodzinie poprzez dobre uczynki lub wyczarowywanie 

własnej wiary. Tak jak powyższy wers ukazuje, Bóg jest Tym który „daje prawo” zgodnie z 

Jego wolą pełną łaski. “Popatrzcie, jaką wielką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi” (1 J 3,1). Stąd, Boże dziecko nie ma nic z czego mogłoby być 

dumne jak tylko chwali się w Panu.(Ef 2,8-9). 

 

Dziecko dorasta aby wyglądać tak jak jego rodzice. Podobnie i Bóg chce aby Jego dzieci 

stawały się coraz bardziej takie jak Jezus Chrystus. Chociaż tylko w niebie będziemy 

doskonali, dziecko Boże nie będzie nieustannie grzeszyć z przyzwyczajenia. “Dzieci nie 

dajcie się zwodzić nikomu; ten kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On 

jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od 

początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z 

Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z 

Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje 

niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten kto nie miłuje swego brata.” (1 J 3,7-10). 

 

Nie popełnij błędu, Bóg nie wyrzeknie się swego dziecka za grzeszenie. Ale ktoś kto 

„praktykuje” grzech (konsekwentnie cieszy się grzechem nie bacząc na podążanie za 

Jezusem i Jego Słowem) ukazuje, że nigdy nie narodził się na nowo. Jezus powiedział takim 

ludziom, “Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca” (J 8,44). 

Boże dzieci, z drugiej strony, już nigdy więcej nie będą pragnąć zadośćuczynienia za grzech 

lecz poznać, kochać, i chwalić swego Ojca. 

 

Wynagrodzenie za bycie dzieckiem Boga jest niezmierzone. Jako Boże dziecko, jesteśmy 

częścią Jego rodziny (kościołem), mamy obiecane mieszkanie w niebie i obdarowani 

prawem aby zwracać się do Boga w modlitwie jako do Ojca (Ef 2,19; 1 P 1,3-6; Rz 8,15). 

 

Odpowiedz na Boże wezwanie aby żałować za grzech i uwierzyć w Chrystusa. Stań się 

dzieckiem Bożym już od dziś! 

 

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, 

proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.” 

 

Dziś uw ierzyłem w  Chrystusa
  https://www.gotquestions.org/Polski/Dziecko-Boze.html 
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12. Najbogatsi ludzie na ziemi: „Bo ci, których Duch Boży 

prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz 
wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z 
duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, 
a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim 
uwielbieni byli" (Rz. 8:14-17). 

Ludzie, o których apostoł Paweł pisze w tych wierszach, to najbogatsi ludzie na 
ziemi. Mają jedyne dziedzictwo, które warto mieć – dziedzictwo, z którego nikt nie 
jest niezadowolony i którym nikt nie jest rozczarowany. W przeciwieństwie do 
ziemskiego dziedzictwa, które trzeba pozostawić w chwili śmierci – to dziedzictwo 
można zatrzymać na zawsze. Jest ono w zasięgu każdego. Jest dostępne dla 
wszystkich bez wyjątku – dla tych którzy są gotowi przyjąć je na Bożych warunkach. 
 
Czy chcesz mieć udział w tym dziedzictwie? Uzyskuje się je przez przynależność do 
rodziny prawdziwych chrześcijan, ponieważ do tej właśnie rodziny ono należy. Jeśli 
jeszcze nie jesteś dzieckiem Bożym, chcę cię przekonać, byś jeszcze dziś się nim 
stał. Jeśli obecnie opierasz się tylko na mglistej nadziei, że jesteś chrześcijaninem, 
chcę przekonać cię, byś stał się całkowicie pewny swej relacji z Bogiem. Pamiętaj, 
że tylko prawdziwe dzieci Boga mają udział w dziedzictwie! 

I. Więź, jaką chrześcijanie mają z Bogiem 

 

Prawdziwi chrześcijanie są „synami Boga". Zostać nazwanym sługą lub 
przyjacielem Boga byłoby wielkim przywilejem, lecz nie ma nic większego, 
niż zostać nazwanym synem. Powszechnie sądzi się, że bycie synem 
kogoś ważnego to wielka korzyść i przywilej. O ile większym przywilejem 
jest bycie synem Króla Królów i Pana Panów! 
 

Jak to możliwe, żeby grzeszni ludzie – tacy jak my – stawali się synami 
Boga? Z pewnością nie jesteśmy synami Boga z natury. Ludzie stają się 
synami Boga tylko wtedy, gdy Jego Duch prowadzi ich to zbawiennej 
wiary w Jezusa Chrystusa. Biblia mówi: „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi 

przez wiarę w Jezusa Chrystusa" (Gal. 3:26). Tylko wiara jednoczy nas z Chrystusem i 
nadaje nam tytuł „synów Bożych". 
 
Chcę uwypuklić tę prawdę. Mimo że synowie Boży są wybrani od 
wieczności i przeznaczeni do synostwa, nie stają się nimi, dopóki – w 
określonym momencie – nie zostaną powołani, dopóki nie wyznają wiary 
w Chrystusa. Boży aniołowie radują się z każdego grzesznika, który 
nawróci się i uwierzy. Ale nie radują się dopóki on nie nawróci się i nie 
uwierzy, ponieważ dopiero wtedy staje się członkiem Bożej rodziny. 

https://www.jezus.pl/czytelnia/najbogatsi-ludzie-na-ziemi


 
Nie powinniśmy dać się tu zwieść. Wiem, że w pewnym sensie Bóg jest 
Ojcem całej ludzkości. Stworzył nas wszystkich i w tym sensie jest 
naszym Ojcem – czy to dla chrześcijan, czy dla pogan. „W nim żyjemy i 

poruszamy się, i jesteśmy (...), z jego bowiem rodu jesteśmy" (Dz. 17:28). Wiem także, że Bóg 
kocha całą ludzkość swą współczującą miłością. „Miłosierdzie jego jest nad 

wszystkimi jego dziełami" (Ps. 145:9). Lecz całkowicie nie zgadzam się z poglądem 
głoszącym, że Bóg jest wybaczającym Ojcem wszystkich ludzi, nie zaś 
tylko tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Boża świętość i 
sprawiedliwość sprzeciwia się takiej koncepcji, atrybuty te mówią, że do 
Boga można zbliżyć się tylko i wyłącznie przez Pośrednika.                                              
Nikt nie powinien pocieszać się myślą, że Bóg jest jego Ojcem,                              
dopóki nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. 
 
Nie powinniśmy sądzić, że takie nauczanie jest szorstkie lub pełne 
uprzedzeń. Ewangelia otwiera drzwi wszystkim. Jej wymagania są jasne i 
proste. Mówi wszystkim: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz 
zbawiony". Nikt nie jest wyłączony. Lecz co z ludźmi pewnymi siebie, 
którzy nie poddadzą się Chrystusowi, co z ludźmi ze świata, którzy są 
zdecydowani by iść swoimi drogami i trwać w swych grzechach? Z 
pewnością nie są dziećmi Bożymi. Bóg pragnie być ich Ojcem, lecz na 
pewnych konkretnych zasadach. Muszą przyjść do Niego przez Chrystusa. 
Muszą powierzyć Mu swoje dusze i oddać swoje serca. Jeśli człowiek nie 
stosuje się do tych zasad, jak może nazywać Boga swoim Ojcem? Tacy 
ludzie żądają, by Bóg został ich Ojcem na ich warunkach! Czy może być 
coś bardziej pysznego i nierozsądnego? Musimy odrzucić takie koncepcje i 
trzymać się mocno nauczania Biblii. Nikt nie staje się dzieckiem Bożym 
inaczej niż przez Chrystusa. A nikt nie zyskuje udziału w Chrystusie 
inaczej niż przez wiarę. 
 
Szczerze mówiąc, nie chciałbym być tak bardzo zmuszony do 
podkreślania tej kwestii. Muszę jednak o tym mówić z powodu fałszywej 
nauki, która jest bardzo popularna. To fałszywe nauczanie mówi tylko o 
Bożej miłości i miłosierdziu. Nie bierze jednak pod uwagę Jego świętości i 
sprawiedliwości. Nigdy nie mówi o piekle. Uważa wszystkich za 
zbawionych. Mówi o wierze, lecz pozbawia to słowo biblijnego znaczenia. 
Każdy, kto wierzy w cokolwiek, jest uważany za posiadacza wiary. Mówi o 
Duch Świętym i uważa, że wszyscy mają Ducha. Wszyscy mają rację, nikt 
się nie myli! Mówi się nam, że Biblia jest staroświecką i niedoskonałą 



księgą. Możesz więc wierzyć w nią na tyle, na ile chcesz – więcej nie 
musisz! 
 
Ostrzegam cię, byś strzegł się takiego nauczania. Sprzeciwiają mu się 
fakty. Sodoma i Gomora leżą zanurzone w wodach Morza Martwego – z 
powodu Bożego sądu. Miejsce, gdzie kiedyś znajdował się Babilon, jest 
teraz całkowitym pustkowiem – z powodu Bożego sądu. Ludzkie sumienie 
sprzeciwia się takiej nauce. Nie przynosi ona pokoju winnemu sumieniu. 
Jest to jednak biblijna nauka. Wyobraź sobie niebo, w którym święci i 
bezbożni, czyści i nieczyści, dobrzy i źli zostają zgromadzeni w jednym 
miejscu. Wyobraź sobie niebo, w którym Abraham i mieszkańcy Sodomy, 
Piotr i Judasz Iskariota muszą żyć razem na wieki! Takie niebo nie byłoby 
lepsze od piekła! Troska o świętość i moralność sprzeciwia się takiej 
nauce. Jeśli każdy – niezależnie od tego, jak żyje – jest dzieckiem Bożym, 
a wszyscy są na drodze do nieba, to jaki w ogóle jest sens dążenia do 
świętości? Biblia – od początku do końca – sprzeciwia się takiemu 
nauczaniu. To fałszywe nauczanie całkowicie odrzuca jednak autorytet 
Biblii, choć nie ma do zaoferowania niczego innego. Drogi czytelniku: 
strzeż się tej fałszywej nauki. Trzymaj się prostych prawd nauczanych w 
Bożym Słowie. Nie ma chwalebnego dziedzictwa dla tych, którzy nie są 
dziećmi Boga. A nikt nie staje się dzieckiem Boga bez wiary w Pana 
Jezusa Chrystusa. 
 
Chcesz wiedzieć, czy jesteś dzieckiem Bożym? Jeśli widząc i czując swoje 
grzechy, uciekasz się do Chrystusa po zbawienie, to już dziś znajdujesz 
się pomiędzy Bożymi dziećmi. Uchwyć dłoń, którą wyciąga do ciebie 
Chrystus, a staniesz się synem posiadającym wszystkie przywileje, jakie 
to za sobą pociąga. Gdy zacząłeś lekturę, byłeś dzieckiem gniewu. Lecz 
dziś wieczorem położysz się spać jako dziecko Boże. Stare rzeczy 
przeminą, a wszystko stanie się nowe. Czy naprawdę pragniesz stać się 
synem Boga? Czy twoje grzechy rzeczywiście cię męczą? Czy twoje serce 
pragnie wolności i nie jest zbyt leniwe, by coś z tym zrobić? Jeśli tak, to 
istnieje dla ciebie prawdziwe pocieszenie. Uwierz w Pana Jezusa 
Chrystusa, a zostaniesz zbawiony i będziesz dzieckiem Bożym. 
 
Czy jesteś już prawdziwym dzieckiem Bożym? Jeśli tak, raduj się i ciesz 
się z twoich przywilejów. Masz wszelkie powody, by być wdzięcznym. 
„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi!" (1 Jan. 3:1). A co, 
jeśli nie zostaniesz zrozumiany przez innych? Co, gdy świat zacznie się z 



ciebie śmiać? Niech się śmieją. Bóg jest twoim Ojcem i nie masz powodu, 
by się wstydzić. Nie ma większej godności niż godność dziecka Bożego. 
 

II. Dowody więzi z Bogiem 

 

Jak można być pewnym, że jest się dzieckiem Bożym? Wersety Pisma 
(Rzymian 8:14:17), które rozważamy odpowiadają na to pytanie. 
 
Synowie Boży są prowadzeni przez Jego Ducha – „Bo ci, których Duch Boży 

prowadzi, są dziećmi Bożymi" (w. 14). Duch Święty prowadzi i naucza ich 
wszystkich. Prowadzi ich od grzechu, od przekonania o własnej 
sprawiedliwości i od świata – do Chrystusa, do Biblii oraz do modlitwy i 
świętości. Prowadzi ich od samego początku – do końca. To Duch Święty 
prowadzi ich na Synaj i przekonuje, że złamali Boże Prawo. To ten sam 
Duch prowadzi ich na Golgotę i pokazuje Chrystusa umierającego za ich 
grzechy. To Duch Święty pokazuje im ich własną pustkę, a także 
przedsmak chwały, która nadejdzie. 
 
Wszyscy synowie Boga czują, że są przybranymi dziećmi swego Ojca w 
niebie: „Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha 

synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!" (w. 15). Z natury wszyscy są winni, 
potępieni i odczuwają niewolniczy lęk przed Bogiem. Lecz gdy stają się 
synami Boga – wszystko się zmienia. Zamiast niewolniczego lęku, pojawia 
się pokój z Bogiem, niebiańskim Ojcem. Wiedzą, że Pan Jezus Chrystus 
pojednał ich z Bogiem. Wiedzą, że mogą zbliżyć się do Boga z odwagą i 
mówić do Niego jako do Ojca. Duch niewoli i lęku zostaje zamieniony na 
Ducha wolności i miłości. Ciągle są świadomi swojej grzeszności, ale 
wiedzą, że nie muszą się bać, bo zostali „ubrani" w sprawiedliwość Pana 
Jezusa Chrystusa. 
 
Przyznaję, że niektórzy chrześcijanie doświadczają tego bardziej, niż inni. 
Niektórzy ciągle jeszcze doświadczają nawrotów starych lęków, które ich 
niepokoją. Niewiele Bożych dzieci stwierdziłoby jednak, że ich uczucia 
względem Boga nie zmieniły się, gdy poznali Chrystusa. 
 
Dzieci Boże mają w swych sumieniach przeświadczenie otrzymane od 
Ducha: „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy" (w. 16). 
Synowie Boga mają w swoich sercach coś, co mówi im, że między nimi a 
Bogiem istnieje więź. Posiadają to w różnej mierze. U niektórych jest to 



głośne i jasne świadectwo, że należą do Chrystusa, a Chrystus do nich. U 
innych może to być słaby, cichy szept, często zagłuszany przez diabła i 
ciało. Niektóre z Bożych dzieci cieszą się wielką pewnością, przekonanie 
innych jest słabsze. Każdy prawdziwy chrześcijan ma jednak to coś, czego 
nigdy by nie oddał. Nawet ci, którzy są niepokojeni wątpliwościami i 
strachem, nie zgodzą się porzucić tej miary nadziei którą mają, w zamian 
za łatwe i beztroskie życie człowieka świeckiego. 
 
Wszystkie dzieci Boże mają udział w cierpieniu z Chrystusem: „A jeśli 

[jesteśmy] dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko 

razem z nim cierpimy" (w. 17). Wszystkie Boże dzieci doświadczają prób i kłopotów 
z powodu wierności Chrystusowi. Doświadczają prób ze strony świata, 
ciała i diabła. Często są niezrozumiane lub źle traktowane przez przyjaciół 
i krewnych. Czasem muszą cierpieć z powodu oszczerstw i kpin. Mogą 
cierpieć, bo wynoszą Chrystusa ponad ziemskie troski. Znają także próby, 
których źródłem jest ich własne, grzeszne serce. Są różne stopnie tego 
cierpienia. Jedni cierpią bardziej, inni mniej. Niektórzy cierpią w jeden 
sposób, pozostali – w inny. Lecz nie wierzę, by jakiekolwiek dziecko Boże 
osiągnęło niebo nie przeżywając po drodze jakiegokolwiek cierpienia. 
 
Cierpienie jest doświadczeniem całej rodziny Bożej: „Bo kogo Pan miłuje, tego 

karze" (Hebr. 12:6); „A jeśli jesteście bez karania (...) tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie 

synami" (Hebr. 12:8). Cierpienie to Boży proces, który czyni nas świętymi. Jego 
dzieci są napominane by odzwyczaiły się od świata i zyskały udział w 
Bożej świętości. Jest to jedna z oznak chrześcijańskiego uczniostwa. Sam 
Chrystus został ukrzyżowany – jego uczniowie muszą więc także wziąć 
swój krzyż. 
 
Ostrzegam cię, byś nie wierzył, że jesteś synem Bożym, dopóki nie masz 
biblijnych znaków synostwa. Nie wystarczy, że zostałeś ochrzczony i 
jesteś członkiem kościoła chrześcijańskiego. Oznaki synostwa są 
wymienione w ósmym rozdziale Listu do Rzymian, a ty nie masz powodu 
przypuszczać, że jesteś dzieckiem Bożym, o ile nie masz tych oznak. 
 

III. Przywileje więzi z Bogiem 

 

Prawdziwi chrześcijanie są „dziedzicami bożymi, a współdziedzicami 
Chrystusa". Słowa te mówią o wspaniałych perspektywach, jakie mają 
wszystkie Boże dzieci. Jeśli wiele znaczy fakt, że ktoś jest dziedzicem 
bogatego człowieka na ziemi, o ileż większe znaczenie będzie miało to, że 



ktoś jest synem i dziedzicem Króla królów! Ale chrześcijanie są też 
„współdziedzicami Chrystusa". Będą mieli udział w jego majestacie i 
chwale, kiedy wraz z nim zostaną wywyższeni. Nie jest to przywilej dla 
niektórych chrześcijan, ale dla wszystkich dzieci Bożych! 
 
Niewiele wiemy o dziedzictwie, które oczekuje na Bożych ludzi. Biblia 
niewiele mówi na ten temat, bo nasze umysły nie byłyby w stanie tego 
przyjąć. Mówi jednak na tyle dużo, by przynieść nam pocieszenie – i 
dobrze robimy myśląc o tych sprawach. 
 
Czy pragniemy wiedzy? Czy to, co wiemy o Bogu i Chrystusie, jest dla nas 
cenne? Czy pragniemy wiedzieć więcej? W przyszłej chwale będziemy 
mieć taką wiedzę: „Wówczas poznam tak, jak jestem poznany" (1 Kor. 13:12). 
 
Czy pragniemy świętości? Czy tęsknimy za całkowitym podobieństwem do 
Boga? W chwale będziemy to mieli. Chrystus oddał życie za Kościół – nie 
tylko, by uświęcić go na ziemi, lecz także „aby sam sobie przysposobić Kościół pełen 

chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju" (Efez. 5:27). 
 
Czy pragniemy odpoczynku? Czy nie tęsknimy za światem, w którym nie 
będziemy musieli ciągle walczyć i uważać na siebie? W chwale będziemy 
to mieli: „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego" (Hebr. 4:9). Nasze 
codzienne konflikty ze światem, ciałem i diabłem zakończą się na dobre. 
 
Czy pragniemy służby? Czy rozkoszujemy się pracą dla Chrystusa, mimo 
że słabe ciało odczuwa obciążenie? Czy często okazuje się, że duch jest 
chętny, ale ciało słabe. W chwale będziemy mogli służyć w sposób 
doskonały, bez jakiegokolwiek znużenia: „Służą Mu we dnie i w nocy w świątyni 

Jego" (Obj. 7:15). 
 
Czy pragniemy zadowolenia? Czy widzimy, że świat jest pusty? Czy 
tęsknimy za wypełnieniem pustki naszych serc? W chwale będziemy 
doskonale zadowoleni: „Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim" (Ps. 17:15). 
 
Czy pragniemy społeczności z ludem Bożym? Czy czujemy, że nigdy nie 
jesteśmy tak szczęśliwi, jak wtedy, gdy jesteśmy z Bożymi ludźmi? W 
chwale będziemy z nimi na zawsze: „Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z 

Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość" (Mt. 13:41); „I pośle 
aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego 

krańca nieba aż po drugi" (Mt. 24:31). Chwała Bogu! Będziemy razem ze świętymi 



Bożymi, o których czytaliśmy w Biblii, a których staraliśmy się 
naśladować. Będziemy z mężczyznami i kobietami, których świat nie był 
godny. Będziemy z tymi, których znaliśmy i miłowaliśmy w Chrystusie na 
ziemi. Będziemy z nimi na zawsze razem, by już nigdy się nie rozłączyć. 
 
Czy pragniemy społeczności z Chrystusem? Czy jego Imię jest dla nas 
cenne? Czy nasze serca płoną na myśl o miłości, która poprowadziła Go 
do śmierci? W chwale będziemy w doskonałej społeczności z Chrystusem: 
„Zawsze będziemy z Panem" (1 Ts. 4:17). Zobaczymy Go w Jego królestwie. Tam gdzie 
On jest, tam będą synowie Boży. Gdzie On zasiada w chwale – tam oni 
zasiądą, u Jego boku. Cóż za błogosławiona przyszłość! Jestem 
umierającym człowiekiem żyjącym w umierającym świecie. Świat, który 
ma przyjść, jest w dużej mierze nieznany. Lecz jest tam Chrystus! To 
wystarczy. Jeśli podążając za Chrystusem w wierze już na tej ziemi 
doświadczamy odpoczynku i pokoju – o ileż bardziej doświadczymy ich, 
gdy ujrzymy go twarzą w twarz. 
 
Jeszcze nie należysz do grona synów i dziedziców Boga? W takim razie z 
całego serca żal mi ciebie. Tak wiele tracisz, a twoje życie jest 
pozbawione ostatecznego celu. Czy nie posłuchasz głosu Jezusa i nie 
przyjdziesz do Niego? 
 
Jeśli jednak znajdujesz się wśród Bożych synów i dziedziców, masz wielki 
powód do radości i szczęścia! Nie bądź nadwrażliwy, jeśli chodzi o 
okoliczności tego życia. Twój skarb jest w niebie. Chwała jest twym 
dziedzictwem! 
 

Wnioski 

 

1. Pragnę zapytać: Czyim dzieckiem jesteś? Czy jesteś dzieckiem natury, 
czy dzieckiem łaski? Czy jesteś dzieckiem diabła, czy dzieckiem Boga? 
Proszę cię, byś bez zwłoki odpowiedział na to pytanie. Jakże niemądrze 
jest nie mieć pewności w tak ważnych kwestiach. Czas jest krótki. Szybko 
zmierzasz do śmierci i sądu. Nie pozwól sobie na spokój, dopóki nie 
będziesz mógł z pewnością powiedzieć: „Wiem, że jestem synem Bożym!". 

 
2. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, proszę cię, byś żył w sposób godny 
rodziny twego Ojca. Czcij Go swoim życiem przez posłuszeństwo Jego 
przykazaniom i miłość do wszystkich Jego dzieci. Żyj na tym świecie tak, 



jak byś do niego nie należał, ale podróżował do domu – do chwały. Niech 
inni widzą, jak dobrze i szczęśliwie jest być dzieckiem Bożym. Niech twój 
wzrok będzie skierowany na Pana Jezusa i pamiętaj że bez Niego nic nie 
możesz uczynić, choć z Nim możesz wszystko (zob. Jan. 15:5 i Flp. 4:13). Bądź czujny i 
módl się. Wkrótce nadejdzie czas, gdy usłyszysz: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca 

mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata" (Mt. 25:34).   
https://www.jezus.pl/czytelnia/najbogatsi-ludzie-na-ziemi  

Niebawem odjedzie 
ostatni pociąg a Ty 
pewnie nawet o tym nie 
wiesz, że w ogóle masz 
do niego wsiąść.... 

 
 

https://www.jezus.pl/czytelnia/najbogatsi-ludzie-na-ziemi


 

 

Więcej o tunelu: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/szwajcaria-otwarcie-tunelu-gotarda-76807.html  

 

    
 

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/bp_jan_pietraszko/  

 

Styczeń-1972 .  Luty-1972 .  Marzec-1972  .   Kwiecień-1972  .   Maj-1972 

Czerwiec-1972  .   Lipiec-1972  .  Wrzesień-1972  

 

https://youtu.be/rwQ1Vy6wxRI    

https://youtu.be/WHiErTuEm8E   

https://youtu.be/BcO4S2tPK6Q   

https://youtu.be/a5etCtlbLKM   

https://youtu.be/9FSzPFzwzhA 

https://youtu.be/dQFtn5p_0e4 

 

 

 

 

 

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/szwajcaria-otwarcie-tunelu-gotarda-76807.html
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/bp_jan_pietraszko/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/styczen-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/luty-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/marzec-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/kwiecien-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/maj-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/czerwiec-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/lipiec-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/wrzesien-1972/
https://youtu.be/rwQ1Vy6wxRI
https://youtu.be/WHiErTuEm8E
https://youtu.be/BcO4S2tPK6Q
https://youtu.be/a5etCtlbLKM
https://youtu.be/9FSzPFzwzhA
https://youtu.be/dQFtn5p_0e4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 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 

https://www.fronda.pl/a/przeczytaj-co-oznacza-zycie-wieczne-a-bedziesz-do-niego-dazyl,51620.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Katechon 
 

 

 

Katechon: „Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje (qui tenet 

nunc), ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i 

wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia (2 Tes, 2, 7-8).                                                                                       

Katechon to ktoś, kto powstrzymuje świat stworzony i zamieszkały przez ludzi 
przed nadejściem Antychrysta, podtrzymuje istnienie świata i Apokalipsę, 
panowanie Antychrysta i eschatologiczną bitwę na polach Armagedonu. 

Armagedon – to zgodnie z biblijnym zapisem nazwa geograficzna. Kojarzy się z globalnym kataklizmem i zagładą 
ludzkości, zapowiadanej w Ap 16,16: „ I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon”, w 

miejscu ostatecznej bitwy między siłami dobra i zła, w której hordy szatana zetrą się z anielskimi hufcami pod 
wodzą Chrystusa w zażartej walce. W jej wyniku demoniczne siły zostaną pokonani. Wszyscy źli ludzie razem z 
diabłem zostają zrzuceni do „jeziora ognia”.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Har-Magedon 

Należy tu wskazać: Dn 7, 1-28. Literalnie odczytując tekst Proroctwa widzimy, że 
mowa w nim jest o tajemniczym śnie proroka w którym zobaczył panowanie 
„czterech bestii”, utożsamianych z „czterema królestwami”, które zniszczą 
tradycyjny świat i dotychczasowe wyobrażenia religijno-polityczne. 
Najstraszliwsze będzie panowanie bestii czwartej i ostatniej, która pokona trzy 
pierwsze i stworzy swoje doczesne imperium (Dn 7, 23-25). To coś w rodzaju 
panowania Antychrysta (sam termin nie pojawia się, gdyż proroctwo ma miejsce 
półtora stulecia przed narodzinami Chrystusa). Proroctwo zapowiada jednak 
nadejście „Syna Człowieczego”, czyli Mesjasza (prefiguracja Chrystusa w 
egzegezie mediewalnej), który pokona czwartą bestię i zbuduje nieprzemijające 
Królestwo Boże na ziemi (Dn 7, 13-14; 7, 18; 7, 26-27). Katechon i Antychryst 
nie są więc tak sobie odlegli jak mogłoby się to wydawać.                                 
https://konserwatyzm.pl/katechon-wedlug-sw-pawla-i-proroctwa-apokaliptyczne/  .   https://pch24.tv/benedykt-xvi-powstrzymywal-antychrysta-cala-prawda-o-katechonie/   

Sam fakt paruzji, będzie raczej nagły. W Biblii zawarte jest wyraźne ostrzeżenie:                                                                                            
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13, 33).                                                                                                                                                       
„kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz” (Mk 13, 16). 

„ A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i 

wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, 

wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, 

aż się to wszystko stanie*. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu 

owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn*, tylko Ojciec”. (Mk 13, 28-32),   

jest wskazówka, żebyśmy obserwowali drzewo figowe. I ten opis sugeruje, że 

paruzja będzie bliska wtedy, kiedy ono zacznie wypuszczać liście. Paradoksalnie, 

często więcej się wie o Panu Bogu przez to, że się nic nie wie. W tej chwili, kiedy 

to mówię, to czuję absolutną pewność paruzji i czuję, że to, co mówię, ma być 

powiedziane.   https://stacja7.pl/ksiazki/koniec-swiata-dlaczego-pan-bognie-podaje-dat-wyjasnia-o-badeni/  

                                                         

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Har-Magedon
https://konserwatyzm.pl/katechon-wedlug-sw-pawla-i-proroctwa-apokaliptyczne/
https://pch24.tv/benedykt-xvi-powstrzymywal-antychrysta-cala-prawda-o-katechonie/
https://stacja7.pl/ksiazki/koniec-swiata-dlaczego-pan-bognie-podaje-dat-wyjasnia-o-badeni/


 
 

Hermas był bratem jednego z pierwszych papieży Piusa I, którego pontyfikat 
przypada na lata 140-155. Powstanie „Pasterza” datuje się zatem na ok. 140 r. 
Miejscem jego powstania jest Kościół rzymski. Głównym tematem dzieła jest pokuta, 
a właściwie nawrócenie, już po chrzcie świętym (greckie słowo metanoia, które 
tłumaczymy jako „pokuta”, oznacza dosłownie „zmianę myślenia, nawrócenie”). W I 
i II wieku powszechne było przekonanie, że chrześcijanin, który przez chrzest stawał 
się nowym człowiekiem i przyoblekł się w Chrystusa, nie powinien ciężko grzeszyć. 
Przez słowo „ciężko” rozumiano wykroczenie przeciwko tym przykazaniom, które 
Bóg dał Noemu, a które określa się jako „prawo noachidów”. Grzechami ciężkimi i 
nieodpuszczalnymi były apostazja czy też bałwochwalstwo, nierząd (grzechy 
seksualne), morderstwo. Czasami ten katalog grzechów ciężkich był doprecyzowany 
bądź poszerzany. Co zatem zrobić z chrześcijanami, którzy upadli? Czy po 
splamieniu szlachectwa chrztu była dla nich jakaś droga powrotu do Kościoła? 
Problem stał się szczególnie aktualny, gdy pojawiły się prześladowania chrześcijan. 
Z okresu pierwszych wieków mamy wiele świętych męczenników – świadectwa 
historyczne podają w sumie około 1000 imion męczenników, którzy oddali życie za 
wiarę w okresie patrystycznym (do 749 r.). Bądźmy jednak realistami... Wielu 
chrześcijan nie wytrzymywało próby prześladowań i wobec rzymskich urzędników, 
gdy groziło im widmo śmierci, zapierali się wiary w Chrystusa. Gdy prześladowania 
ustały, apostaci często chcieli wrócić do wspólnoty Kościoła, ale czy Kościół mógł ich 
przyjąć? Na to pytanie odpowiedzi udziela „Pasterz” Hermasa. 

15. Hermas 



Autor dzieła jest niewolnikiem i chrześcijaninem. Dzieło zaczyna się od przywołania 
nieco banalnej historii. Hermas jako służący pomógł swojej pani o imieniu Rode 
wyjść z kąpieli w Tybrze. Nie uszło jego uwadze piękno kobiety... Po latach ma 
duchową wizję swojej już zmarłej matrony. Rode wyrzuca Hermasowi jego nieczyste 
spojrzenie i nazywa je grzechem, a jednocześnie zapewnia, że jeżeli będzie się 
modlił „Bóg uleczy jego grzechy”. W kolejnej wizji Hermas spotyka Kościół w postaci 
sędziwej kobiety. Kobieta ta zapewnia Hermasa, że z powodu spojrzenia na Rode 
Bóg „nie gniewa się” na niego, ale żąda „aby zadbał o nawrócenie swoich dzieci”, 
wszak jako ojciec zaniedbał je religijnie i pozwolił, aby jego rodzina „pogrążyła się w 
zepsuciu”. Dzieci Hermasa w obliczu prześladowań nie tylko zaparły się wiary, ale 
także wydały swojego ojca, tak że w konsekwencji władze rzymskie skonfiskowały 
jego majątek. Teraz Bóg objawia Hermasowi możliwość pokuty, która z czasem 
będzie nazywana „drugim chrztem”. Raz, i tylko raz, po chrzcie chrześcijanie mogą 
liczyć na to, że Boże miłosierdzie przykryje ich śmiertelny grzech. Jak przebyć tę 
drogę nawrócenia, oczyszczenia? W kolejnych 12 przykazaniach i 10 
przypowieściach tłumaczy to Hermasowi Anioł Pokuty, który ukazuje mu się w 
postaci pasterza, pięknego młodzieńca. Jest on pasterzem, który przez swoją naukę 
prowadzi grzeszników do nawrócenia. https://priest.pl/dobry-pasterz-hermasa/

 

PASTERZ HERMASA                      

Pokuta w praktyce 

 

 Wikipedia:  Drzeworyt przedstawiający biczowników 
https://www.google.com/search?q=PASTERZ+HERMASA&sxsrf=AJOqlzVhvGGmgDSH1iqUQrF-OLSNM-

jbHg:1673974234942&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY0Yv9h8_8AhVihP0HHQrtAxMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=933&dpr=1#imgrc=sD

UUt6BUqeqsPM    

.   https://m.niedziela.pl/artykul/147066/nd/Pokuta-w-praktyce  .  http://jednoczmysie.pl/pasterz-hermasa/ 
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https://www.niedziela.pl/artykul/147066/nd/Pokuta-w-praktyce 

Co zostało w naszych czasach z dawnych praktyk pokutnych, o których 
pisali Ojcowie Kościoła i mówili Ojcowie Pustyni? Wśród praktykowanych 
form pokutnych w starożytności chrześcijańskiej znane były: biczowania, 
noszenie włosiennic, worów pokutnych oraz praktykowanie surowych 
postów o chlebie i wodzie. 

Bicze i włosiennice 
Włosiennica to szata pasterska, wykonana z szorstkiej sierści kozy albo 
wielbłąda. Jej noszenie nie należało do przyjemności. Miało przypomnieć 
o konieczności żalu za popełnione grzechy. Noszenie włosiennicy 
zachowało się do naszych czasów, chociaż jest to praktyka podejmowana 
już tylko przez osoby życia konsekrowanego, ale zawsze za zgodą 
przełożonego klasztoru. Włosiennicę nosili święci i błogosławieni, m.in.: 
Franciszek z Asyżu, Karol Boromeusz, Teresa z Ávili, Ignacy Loyola, Jan 
Maria Vianney, Teresa z Lisieux, Faustyna Kowalska, Pio z Pietrelciny czy 
Edyta Stein. 

Wśród dawnych praktyk pokutnych było również biczowanie. Co ciekawe, 
np. Hiszpania zachowała lokalne obrzędy z udziałem bractw 
biczowniczych. Procesje biczowników odbywają się też na Filipinach. 
Warto jednak podkreślić, że chłostanie własnych pleców, traktowane jako 
umartwienie, pozostało indywidualną praktyką niektórych księży i 
zakonników. 

Pokuta na słupie 
Była to przyjęta w tamtych czasach forma dobrowolnej pokuty 
praktykowana przez chrześcijańskich ascetów. Z tą formą ascezy – 
siedzeniem na kamiennym słupie – spotykamy się w IV wieku na 
terenach Syrii i Palestyny. Pokutnicy – stylici wzbudzali szacunek i podziw 
u współczesnych sobie i już za życia spotykali się z powszechną czcią, a 
po śmierci wielu z nich otoczono kultem jako świętych. 

Umartwienia, posty, prostracje 
W rozmowie z Niedzielą ks. prof. Dariusz Zagórski, historyk Kościoła i 
patrolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podkreśla, że 
„wśród praktyk pokutnych szczególną wartość zawsze miały: post, 
jałmużna i modlitwa”. – I te praktyki są bardzo mocno obecne w naszych 

https://www.niedziela.pl/artykul/147066/nd/Pokuta-w-praktyce


czasach. Ojcowie Kościoła, tacy jak m.in.: św. Bazyli Wielki, Marek 
Eremita, św. Augustyn czy Tertulian w poście widzieli podstawową 
praktykę duchową. Post łączy się z czynną miłością bliźniego, w 
szczególności z jałmużną – mówi ks. Zagórski. 

Praktyką pokutną była również tzw. prostracja, czyli leżenie krzyżem lub 
padanie na twarz – co jest wyrazem szczególnego (większego niż 
klęczenie) uniżenia się wobec Boga oraz głębokiej modlitwy. Z tym 
gestem spotykamy się w naszych świątyniach podczas liturgii Wielkiego 
Piątku. Wiemy ze świadectw, że taką formę modlitwy i uniżenia 
praktykował św. Jan Paweł II. A zatem prostracja to jedna z tych praktyk 
pokutnych, które przetrwały do naszych czasów. 

Nauczanie Ojców Kościoła to był stopniowy rozwój teologii pokuty. – 
Wielkie znaczenie dla poznania rozwoju teologii pokuty ma Pasterz 
Hermasa. Akcentuje on wagę chrztu jako gładzącego wszystkie grzechy. 
Po to zresztą chrzest miał zostać ustanowiony – mówi ks. Zagórski. Tekst 
ten wskazuje jeszcze na możliwą „drugą pokutę” i ponowne przyjęcie do 
Kościoła kogoś, kto wyparł się wiary po chrzcie (zwłaszcza w czasie 
prześladowań), ale taki powrót jest możliwy tylko jeden raz. Widać tu 
kształtującą się dopiero praktykę sakramentu pokuty – dodaje patrolog. 

Nieznane dzisiaj wczesnochrześcijańskie sposoby uzyskania odpuszczenia 
grzechów przekazał nam Orygenes. – Przypominał on o sposobach jego 
uzyskania według Ewangelii. Pierwszy z nich to chrzest, drugi to 
męczeństwo, a sposoby od trzeciego do szóstego wskazują na 
życie w duchu Chrystusowej miłości: trzeci to jałmużna, czwarty 
– odpuszczanie z serca grzechów bliźnim, piąty – nawrócenie 
grzesznika z błędnej drogi, szósty – pełnia miłości. Ostatni zaś, 
siódmy, polega na wyznaniu grzechu ks. – wyjaśnia patrolog. 

Warto przypomnieć, że pokutnicy dzielili się na cztery grupy: 
„płaczących”, którzy pozostawali na zewnątrz kościoła, 
„słuchających”, którzy opuszczali kościół po Liturgii Słowa, 
„klęczących”, którzy pozostawali w postawie klęczącej podczas modlitw, 
i „stojących”, którzy stali podczas nabożeństwa, ale nie byli dopuszczani 
do Komunii św. Pokuta trwała wiele lat. 

W podejmowaniu praktyk pokutnych                                      

najważniejsza jest metanoia,                                                            

czyli prawdziwe nawrócenie, zmiana mentalności.
 



16. Zadośćuczynienie, czyli uczynić zadość, wyrównaniu rachunki, 

spłacić długi jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie grzechu, wobec Pana Boga, bliźnich, 

siebie samego i świata w którym żyjemy – w czterech płaszczyznach grzechu. Wypełnienie 

pokuty polega na wypełnieniu pokuty. Wyrównanie szkody materialnej i duchowej. Jest też 

obow. restytucji – oddanie rzeczy zabranej, czy zniszczonej. Jeśli ktoś nie jest w stanie 

oddać danej rzeczy, to powinien wyrównać szkodę przez ekwiwalent materialny. 

Zadośćuczynienie jest dopełnieniem sakramentu i jeśli jest nie wypełnione to pozostaje 

ciągle otwarta kwestia tego sakramentu. Dzisiaj wypełnienie pokuty i zadośćuczynienia jest 

możliwe tak długo, dopóki po raz następny nie przystąpimy do sakramentu.                                                                                                                                                                  

Masz grzech odpuszczony, krzywdę 

naprawiłeś? Grzech odpuszczony, a czy 

odpokutowany?  To się już dokonało. Odbyliśmy szczerą spowiedź. Ale 

został jeszcze jeden, ostatni warunek sakramentu pojednania. Pomyślmy, gdy zgrzeszę, staję 

się winny, jestem odpowiedzialny za zło, które uczyniłem, za ten wybór fałszywego dobra, 

bo tak właśnie się dzieje: grzeszę, ponieważ przedstawiam sobie zło jako dobro i dlatego je 

popełniam. Ale problem grzechu nie kończy się na winie, bo ma on również swoje 

konsekwencje – i dla nas, i dla innych. Jego skutki pozostają, pomimo odpuszczenia nam 

winy. W teologii nazywamy je karą. Konsekwencje tego, że na skutek naszego grzechu coś 

zostało zniszczone, spadają na innych, a także często na nas samych. Ale są też grzechy, 

których skutki są szczególnie dotkliwe dla tych, których skrzywdziliśmy, dlatego są 

nazywane ”grzechami wołającymi o pomstę do nieba” i chociaż został rozgrzeszony, (Bóg 

zmazał winę i nasza sytuacja staje się dzięki temu taka, jakby zło, które popełniliśmy, 

zostało wymazane, jakby się nie wydarzyło. To może zrobić tylko Pan Bóg) pozostają 

jeszcze konsekwencje mojego grzechu oraz moja odpowiedzialność  za to, co zrobiłem, za 

skutki tego czynu. Pokuta i zadośćuczynienie. Zostaje nam bowiem pewien dług wobec 

Boga i wobec bliźniego, którego skrzywdziliśmy. A nieraz, jest i tak, że naprawienie, jest po 

prostu niemożliwe! Co zrobić? Pomyśl sam. Sprawa bardzo poważna! Pokuta przy 

spowiedzi niech  będzie iskrą do naprawiania zła, niech się rozpocznie cały proces 

ZADOŚDUCZYNIENIA!: https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2  

Kan. 920 - Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować              

Ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla 

słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku.  W KPK czytamy natomiast: „Każdy wierny, 

po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie 

swoje grzechy ciężkie” (kan. 989). Sformułowanie to przytacza najnowszy KKK (nr 1457). Wynika z tego, że 

obowiązek spowiedzi z grzechów ciężkich. Faktem też jest, że św. Augustyn do publicznej spowiedzi nigdy 

nie przystąpił.:  http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf   

 
 

https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2
http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf


 
 

Film, który POWINIEN zobaczyć każdy kapłan i każdy katolik!   https://youtu.be/EOrqCROC4Qc                                                                     

 

     

17. Bóg czeka do końca.                                                 

O co chodzi w życiu?  

Staruszku, czy zrobiłeś coś z czego jesteś dumny, coś dzięki czemu czujesz się spełniony? 
Dlaczego pytasz młodzieńcze? Szukam sensu życia. Tak, zrobiłem kiedyś coś takiego, to było 
piękne. Co takiego starcze? Pomogłem małemu robaczkowi ominąć kałużę. Teraz idź i 
szukaj dalej. W skłaniającej do refleksji poradzie starca odnaleźć możemy cenną wskazówkę. 
Okazana maleńkiej istocie dobroć wprowadza na ścieżkę wiodącą do „drogi życia”. Zanim jednak 
spróbujemy podążać jej torem, Bóg nas pyta: „czy chcesz żyć?”. A i na tych, którzy ociągają się z 

https://youtu.be/EOrqCROC4Qc
https://pch24.pl/bog-czeka-do-konca-o-co-chodzi-w-zyciu/


odpowiedzią lub chcą iść w przeciwnym kierunku, czeka cierpliwie. Czasem do ostatniego tchnienia 
na szpitalnym łóżku.   

„Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? Jeśli 
słysząc to, odpowiesz: Ja, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i 
wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe 
wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim. Gdy tak 
będziecie postępować, oczy Moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na 
prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem». Cóż dla nas 
milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? Oto w swej łaskawości 
Pan sam ukazuje nam drogę życia” – czytamy w Prologu Reguły św. Benedykta. 
Kochający człowieka Stwórca sam zapragnął objawić mu wiodącą do życia drogę.  

 

Zanim jednak wypełni treścią pojawiające się na niej wskazówki, pyta: 
„czy chcesz żyć?”. Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie pozwala 
Wszechmocnemu wskazać każdemu z nas prowadzące do życia zasady moralne. 
Człowiek może jednak powiedzieć Bogu: „nie”. Cała istota naszej ziemskiej 
egzystencji sprowadza się więc do wyboru między życiem a śmiercią. W natłoku 
codziennych spraw umyka nam wszelako refleksja nad sensem istnienia. Przy okazji 
cyklicznych uroczystości życzymy sobie spełnienia wszystkich marzeń. Wyobraźmy 
sobie, że jest to możliwe. Czy wówczas będziemy szczęśliwi? 
Klasycznym odniesieniem do rozważanego problemu jest tekst Księgi Koheleta. 
Mający wielorakie możliwości do korzystania z życia mędrzec dochodzi do wniosku, 
iż wszystko to „marność i pogoń za wiatrem”.  Spojrzenie na ludzką egzystencję, 
która z punktu widzenia doczesności kryje w sobie jakiś smutek, przywodzi 
odpowiedź niesatysfakcjonującą. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszych pragnień 
na tym świecie. Człowiek nie może się zrealizować w pełni, ponieważ stworzony 
został do zupełnie innego życia. Życia z Bogiem i w Bogu. O takiej perspektywie 
mówi nam Słowo Boże. 
 

W Księdze Mądrości czytamy: „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył 
człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności”. Ewangelista 
Mateusz, opisując Jezusową polemikę z Saduceuszami, przywołuje Jego słowa: „Bóg 
nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”. Przy czym owo „jest” należy rozumieć jako 
żywą relację osobową. W biblijnej optyce życie nie jest więc rodzajem paliwa czy 
energią, która się wyczerpuje, ale relacją miłości z Bogiem. Św. Paweł doprecyzuje, 
iż wejście w związek ze Stwórcą dokonuje się poprzez Syna Bożego. Pełnia życia 
związana jest tu z zakorzenieniem, wszczepieniem w Chrystusa. Życie w takim 
założeniu jest darem, który przyjąć możemy tylko w wolności. 
Mając to wszystko na uwadze, nie powinna zaskakiwać nas wypowiedź księdza 
Adama Trzaski, który w rozmowie z Marią Mazurek i Wojciechem Harpulą stwierdził, 
że dla niego śmierć nie istnieje. „Z perspektywy wiary i mojego osobistego 
doświadczenia śmierci jako takiej nie ma. Człowiek nie umiera. Śmiercią 
nazywamy moment przejścia człowieka ku dalszemu życiu, którego tu, na ziemi, nie 
widzimy. Umieramy dla tych, co zostają. Oni widzą agonię, zamknięte oczy, ostatni 
oddech, plamy opadowe, zniszczenie materialnego ciała. Ale człowiek, którego to 
dotyka, tego nie odczuwa. On przechodzi ku życiu. Innemu. Nowemu” – czytamy w 
książce-wywiadzie pt. „Nad życie. Czego uczą nas umierający”. 



Posługujący od dwóch dekad w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie kapelan widzi to miejsce jako 
rzeczywistość, w której doczesność styka się ze światem duchowym. Przekonanie to towarzyszy na 
co dzień nie tylko duchownemu. „Słyszałem to od lekarzy i pielęgniarek. Gdy zaczynałem pracę 
w hospicjum, jedna z lekarek powiedziała mi: Proszę księdza, niech ksiądz patrzy 
umierającym w oczy. Tam widać kawałek nieba” – mówił. 
 

Nie wszyscy pacjenci jednak tak spokojnie patrzą w wieczność. Zdarza się, że konający 
doświadczają pewnych trudności. „Umierał też u nas człowiek, który w agonii majaczył, męczył 
się. Mówił, że widzi diabły. Krzyczał, że chcą go porwać. (…)W pewnym momencie ten mężczyzna 
odzyskał przytomność i poprosił o sakrament chorych. Pomodliłem się nad nim, udzieliłem 
namaszczenia. Po skończonych modlitwach mężczyzna powiedział delikatnie do swojej żony i 
dwóch córek: O, diabły już poszły. I umarł. Spokojnie. To robi wrażenie. Miałem wtedy poczucie, 
że dotknąłem rzeczywistości, której nie widzimy naszymi oczami. Zapytałem lekarkę, czy to może 
leki spowodowały halucynacje. Odpowiedziała: Wiem, co mu podałam, w tym wypadku na pewno 
nie był to skutek leków”. 
W inny wymiar włączani są czasem sąsiedzi umierających osób. Ks. Adam Trzaska wspominał 
relację chorej, która widziała agonię swojej pobożnej towarzyszki. Gdy nastąpił kres jej życia, 
sąsiadka pytała personel medyczny: „Czy ta zakonnica, co przyszła po tę kobietę, jest jeszcze, czy 
już sobie poszła?”. Skonsternowane pielęgniarki miały zaprzeczyć, na co ta odpowiedziała: „Nie 
szkodzi. Po mnie też przyjdzie i przeprowadzi mnie przez tę kamienistą drogę”. Potem duchowny 
w hymnach brewiarzowych przeczytał o „Jezusie, który ma nas przeprowadzić przez kamienistą 
drogę”. Do tej podróży Bóg zaprasza wszystkich. Według kapelana Stwórca czeka na człowieka do 
ostatnich chwil. Bywa, że znajduje do niego drogę jeszcze przed śmiercią. 
„Był u nas mężczyzna, który przez całe życie nie chciał sakramentów. Kategorycznie nie życzył 
sobie mojej obecności. Wobec personelu też był na nie. Miał pretensje, bywał nieuprzejmy. Po 
pewnym czasie polubił jedną z opiekunek. (…)Gdy opiekunka usłyszała, że jest jej wdzięczny, to 
zapytała, czy on może coś dla niej zrobić. Chętnie – odparł. Chciałabym, żeby dał się pan zawieźć 
na mszę świętą. (…)Pamiętam, że był lipiec. Czytałem fragment Ewangelii, w którym pada pytanie 
Jezusa do Apostołów: Za kogo ludzie mnie uważają? Ten mężczyzna leżał na łóżku przed 
ołtarzem, słuchał Ewangelii, moich komentarzy do niej. Po skończonej mszy opiekunka podeszła 
do niego z pytaniem, czy może zawieźć go już z powrotem. Powiedział, że czeka na księdza. 
(…)Odbył spowiedź z całego życia. Przyjął namaszczenie chorych i umówiliśmy się, że gdy przyjdą 
jego bliscy, uroczyście udzielę mu komunii świętej, czyli pokarmu na drodze do wieczności – 
wtedy, podczas przyjęcia komunii, następuje wyznanie wiary. (…)Miałem w tej sytuacji poczucie, 
że jestem tylko narzędziem. Wszystko wydarzyło się poza mną. (…) Pan Bóg znalazł drogę przez 
opiekunkę. Ten człowiek poczuł troskę i dobro. I to przemieniło jego świat. Stał się uśmiechnięty, 
spokojny” – relacjonował. 
Pomimo wielu ludzkich dramatów, przy których obecny był posługujący w hospicjum duchowny, 
nigdy nie miał chwili zwątpienia. Jak mówił, „Jestem wdzięczny Bogu za to, czego mogę tutaj 
doświadczać. Za to, że widzę w ludziach jego działanie. Wszystkie znaki, które nam daje”.  O tym, 
że Stwórca walczy o człowieka do samego końca, często w niepojęty dla nas sposób, ks. Trzaska 
zaświadczy w odpowiedzi na pytanie, czy Bóg podejmuje zawsze dobre decyzje: 
„Tak. Bóg zawsze nas kocha. To jest fundament mojego spojrzenia na Boga. Nie ma możliwości, 
by nas przestał kochać. To my możemy się odwrócić, zapomnieć, wybrać inną drogę. Bóg zawsze 
na nas czeka”. 
 

Czeka do końca na ludzkie – „tak”, pytając nieustanie człowieka: „czy chcesz żyć?”.                       
 
Bo w życiu chodzi o życie wieczne.   
 
https://pch24.pl/bog-czeka-do-konca-o-co-chodzi-w-zyciu/ 

 

 

 
 

https://pch24.pl/bog-czeka-do-konca-o-co-chodzi-w-zyciu/


 
 

 

Droga do wieczności:  https://youtu.be/QLXh4hW6KgY 

 

 
 

Droga do  ycia wiecznego:  https://youtu.be/c48UJcbbe7c 

 
 

18. Wierzę w Ciebie Panie:  https://youtu.be/42zfgE9Fybc 

 

 

https://youtu.be/QLXh4hW6KgY
https://youtu.be/c48UJcbbe7c
https://youtu.be/42zfgE9Fybc


 
 

Niech trwa - Twoje Niebo: https://youtu.be/xl5JMueGUYc 
 
 

 
 

Jakub Kryczyński. Jego ostatni utwór na ziemi 

przed wejściem do NIEBA: https://youtu.be/02Y1aOWQEEQ 
 

 

Twoje Niebo - Pieśń Duchowa - Dominika & o. 

Mariusz:  https://youtu.be/tdbr5AxFfgQ 
 

 

 

https://youtu.be/xl5JMueGUYc
https://youtu.be/02Y1aOWQEEQ
https://youtu.be/tdbr5AxFfgQ


Niebo:  https://youtu.be/5Qv03iUYgPg  .   https://youtu.be/s2T3q9zQFKw    

 

Piekło:    https://youtu.be/fBZ4QJHNyuU 

 

Czyściec:   https://youtu.be/8WQ1oOjN-cY  +  https://youtu.be/Cqkhq6tartU  +  https://youtu.be/QKbIrixPzQM   +  https://youtu.be/TFIqV8xANIY 

 

                      /Swieci   +     https://parafia-rabka.swmm.eu/Swieci.pdf  

 

Życie Wieczne:   https://www.fronda.pl/a/przeczytaj-co-oznacza-zycie-wieczne-a-bedziesz-do-niego-dazyl,51620.html  .   https://youtu.be/Mcgz3DteqOI     

 
 

Św. Ambroży:                                                                               

„Jest rozłąką duszy od ciała, dusza zostaje zwolniona, ciało ulega rozkładowi”[1].                                                                                                                                 

 

Mnich Ewagriusz,                                                                                                      

gdy mu umarł ojciec, mówił: „Przestań bluźnić. Mój ojciec jest nieśmiertelny”[2].                                                                                                                                                                                                                                          

 

Św. Augustyn:                                                                         

„Nie można uważać śmierci za złą, jeżeli poprzedziło ją dobre życie”[3].                                                                        

 

Bp Cyprian:                                                                                                                                                                    

w III w. pisał:  „Modlimy się, by działa się wola Boża, a kiedy Bóg nas powołuje i zabiera z tego 
świata, nie ulegamy natychmiast jego rozkazowi! Opieramy się i wzbraniamy i zwyczajem upartych 
sług wiedzeni jesteśmy przed oblicze Pana ze smutkiem i przygnębieniem”[4].                                           
 

Ambroży:                                                                                                                                      

„Głupcy lękają się śmierci, mądrzy proszą o nią, jako o odpoczynek i koniec cierpień”[5].  
 

Atenagorasa z Aten:                                                                                                                    

„gdy dokonuje się zmartwychwstanie, dopełnia się właściwy ludzki cel”[7].              
Motyw ptaka Feniksa, był znany w literaturze pogańskiej.                                        
Ptak ten miał co 500 lat  pojawiać się w Egipcie.                                           
Wierzono, że gdy się pojawi, to zakłada gniazdo,                                                         
w nim się kładzie obumiera. Z ciała ptaka powstaje robak,                                     
który znów przemienia się w ptaka[8].  

 
 

/ https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/edukacja-i-rozwoj/1307420-ptak-feniks-w-interpretacji-chrzescijanskiej /.    
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Skoro poganie w to wierzyli, więc autorzy chrześcijańscy przytaczali ten przykład dla ilustracji 
prawdy o zmartwychwstaniu człowieka. Odwoływano się również do przykładów z przyrody, gdzie 
jeden byt ginie, aby z tego mógł powstać inny. Dobrym przykładem w tym względzie było ziarno. 
Rzucone w ziemię gnije i niszczeje, ale z niego rodzi się nowe. 

Czasem w tekstach patrystycznych pojawia się pojęcie zmartwychwstania w sensie przenośnym. 
Tak nazywa się powstanie z grzechów. Zwłaszcza chrzest był traktowany w ten sposób. Wręcz 
nazywa się ten sakrament „pierwszym zmartwychwstaniem”, w odróżnieniu od tego, które nastąpi 
w przyszłości. Opierając się na słowach św. Pawła z Listu do Efezjan: „Bóg [..] nas, umarłych na 
skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2,4-5), Orygenes wprost pisze: 
„Apostoł myśli o dwojakim zmartwychwstaniu”[9]. Jedno dokonuje się w nawróceniu, a drugie 
czeka wszystkich w przyszłym świecie. Inni autorzy chętnie mówili o wskrzeszeniu nie tylko przy 
chrzcie, ale zawsze ilekroć człowiek powstaje z grzechu. Jest to wskrzeszenie, czyli przywrócenie 
do życia, duszy, które może się dokonywać wielokrotnie już w tym życiu. Pojawiało się też pytanie 
o czas. Na ten temat Ojcowie Kościoła wiele nie spekulowali. Zmartwychwstanie łączono z 
ponownym i ostatecznym przyjściem Chrystusa i z sądem ostatecznym, którego nadejścia nikt nie 
jest w stanie przewidzieć. Nawet jeśli, jak to było w millenaryzmie, mówiono o tysiącletnim życiu 
sprawiedliwych, czy też świętych, nie łączono tego ze zmartwychwstaniem i życiem w ciele.  

Niektórym Ojcom kłopot sprawiały słowa o sądzie „żywych i umarłych” (2 Tm 4,1), co 

stawiało pod znakiem zapytania zmartwychwstanie tych pierwszych. Św. Augustyn przyjmował 
jednak, że na „mgnienie oka” wszyscy jednak zostaną pozbawieni życia i tym samym rzeczywiste 
zmartwychwstanie będzie potrzebne[10].  Kwestią szeroko dyskutowaną było zagadnienie ciała 
zmartwychwstałego. Debatowano  nad jego relacją do ciała ziemskiego oraz nad jego 
przymiotami. Znamiennym rysem tej debaty jest to, że dotyczyła ona przede wszystkim ciał 
zbawionych. Wprawdzie zmartwychwstanie ma być powszechne, z włączeniem w to potępionych, 
ale ich wygląd nie interesował Ojców Kościoła. Od samego początku zgodnie postulowano 
konieczność tożsamości ciała zmartwychwstałego z tym ziemskim. Skoro człowiek ma być ten 
sam, to również jego ciało musi tożsame z tym, które było przed śmiercią. Wspomniany już 
Atenagoras mówił nawet o identyczność składników, z których zbudowane jest ciało ludzkie. Pisał: 
„Istnieć będzie ta sama żywa istota w swej własnej budowie […] istnieć będą te same składniki, z 
których była zbudowana”[11]. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie będzie to ciało pod każdym 
względem takie samo. Elementy, z których ma być zbudowane, muszą mieć inną naturę i tym 
samym inne właściwości niż składniki ciała ziemskiego. Już zatem pierwsi apologeci postulowali 
identyczność i integralność ciała zmartwychwstałego. Ciało to ma być takie samo jak było przed 
śmiercią, choć zdawano sobie sprawę, że skoro ciało ziemskie ulega zniszczeniu, a czasem 
rozproszeniu, to jego odtworzenie musi się odbywać na specjalnych zasadach. Integralność, czyli 
posiadanie wszystkich członków i organów, zdawała się być logicznym postulatem statusu 
zbawionych. Skoro ma to być pełnia szczęścia, to wydaje się, że nie do pogodzenia z tym byłyby 
defekty ciała zbawionego człowieka. Odtworzenie tego samego ciała po zmartwychwstaniu było 
również postulatem poczucia sprawiedliwości. Skoro ciało w życiu doczesnym staje się często 
podmiotem ludzkich działań, to winno ono też ponosić tego konsekwencje. Zwłaszcza kara, na 
którą zasługują złe czyny, winna być przez to ciało poniesiona. Św. Cyryl Jerozolimski tak to 
tłumaczył katechumenom: „Powstaniemy z martwych i wszyscy otrzymamy wieczne ciała, choć nie 
wszyscy jednakie. Sprawiedliwy otrzyma ciało niebieskie, aby mógł godnie przestawać z aniołami. 
Grzesznik otrzyma wieczne ciało, które będzie zdolne ponosić kary za grzechy, aby paląc się 
wiecznie w ogniu nigdy się nie skończyło. Słusznie postępuje Bóg z obu klasami ludzi. Nic bowiem 
nie czynimy bez ciała […] Ponieważ ciało wszystkiemu służy, dzielić musi w przyszłości tego 
następstwa”[12]. Tożsamość i integralność ciała po zmartwychwstaniu domaga się jednocześnie 
przemiany. Zbawienie i życie wieczne domagały się ciał o innych właściwościach niż te, które 
miało ciało ludzkie w doczesności. Nad tą kwestią debatowano długo. Przy końcu tego okresu, gdy 
poglądy się już wykrystalizowały i utworzyły względnie spójną całość, biskup Augustyn pisał: 

https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/2#_ftn9
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/2#_ftn10
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/3#_ftn11
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/3#_ftn12


„Święci przy zmartwychwstaniu otrzymają te same ciała, w których cierpieli tu na ziemi, lecz a 
takim stanie, że nie będą narażone na żadne skażenie albo przykrości, a szczęścia świętych nie 
zakłóci żaden ból i nie naruszą żadne przeciwności”[13]. Te inne właściwości tego samego ciała 
wynikać będą z przemiany, jaką ono przejdzie. Proces ten można nazwać uduchowieniem. Dokona 
się on dzięki wszechmocy Bożej[14]. O właściwościach „uduchowionego” ciała wnioskowano na 
podstawie tego, co o zmartwychwstałym Zbawicielu mówią Ewangelie. Najważniejszymi 
przymiotami jest nieśmiertelność, niezniszczalność i niewidoczność.  To są cechy wspólne dla 
wszystkich ciał zmartwychwstałych. Nieśmiertelność i niezniszczalność nie oznaczają tego samego, 
choć są pokrewne. Niezniszczalność to wieczne trwanie, ale tak może istnieć również materia 
nieożywiona. Natomiast nieśmiertelność oznacza, że człowiek będzie żył wiecznie, choć jakość 
tego życia będzie zależna od osiągniętego stanu: pełnia życia w niebie albo życie w cierpieniu, w 
przypadku potępionych. 

W zmartwychwstaniu zostanie zachowana płeć. Skoro P. Bóg stworzył człowieka z podziałem na 
płcie, to podział ten zachowa[15].  Zmartwychwstałe ciało człowieka zbawionego będzie integralne i 
piękne. Zniknie to, co mogłoby go szpecić. Zostanie zachowany materiał, ale uformowany zostanie 
w sposób doskonały. Św. Augustyn przywoływał w tym miejscu przykład garncarza zdolnego do 
wyrobienia uformować z tej samej gliny, z której powstał wyrób z defektami, produkt bez skazy i 
braków[16].  

                                     
.                                                                                                                                                      https://www.ampolska.co/art-2632-Sad-ostateczny-22-XI-2020.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Święta rozmowa. Maryja z Perepetuą i Felicytą. 
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola 

 

 

https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/3#_ftn13
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/3#_ftn14
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/3#_ftn15
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola/3#_ftn16
https://www.ampolska.co/art-2632-Sad-ostateczny-22-XI-2020.htm
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola


 

 

 

Po śmierci czeka mnie sąd, a po nim piekło, niebo, albo czyściec. 

Otrzymam nowe ciało, uwielbione, chwalebne, jak Ciało Jezusa. 
 

I Zmartwychwstanę, nie tracąc swej tożsamości i swego imienia. 
 

 

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie» Wówczas 
niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: "Chwila, a nie 
będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie"; oraz: "Idę do Ojca?"» 
Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi». 
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że 
powiedziałem: "Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?" 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie 
weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy 
rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta 
o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie 
smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt 
wam nie zdoła odebrać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili 
Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a 
otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w 
przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, 
ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i 
nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo 
wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i 
przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». Rzekli uczniowie Jego: 
«Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że 
wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». 
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, 
że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem 
sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na 
świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

 

 

      Wyrażam wdzięczność Bogu słowami Psalmu: 

„Sławię cię, Panie, 

żeś mnie tak cudownie stworzył”. 

 

 



   

AUTOR / CC 3.0    Czyściec w Pismach Apostolskich:   https://biblia.wiara.pl/doc/6683670.Czysciec-w-pismach-apostolskich   

   

AUTOR / CC 3.0   Phlippe de Champaigne, Vanitas.          https://biblia.wiara.pl/doc/6645575.Smierc-w-pismach-apostolskich  
 

 

https://biblia.wiara.pl/doc/6683670.Czysciec-w-pismach-apostolskich
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
https://biblia.wiara.pl/doc/6683670.Czysciec-w-pismach-apostolskich
https://biblia.wiara.pl/doc/6645575.Smierc-w-pismach-apostolskich
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
https://biblia.wiara.pl/doc/6645575.Smierc-w-pismach-apostolskich
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 Dlaczego Kościół wierzy w czyściec, chociaż takiego słowa nie ma w Piśmie Świętym? 
 Co Kościół nazywa czyśćcem? 
 1 Kor 3,10-15 
 Kto może, a kto nie może się oczyścić po śmierci? 
 Co może oznaczać oczyszczający duszę ogień czyśćca? 
 1 Kor 3,10-15 
 W jaki sposób mogą się oczyścić ludzie, którzy dożyją przyjścia Chrystusa w chwale, skoro nie będzie już 

czyśćca? 
 W jaki sposób można pomagać zmarłym? 
 2 Mch 12,38-45

 
 

https://www.teologia.pl/m_k/zag08-4.htm#aa
https://www.teologia.pl/m_k/zag08-4.htm#1
https://www.teologia.pl/m_k/zag08-4.htm#b
https://www.teologia.pl/m_k/zag08-4.htm#c
https://www.teologia.pl/m_k/zag08-4.htm#2
https://www.teologia.pl/m_k/zag08-4.htm#2
https://www.teologia.pl/m_k/zag08-4.htm#3


19. Jutro może być za późno. Czyściec w 
nauce Kościoła Katolickiego 

 

 

Z  pozoru sprawa jest prosta: po 
śmierci każdy człowiek trafia na 
Sąd szczegółowy, po którym                               
– jeśli zasłużył – idzie do Nieba,                      
a w przeciwnym razie – do Piekła.  

Co jednak z osobami, które żyły bogobojnie, ale nie zdążyły odpokutować 
wszystkich swoich grzechów lekkich? Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby ich dusze 
trafiły prosto do Nieba, tym bardziej jednak nie powinny zostać skazane na wieczne 
potępienie... -    https://adeste.org/jutro-moze-byc-za-pozno-czysciec-w-nauce-kosciola-katolickiego/  

 

https://adeste.org/jutro-moze-byc-za-pozno-czysciec-w-nauce-kosciola-katolickiego/


Fot: Sąd ostateczny Hansa Memlinga, Muzeum Narodowe w Gdańsku   -   https://adeste.org/czy-dante-dobrze-opisal-zaswiaty/ 

 

Pomoc dusz czyśćcowych - https://adeste.org/niezwykla-pomoc-dusz-czysccowych/ 
 

 
 

 

https://adeste.org/czy-dante-dobrze-opisal-zaswiaty/
https://adeste.org/niezwykla-pomoc-dusz-czysccowych/


 
 
  

     
https://youtu.be/_ajYw9lDago 

 
 

 

https://youtu.be/_ajYw9lDago


     
 
.    https://youtu.be/R30g3SvRuvg     .    https://youtu.be/qX1NY1noaSc 
 

       
 
.    https://youtu.be/m-mCQFL3_6E - Modlitwa za zmarłych w rodzinie 
 
.   https://youtu.be/0Onc7UpwLFE -  w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu 

.   https://youtu.be/yiK_cDyGwtY - Boże Sędzio Sprawiedliwy 

.  https://youtu.be/5tGt1aN0b3g - Racz wiekuiste, dać odpoczywanie 

.  https://youtu.be/m_i2etKf6FI - O potężny królu Chryste 

.   https://youtu.be/RsL60iul8zk - Przez czyśćcowe upalenia 

 

https://youtu.be/R30g3SvRuvg
https://youtu.be/qX1NY1noaSc
https://youtu.be/m-mCQFL3_6E
https://youtu.be/0Onc7UpwLFE
https://youtu.be/yiK_cDyGwtY
https://youtu.be/5tGt1aN0b3g
https://youtu.be/m_i2etKf6FI
https://youtu.be/RsL60iul8zk


 
 

Ks. Piotr Pawlukiewicz: https://youtu.be/tRGGtoPasj8 

 

To nie jest tak,  
 

że Oni umarli,  
 

a my żyjemy.  
 

To Oni żyją,  
 

a my umieramy   
 
 https://www.youtube.com/watch?v=HGlpb59VE8I    
 

 
 

 

                                                  
 

Modlitwa za Zmarłych:  https://youtu.be/zjQITyQdayw  .   https://youtu.be/oFLDGIVsqEE 

 

 

My tutaj na ziemi możemy Boga oglądać, 

ale nie chcemy. Dusze Czyśćcowe chcą, 

ale nie mogą. Czy jednak dusze czyśćcowe 

chciałyby wrócić na ziemię? Nic z tych 

rzeczy. Pytane o to odpowiadają, że wolą 

cierpieć w czyśćcu niż wrócić na ziemię. 

My też musimy się nauczyć odrywać wzrok 

od tego, co przyziemne, a kierować go ku 

temu, co niebieskie. 

 

https://youtu.be/tRGGtoPasj8
https://www.youtube.com/watch?v=HGlpb59VE8I
https://youtu.be/zjQITyQdayw
https://youtu.be/oFLDGIVsqEE


Na smętarzu mieszkać będe:  https://youtu.be/5ndnTdj9COE 

 

       
 
https://youtu.be/mAVmJ7H1kjU 
 

Marsz żałobny "Matczyne łzy":  https://youtu.be/RJxlRMqlnhI 
 

Marsz żałobny "Pożegnanie":  https://youtu.be/v_xDEAl3H5s 
 

Trąbka – CISZA:  https://youtu.be/DkFT2oq1gLs  .  https://youtu.be/o18fxilXQY0 

 

Popatrz jak prędko mija czas:  https://youtu.be/xveVK5HB3MA 

 

Wnuczek swojej ś.p. Babci:  https://youtu.be/vxL9kAnwX2I 

 
 

 
 

https://youtu.be/5ndnTdj9COE
https://youtu.be/mAVmJ7H1kjU
https://youtu.be/RJxlRMqlnhI
https://youtu.be/v_xDEAl3H5s
https://youtu.be/DkFT2oq1gLs
https://youtu.be/o18fxilXQY0
https://youtu.be/xveVK5HB3MA
https://youtu.be/vxL9kAnwX2I


21. OBRZĘDY PRZY GROBIE -  URNA:                                                           

Na ziemi nie mamy stałego miejsca, ale oczekujemy nowego w przyszłym świecie. 

Umocnieni wiarą, że Bóg wskrzesi zmarłych do życia, żegnamy doczesne szczątki zmarłego 

(zmarłej) N. i pragniemy złożyć je w grobie. Błagajmy Boga, aby naszego brata (naszą 

siostrę) wskrzesił w chwale i doprowadził do społeczności Świętych. Prośmy o to słowami 

modlitwy Pańskiej. W.: Ojcze nasz…  

Ojcze miłosierny, dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś 

Twojego sługę (Twoją służebnicę) N. w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam 

przypadły w udziale. Boże, Ty w chrzcie świętym uczyniłeś naszego brata (naszą siostrę) 

swoim dzieckiem. Wysłuchaj nasze prośby i otwórz mu (jej) bramy raju, nam zaś, którzy 

pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż 

spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszymi zmarłymi. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. W.: Amen.  

POKROPIENIE GROBU ŚWIĘCONĄ WODĄ Panie Boże, pobłogosław ten grób, w którym składamy urnę 

z doczesnymi szczątkami naszego brata (naszej siostry) N., i obmyj jego (jej) duszę z wszelkiej 

winy, aby razem z wszystkimi świętymi miał (miała) udział w radości życia wiecznego.  

POSYPANIE URNY GRUDKĄ ZIEMI Z prochu powstałeś (-aś) i prochem jesteś, ale Pan Cię wskrzesi w 

dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy teraz urnę z doczesnymi szczątkami naszego 

brata (naszej siostry) do grobu. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z 

umarłych i zapowiedział, że odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego 

ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi je, gdy przyjdzie w chwale.  

ZŁOŻENIE URNY DO GROBU: W krzyżu naszego Pana Jezusa + Chrystusa jest zmartwychwstanie i 

życie. Odpoczywaj w pokoju.  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO:   

 

Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który 

stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję 

Zmartwychwstania.  Amen 

Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a 

wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen 

Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z 

Chrystusem, który prawdziwie Zmartwychwstał. 

Amen 

Niech was Błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i 

Duch Święty. Amen 



 
 

Piekło, czyściec, niebo - ks. Pawlukiewicz: https://youtu.be/5Qv03iUYgPg     

 

 
 

Śmierć, sąd, wieczność: https://youtu.be/s2T3q9zQFKw 

 

                                                                           
 

CZYŚCIEC - wymysł czy rzeczywistość?:  https://youtu.be/v2jJ8aWGUWg

 

https://youtu.be/5Qv03iUYgPg
https://youtu.be/s2T3q9zQFKw
https://youtu.be/v2jJ8aWGUWg
https://youtu.be/v2jJ8aWGUWg


       
https://youtu.be/OLR_1203_zg                 
 

 
 

    
https://youtu.be/h6wXgRTDoZw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

 

       
https://youtu.be/9Zsi56KVnpg?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

 

https://youtu.be/OLR_1203_zg
https://youtu.be/h6wXgRTDoZw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a
https://youtu.be/9Zsi56KVnpg?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a


     
https://youtu.be/pMzsnUkBaGA?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

      
https://youtu.be/FTacTopRhDw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a        

 

 

                                                                                                                                                                          

.                             https://youtu.be/KSBvW2bdS2Y?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

 
 

 

https://youtu.be/pMzsnUkBaGA?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a
https://youtu.be/FTacTopRhDw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a
https://youtu.be/KSBvW2bdS2Y?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a


     
https://youtu.be/Znie7zfJj7A?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

   
https://youtu.be/GzIits9CwzE?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

         
https://youtu.be/KvqKvegz0Yw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

 

 

https://youtu.be/Znie7zfJj7A?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a
https://youtu.be/GzIits9CwzE?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a
https://youtu.be/KvqKvegz0Yw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a


22. Mały Katechizm - moja wiara: 

 

https://youtu.be/U94y2hjmwjw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a  .    

 

 

https://youtu.be/U94y2hjmwjw?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a


     
https://youtu.be/1Z2ILwrEZQE?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a 

 

 

    
https://youtu.be/RRgCYNZ1E9Y?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a     

 

 

 
 

 
Sakrament pokuty i pojednania:   https://youtu.be/Vm5u2NZnvtc  

 

Sakrament Małżeństwa:  https://youtu.be/DDxtBZrPvB0  

Eucharystia:  https://youtu.be/U97NRMUb7Zg  

   

 

https://youtu.be/1Z2ILwrEZQE?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a
https://youtu.be/RRgCYNZ1E9Y?list=PLgM2ioGdT-TfbCB0VFPworv_UnLARVE6a
https://youtu.be/Vm5u2NZnvtc
https://youtu.be/DDxtBZrPvB0
https://youtu.be/U97NRMUb7Zg


 
 

23. Wielką pomocą w zwalczaniu skutków działania demonicznego na ludzi i 
miejsca są Sakramentalia w postaci wody, oleju i soli egzorcyzmowanej.  
 
Pokropienie osoby opętanej wodą święconą jest aktem ofiarowania tej osoby 
Bogu. Woda święcona i egzorcyzmowana jest więc środkiem ochrony przed 
zasadzkami złego ducha. Woda święcona chroni osoby, domy, przedmioty, pozwala 
wyjść zwycięsko w walce przeciwko sugestiom, cierpieniom fizycznym i 
psychicznym, mających podłoże w złym duchu. Dlatego można ją także pić, 
skrapiać ciało w miejscach bolesnych oraz przedmioty powszedniego użytku. 
Pomaga to w neutralizowaniu znaków objawianych przez złego ducha zarówno na 
ciele, jak i na przedmiotach.  
Szczególnym sakramentalium jest olej egzorcyzmowany. Według ks. Amortha, 
egzorcysty rzymskiego, olej ten ma właściwości usuwania z ciał różnych 
magicznych, zatrutych, nieczystych pokarmów, które znalazły się w ciele 
zniewolonego poprzez spożycie lub wypicie. Można więc używać oleju 
egzorcyzmowanego do przyprawiania pokarmów, gdy zachodzi podejrzenie 
spożycia trującego, szkodliwego lub zaczarowanego. Powoduje to szybkie 
wydalenie danego przedmiotu. Nacieranie olejem wspomaga działanie łaski w walce 
ze złym duchem i jego oddziaływania na ciało opętanego. 
Egzorcyzmowana sól oddziałuje na dane miejsce poprzez rozsypanie jej w 
pomieszczenach uważanych za skażone działaniem sił diabelskich, np. w 
miejscach, gdzie były wywoływane złe duchy, odbywały się rytuały pogańskie i 
spirytystyczne. Stosuje się także w ochronie domów, mieszkań, zabudowań 
gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi domniemanie, że moga być pod działaniem 
uroków lub klątw. Sól można dodać do potraw, gdy zachodzi podejrzenie 
zaczarowania poprzez potrawę. Poświęcone kadzidło wykorzystuje się w 
specyficznych warunkach, gdy złe duchy obezwładniają zniewoloną osobe 
pozbawiając ją kontaktu z otoczeniem. Dym poświęconego kadzidła drażni złe 
duchy, co przyczynia się do ujawnienia ich obecności, a także do ich oddalenia. 
Pomaga kapłanowi w rozeznaniu złych duchów. 

 



Poświęcenie soli i wody wg Rituale Romanum z 1957 r. 
                                                      Poświęcenie soli i wody wg Rituale Romanum z 1957 r. + SANCTUS.pl 
https://www.fronda.pl/a/egzorcyzmowanie-wody-i-soli-1,167104.html . strona 18:  http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf      

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.       
R. Qui fecit cælum et terram. 

Sól egzorcyzmowana - po co to? - https://youtu.be/VK7g-_GVSLo 

Deinde absolute incipit exorcismum salis: 
Exorcizo te, creatura salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + 
sanctum, per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam mitti jussit, ut 
sanaretur sterilitas aquæ: ut efficiaris sal exorcizatum in salutem credentium; et sis 
omnibus sumentibus te sanitas animæ et corporis; et effigiat, atque discedat a loco, 
in quo aspersum fueris, omnis phantasia, et nequitia, vel versutia diabolicæ fraudis, 
omnisque spiritus immundus, adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et 
mortuos, et sæculum per ignem. R. Amen. 

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 
Wierni: Który stworzył niebo i ziemię. 

Egzorcyzm soli 
Egzorcyzmuję cię, stworzenie soli, przez Boga + żywego, przez Boga + prawdziwego, 
przez Boga + Świętego, przez Boga, który rozkazał prorokowi Elizeuszowi wrzucić cię 
do wody, aby uzdrowić niepłodność wody: abyś stała się solą egzorcyzmowaną na 
zbawienie wierzących; przynoś wszystkim, którzy cię spożywają, zdrowie duszy i 
ciała; niech ucieka i ustąpi z miejsca, na którym będziesz rozrzucona, wszelka zjawa i 
nieprawość czy przewrotność diabelskiego podstępu, a także wszelki duch nieczysty, 
wyklęty przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. 
Amen. 

Oremus. 
Immensam clementiam tuam, omnipoten æterne Deus, humiliter imploramus, ut 
hanc creaturam salis, quam in usum generis humani tribuisti, bene + dicere et sancti 
+ ficare tua pietate digneris: ut sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis; et 
quidquid ex eo tactum vel respersum fuerit, careat omni immunditia, omnique 
impugnatione spiritalis nequitiæ. Per Dominum. R. Amen. 

Módlmy się:  
Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną łaskawość: w 
ojcowskiej Swej dobroci racz pobłogo + sławić tę sól, i którą stworzyłeś i dałeś na 
użytek rodzajowi ludzkiemu. Niech wszystkim, którzy jej użyją, przysporzy zdrowia 
duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane, niech zostanie 
uwolnione od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 

 

 

https://www.sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=547&doc=493
https://www.fronda.pl/a/egzorcyzmowanie-wody-i-soli-1,167104.html
http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf
https://youtu.be/VK7g-_GVSLo


 

                

 

Exorcismus aquæ: et dicitur absolute: 
Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei + Patris omnipotentis, et in nomine Jesu 
+ Christi Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus + Sancti: ut fias aqua 
exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare 
et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ajusdem Domini 
nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per 
ignem. R. Amen. 

Egzorcyzm wody 
Egzorcyzmuję cię, stworzenie wody, w Imię Boga + Ojca Wszechmogącego i Imię 
Jezusa + Chrystusa, Syna Jego Pana Naszego i w mocy Ducha + Świętego: abyś stała 
się wodą egzorcyzmowaną do odpędzenia wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i samego 
nieprzyjaciela i abyś mogła tegoż nieprzyjaciela wykorzenić i usunąć razem ze 
swoimi zbuntowanymi aniołami przez moc Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. 

Oremus. 
Deus, qui ad salutem humani generis, maxima quæque sacramenta in aquarum 
substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et elemento huic 
multìmodis purificationibus præparato, virtutem tuæ bene + dictionis infunde: ut 
creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos dæmones, morbosque pellendos, 
divinæ gratiæ sumat effectum; ut quidquid in domibus, vel in locis fidelium, hæc 
unda resperserit, careat omni immunditia, liberetur a noxa: non illic resideat 
spiritus pestilens, non aura corrumpens: discedant omnes insidiæ latentis inimici; et 
si quid est, quod aut incolumitati habitantium invidet, aut quieti, aspersione hujus 
aquæ effugiat: ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab 
omnibus sit impugnationibus defensa. Per Dominum nostrum Jesum Christum 
Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia 
sæcula sæculorum. R. Amen. 



Módlmy się: 
Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia 
rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze i zlej moc Swego błogo + 
sławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w 
służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca 
choroby; a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach 
wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie 
panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego 
wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy 
pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści 
ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel: 
Commixtio salis et aquæ pariter fiat, in nomine Pa+tris, et Fi+lii, et Spiritus + 
Sancti. R. Amen. 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 
Oremus. 
Deus, invictæ virtutis auctor, et insuperabilis imperii Rex, ac semper magnificus 
triumphator: qui adversæ dominationis vires reprimis: qui inimici rugientis 
sævitiam superas: qui hostiles nequitias potenter expugnas: te, Domine, trementes 
et supplices deprecamur, ac petimus: ut hanc creaturam salis et aquæ dignanter 
aspicias, benignus illustres, pietatis tuæ rore sanctifices; ut, ubicumque fuerit 
aspersa, per invocationem sancti nominis tui, omnis infestatio immundi spiritus 
abigatur: terrorque venenosi serpentis procul pellatur: et præsentia Santi Spiritus 
nobis, misericordiam tuam poscentibus, ubique adesse dignetur. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem 
Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. R. Amen. 
 
Połączenie soli z wodą niech się dokona w imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. 
Amen. /kilka ziaren soli wrzuca się do wody/ 
Kapłan: Pan z wami. 
Wierni: I z duchem twoim. 
Módlmy się: 
Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi i zawsze wspaniały 
Zwycięzco, Ty ujarzmiasz siły wrogiego panowania, Ty poskramiasz okrucieństwo 
srożącego się nieprzyjaciela, Ty z mocą odpierasz wrogie zakusy. Ciebie przeto, 
Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez 
Ciebie stworzone, opromienił je Swą łaskawością i poświęcił rosą Swej ojcowskiej 
dobroci. Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez 
wezwanie świętego imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha 
nieczystego, niech pierzchnie daleko groza jadowitego węża, a nam, którzy błagamy o 
Twoje miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.        

 



                                           

EGZORCYZM OLEJU 
  
K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana. 
W. Który stworzył niebo i ziemię. 
  
K. Mocą Boga Ojca Wszechmocnego Stworzyciela nieba, ziemi, morza i wszystkiego, co się w 
nim zawiera + wyrzucam z ciebie, który jesteś Bożym dziełem, ducha nieprawości. Niech z tego 
oleju zostaną usunięte i precz odrzucone napaści złego ducha i jego podstępne knowania. Niech 
wszystkim, którzy będą się tym olejem posługiwali, przyniesie zdrowie duszy i ciała w Imię 
Ojca + i Syna + i Ducha Świętego Pocieszyciela +, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a 
świat oczyści w ogniu. W. Amen. 
  
K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. 
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. 
K. Pan z Wami. 
W. I z duchem twoim. 
  
K. Módlmy się. Boże Wszechmogący, któremu służą w drżeniu hufce anielskie, a których 
niebieską służbę wysławiamy, prosimy, wejrzyj łaskawie na ten olej, który dzięki Twemu 
miłosierdziu otrzymaliśmy, pobłogosław go i uświęć. Dałeś go nam, aby służył do namaszczenia 
chorych, by – odzyskawszy zdrowie – mogli śpiewać pieśń dziękczynienia Tobie, żywemu i 
prawdziwemu Bogu. Dozwól, by ci, którzy będą posługiwali się tym olejem, który błogosławimy + 
w Twoje Imię zostali uwolnieni od wszelkiego cierpienia, chorób i zasadzek nieprzyjaciół. Niech 
posłuży do oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i 
odkupiłeś bezcenną krwią swojego Syna, by już dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez 
starodawnego węża. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  



  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW 
  
K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana. 
W. Który stworzył niebo i ziemię. 
K. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „O 
cokolwiek prosić mnie będziecie w Imię moje, Ja to spełnię”. A zatem prosimy Ciebie, w imię 
Jezusa, abyś obdarzył te opłatki szczególnym błogo + sławieństwem i mocą. Spraw, aby ci, 
którzy z wiarą je spożyją w Imieniu Jezusa lub podadzą je swoim bliskim chorym i zniewolonym, 
mogli doświadczyć mocy Twego Imienia w postaci konkretnego uzdrowienia z choroby fizycznej, 
duchowej, psychicznej lub jakiegokolwiek zniewolenia. Dałeś je nam, aby każdy, kto z wiarą je 
spożyje wzywając święte imię Jezus, odzyskał zdrowie i mógł śpiewać pieśń dziękczynienia 
Tobie, żywemu i prawdziwemu Bogu. Niech posłużą do oddalenia wszelkich nieszczęść od 
człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i odkupiłeś bezcenną Krwią swojego Syna, by już 
dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez starodawnego węża. Prosimy Cię o to przez 
Chrystusa Pana naszego. W. Amen. 
  

Z wiarą w moc Imienia Jezus, które wzywam nad chorobą (wymień tę chorobę) spożywam 
ten opłatek i proszę Cię Miłosierny Boże o uzdrowienie mnie z choroby (wymień tę 
chorobę) poprzez Imię Jezusa. Amen. 

 
 

Papież Leon XIII - Modlitwa do św. Michała Archanioła. 
Po Mszy św. kapłan wraz z wiernymi odmawia trzy: Zdrowaś Maryjo, a następnie: 
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie 
wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym 
łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć. A 
Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O 
łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 

 

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: 
Boże, Ucieczko nasza i Mocy, wejrzyj łaskawie na lud do Ciebie wołający, i za 
wstawiennictwem chwalebnej i Niepokalanej Panny, Bogarodzicy Maryi, z 
błogosławionym Józefem, Jej Oblubieńcem, i błogosławionymi Apostołami Piotrem i 
Pawłem i wszystkimi Świętymi - racz miłościwie i łaskawie wysłuchać modlitw, które 
zanosimy do Ciebie o nawrócenie grzeszników, o wolność i o podwyższenie Świętej 
Matki, Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na 
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias 
diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps 
militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum 
pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

 



Poświęcenia wg Rituale Romanum, Collectio rituum.  Poświęcenia wg Rituale Romanum, Collectio rituum. (mszatrydencka.waw.pl) 

 26 XII Poświecenie owsa w święto św. Szczepana (BENEDICTIO AVENÆ) 

 

 27 XII Poświęcenie wina w święto św. Jana (BENEDICTIO VINI) 

 

 27 XII Inne poświęcenie wina w święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (ALIA BENEDICTIO VINI) 

http://mszatrydencka.waw.pl/index.php/duszpasterstwo/powicenia
http://mszatrydencka.waw.pl/index.php/duszpasterstwo/powicenia
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/owsa.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/wina.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/vini.pdf


 6 I Poświęcenie złota, kadzidła i mirry (BENEDICTIO AURI, THURIS ET MYRRHÆ) 

 6 I Poświęcenie kredy w święto Objawienia Pańskiego (BENEDICTIO CRETÆ) 

 6 I Poświęcenie domu w święto Objawienia Pańskiego (BENEDICTIO DOMORUM) 

 

 3 II Poświęcenie świec w święto św. Błażeja  (BENEDICTIO CANDELARUM) 

 3 II Poświęcenia w dzień św. Błażeja (BENEDICTIO PANIS, VINI, AQUÆ ET FRUCTUUM) 

 

http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/auri.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/crete.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/domo.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/can3ii.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/pan3ii.pdf


 5 II Poświecenie chleba i wody w święto św. Agaty (BENEDICTIO PANIS ET AQUÆ) 

 

 Poświęcenie pokarmów na Wielkanoc (BENEDICTIONES ESCULENTORUM PRÆSERTIM IN PASCHA) 

 

http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/b5ii.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Rituale/benedictiones_esculentorum.pdf


 Poświęcenie wianków z ziół i kwiatów (BENEDICTIO SERTORUM DE HERBIS AC FLORIBUS) 

 

 Poświęcenie stosu sobótkowego w wigilię narodzenia św. Jana Chrzciciela (BENEDICTIO ROGI) 

 15 VIII Poświęcenie ziół w święto Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (BENEDICTIO HERBARUM) 

 

http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/poswwiankow.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/benedictio_rogi.pdf
http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/15viii.pdf


 8 IX Poświecenie ziaren w święto Narodzenia NMP (BENEDICTIO SEMINUM ET SEGETUM) 

 

 
 

 
 
 

 
 

http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/siewnej.pdf


   
https://www.youtube.com/watch?v=7eQi-y9Er9c  .    https://www.youtube.com/watch?v=JOOlcEZRlRQ  .   https://www.youtube.com/watch?v=NG29-4zyn0E  .   https://www.youtube.com/watch?v=FA1i9PcrD30  .   

https://www.youtube.com/watch?v=4IagWCDAyAM  .   https://www.youtube.com/watch?v=6opbEc3C1x4  .   https://www.youtube.com/watch?v=OT7MkNdMgYQ  .   https://youtu.be/re1IN2CNPaM     

https://www.youtube.com/watch?v=5OwwCW2wKmM  .   https://www.youtube.com/watch?v=SBycnHeFj2o  .   https://youtu.be/Qel_wvJDPA0 

 

 

Niedawno w sieci zapanował trend na odprawianie Mszy Świętych w Roblox. Jest to 

grzech ciężki, nie wolno ze Mszy Świętej robić zabawę, kreować rozgrywkę.     

https://www.o2.pl/kobieta/ksiadz-grzmi-o-grzechu-ciezkim-poszlo-o-msze-w-internecie-6854685032749632a

 

https://www.youtube.com/watch?v=7eQi-y9Er9c
https://www.youtube.com/watch?v=JOOlcEZRlRQ
https://www.youtube.com/watch?v=NG29-4zyn0E
https://www.youtube.com/watch?v=FA1i9PcrD30
https://www.youtube.com/watch?v=4IagWCDAyAM
https://www.youtube.com/watch?v=6opbEc3C1x4
https://www.youtube.com/watch?v=OT7MkNdMgYQ
https://youtu.be/re1IN2CNPaM
https://www.youtube.com/watch?v=5OwwCW2wKmM
https://www.youtube.com/watch?v=SBycnHeFj2o
https://youtu.be/Qel_wvJDPA0
https://www.o2.pl/kobieta/ksiadz-grzmi-o-grzechu-ciezkim-poszlo-o-msze-w-internecie-6854685032749632a
https://www.o2.pl/kobieta/ksiadz-grzmi-o-grzechu-ciezkim-poszlo-o-msze-w-internecie-6854685032749632a


   

      
 

                                                                       https://pch24.tv/bp-schneider-ostrzega-nie-ponizajmy-boga-w-trakcie-mszy-swietej/ 

 

 
 

 

Lektura skłania do refleksji oraz pokazuje, że Bóg powinien zawsze zajmować 

najważniejsze, pierwsze miejsce. Publikacja łączy w sobie wypowiedzi licznych 

duchownych oraz teksty mające swoje źródło w Piśmie Świętym. To doskonała 

pozycja do czytania w trudnych czasach, kiedy łatwo o zwątpienie.

 

Msza Święta stanowi ważny element Twojego życia? 

Sięgnij po książkę, której autorami są Athanasius Schneider i 

Aurelio Porfiri, a zatytułowaną:                                                                                                                             

.           "Msza katolicka”                                                                                        

Msza Św. jest jedną z najwspanialszych 

rzeczy, jaka może przydarzyć się 

człowiekowi wierzącemu. To spotkanie z 

samym Bogiem. Ludzie zapominają, że to 

Pan ustanowił, jak Msza Św. ma wyglądać. 

Czytelnik ma okazję na nowo odkryć swoją 

duchowość. 

https://pch24.tv/bp-schneider-ostrzega-nie-ponizajmy-boga-w-trakcie-mszy-swietej/


https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-

kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-

6622636012849281v 
Msza Święta przez internet to nie jest to samo, co uczestnictwo realnie w liturgii w kościele. To nie 
jest to samo. Przez internet można duchowo towarzyszyć tym, którzy się modlą. I rzeczywiście dla 
wielu ludzi jest to problem - mówił rzecznik KEP. Zaapelował też, by nawet podczas oglądania 
transmisji mszy w internecie czy telewizji, zadbać by odbyło się to w "uroczysty" sposób. - Dobrze 
się ubierzmy, połóżmy sobie biały obrus na stole, jakąś świecę, może krzyż" – wymieniał. 
 

 

   

https://youtu.be/fBZ4QJHNyuU    .   O Medjugorie – Abp Lenga:    https://youtu.be/lD8vk4gTwgE   

 

https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-6622636012849281v
https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-6622636012849281v
https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-6622636012849281v
https://youtu.be/fBZ4QJHNyuU
https://youtu.be/lD8vk4gTwgE


    
https://youtu.be/lymrozHGN0A  

2. Czy Chrystus jest założycielem chrześcijaństwa?  https://youtu.be/46wq9PPMKyI 

Pieśni: Hos Ephanerothe - An Early Christian Hymn:   https://youtu.be/YRcJRcYbj-I                                                                                                              

-                                                                       Tylko w Bogu: https://youtu.be/SNPwiZDT6z8                                                                                         

-                                                Laudate omnes gentes:   https://youtu.be/WVcHCAQo_nE?list=OLAK5uy_k3o19Dgpds6_4-PlNCTmWfci_50vCICko                                                   

-                                                                                               Miserere mei:   https://youtu.be/IX1zicNRLmY                                                                                                                                       

-                                                                       Original Big surprise for Bride:  https://youtu.be/XYKwqj5QViQ                                                                                                           

-                                                                       The Bible - David and Goliath:   https://youtu.be/fdyFGUh_Kpo                                                                                   

-                                                                       Xор СПб:   https://youtu.be/EFHQNgO3jTA                                                                                                                                                                                               

-                                                                       Ojcze Nasz w Języku Aramejskim:   https://youtu.be/xnm7cdApa6E 

 

https://youtu.be/lymrozHGN0A
https://youtu.be/46wq9PPMKyI
https://youtu.be/YRcJRcYbj-I
https://youtu.be/SNPwiZDT6z8
https://youtu.be/WVcHCAQo_nE?list=OLAK5uy_k3o19Dgpds6_4-PlNCTmWfci_50vCICko
https://youtu.be/IX1zicNRLmY
https://youtu.be/XYKwqj5QViQ
https://youtu.be/fdyFGUh_Kpo
https://youtu.be/EFHQNgO3jTA
https://youtu.be/xnm7cdApa6E


24.https://pch24.pl/bog-nie-jest-bogiem-

martwych-ale-bogiem-zywych-4-rzeczy-

ktore-powinien-wiedziec-kazdy-o-

zmartwychwstaniu-cial/ 

(Zmartwychwstanie, Luca Giordano [Public domain], via Wikimedia Commons) 

Wśród prawd dotyczących naszych pośmiertnych losów Kościół głosi taką, która od 

początku budziła sprzeciw ludzkich umysłów. Ta najchwalebniejsza i najbardziej 

pocieszająca prawda mówi o przyszłym zmartwychwstaniu ciał. Jest podstawą 

naszej nadziei, dopełnieniem tajemnicy życia, zasadą i uwieńczeniem całej wiary 

chrześcijańskiej. Bez niej prawa boskie i ludzkie pozbawione są wszelkiego sensu, a 

nauczanie wiary i moralności jest tylko nicością. Bez niej wszyscy, którzy dali się 

pożreć lwom w amfiteatrach dla Chrystusa są jedynie fanatykami i szaleńcami. Co 

powinien zatem wiedzieć każdy o zmartwychwstaniu ciał, by pragnienia godne 

niebiańskiego pochodzenia i przeznaczenia mogły zrodzić się w jego sercu?   

Wyobraźmy sobie, że losy człowieka zamykałby się tylko w granicach doczesności. 

Wówczas wartym uwagi podejściem do życia byłaby postawa filozofa Epikura, którą streścić można w zdaniu: Jedzmy i pijmy, gdyż jutro 

pomrzemy (por. 1 Kor 15, 32). Na szczęście tak nie jest, o czym mówi nam św. Paweł słowami: 
Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, ale wszyscy będziemy odmienieni W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk 

ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało 

się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, 

co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o 

śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za 

to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Kor 15, 51-57). 

https://pch24.pl/bog-nie-jest-bogiem-martwych-ale-bogiem-zywych-4-rzeczy-ktore-powinien-wiedziec-kazdy-o-zmartwychwstaniu-cial/
https://pch24.pl/bog-nie-jest-bogiem-martwych-ale-bogiem-zywych-4-rzeczy-ktore-powinien-wiedziec-kazdy-o-zmartwychwstaniu-cial/
https://pch24.pl/bog-nie-jest-bogiem-martwych-ale-bogiem-zywych-4-rzeczy-ktore-powinien-wiedziec-kazdy-o-zmartwychwstaniu-cial/
https://pch24.pl/bog-nie-jest-bogiem-martwych-ale-bogiem-zywych-4-rzeczy-ktore-powinien-wiedziec-kazdy-o-zmartwychwstaniu-cial/


Taka była też nadzieja Hioba, który siedząc na swoim gnoju, ogarnięty świętym 

zachwytem, kontemplował w jasności proroczego światła dzień, w którym miał 

strzepnąć proch ze swej trumny. Wtedy też wołał: Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako 

ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny (por. Hi 9, 25-27). 

Nie jest więc prawdą głoszony przez niektórych pogląd, że wiary w 

zmartwychwstanie nie było w Starym Testamencie i przyniosła je dopiero Ewangelia. 

Każdy, kto z uwagą prześledzi różnorodne tradycje, wsłucha się w głos Patriarchów i 

Proroków, dostrzeże, że wszyscy oni drżeli z radości i nadziei posiadania 

nieśmiertelności, oczekując na nowe życie, które nie będzie miało końca. 

Prawdę o zmartwychwstaniu ciał wyczytać 

możemy ze Starego Testamentu 

O powszechnej wierze w przyszłe zmartwychwstanie wśród ludzi Starego 

Testamentu mówią nam słowa proroka Daniela: Oto niezliczona liczba tych, którzy 

śpią w prochu ziemi, obudzi się: jedni dla życia wiecznego, inni dla hańby (por. Dn 

12,2). Z podobnym przekonaniem spotykamy się u jednego z braci Machabeuszów, 

który stojąc we krwi, musiał zmrozić bezbożnego Antiocha, grożąc mu: Wiedz zbrodniarzu, że 

możesz nas zabić tylko w doczesnym życiu, ale Pan tego świata przyjmie nas, nas, którzy umieramy dla jego praw i On nas ożywi w dniu 

zmartwychwstania (por. 2 Mach 7,9). 

Św. Hieronim wymienia z kolei przykłady postaci znanych z kart Starego 

Testamentu, które dają nam wyobrażenie i nadzieję na zmartwychwstanie. „Pierwszy z nich 

wszystkich – mówi doktor Kościoła – jest Abel, którego krew woła do Pana i świadczy o jego nadziei w zmartwychwstanie ciał. Następnie Henoch, 

porwany zanim nie zobaczy śmierci: jest typem i obrazem zmartwychwstania. Trzecia jest Sara, której łono niepłodne z powodu starości pocznie i 

wyda na świat syna – daje nam nadzieję zmartwychwstania. Czwarty, Jakub i Józef, którzy każą zebrać i pogrzebać z honorem ich kości, 

manifestując swoją wiarę w zmartwychwstanie. Po piąte uschnięta różdżka Aarona, która ożywała i wydawała owoce; różdżka Mojżesza, która na 

polecenie Boga ożywała i stawała się wężem. (…)Wreszcie Mojżesz, który błogosławił Rubena i mówił, że Ruben żyje i nie umrze, podczas gdy 

Ruben od dawna nie żył – czyż nie świadczy o tym, że życzył mu zmartwychwstania i życia wiecznego”. 

Do Księgi Wyjścia nawiązuje sam Chrystus, tłumacząc saduceuszom prawdę o 

zmartwychwstaniu: Co się tyczy zmartwychwstania zmarłych, czyż nie czytaliście 

słów, które powiedział do was Bóg: Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Bogiem Jakuba? Otóż Bóg nie jest Bogiem 

martwych, ale Bogiem żywych (por. Mt 22,31-32). 

Wiarę w przyszłe zmartwychwstanie u świętych Starego Testamentu traktować 

można jako dziedzictwo pozostawione kolejnym pokoleniom. 

25.Wszyscy ludzie zmartwychwstaną, ale 

nie wszyscy będą przemienieni   

Powiedziane zostało, że zmarli obudzą się na dźwięk trąby. I wyśle On swoich 

aniołów z trąbą i wielkim głosem, i zbiorą one wybranych z czterech stron 

świata (por. Mt 24,31). Wobec tego niektórzy pytali, czy ta trąba, której odgłos 



przeniknie ciemne czeluści przepaści, budząc naszych ojców z długiego snu, wyda 

rzeczywisty dźwięk? Dla św. Pawła owa trąba była jedynie alegorią, obrazem. Wśród 

żydowskich praktyk odnaleźć możemy zwyczaj posługiwania się trąbą w celu 

zgromadzenia ludu na wielkie uroczystości czy zagrzewania żołnierzy do walki. 

Zatem głos anioła, który zebrać ma ludzi w jednej chwili  i w tym samym miejscu, 

zwany jest trąbą przez podobieństwo. Św. Hieronim, cytując słowa św. Pawła: Na 

dźwięk trąby (por. 1 Tes 4, 16), mówi: „cała ziemia będzie przerażona”. I dalej: „Czy będzie czytać, czy będzie spać, czy będzie pisać, czy będzie 

czuwać, niech zawsze dźwięk tej trąby brzmi w waszych uszach”. To Jezus Chrystus, jako króli władca, da 

sygnał, usłyszą go aniołowie i zbiorą zagubione szczątki, które tworzyły ciała, tak by 

mogły tworzyć całość. 

Powiedziano też, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną, ale nie wszyscy 

będą przemienieni. Potępieni mają zmartwychwstać wyposażeni we 

wszystkie swoje cechy fizyczne i intelektualne. Ich ciała wolne będą od 

skazy chorób i każdej zmiany, ale pozbawione ślubnej sukni miłosierdzia, 

nie otrzymają cech ciał chwalebnych.  

Ani nie odrodzą się, ani nie będę przemienieni, ani świetliści, ani nieprzeźroczyści. 

Podlegać będą cierpieniu, podporządkowani zostaną też materii i prawu grawitacji. 

Dosięgnie ich intensywność i siła ognia. Staną się bardziej wrażliwi na jego energię i 

działanie, jako że wyposażeni zostaną w doskonały stan zdrowia. Ten ogień, który 

trawić będzie potępionych, zapali się w wyniku Bożej Sprawiedliwości jedynie po to, 

by karać grzeszników. Moc jego będzie na miarę popełnionej zbrodni. Palił będzie 

swoje ofiary, ale nie spalając, ranił je śmiertelnie, ale nie zabijając. 

Zbawieni zmartwychwstaną w stanie 

człowieka doskonałego 

Zgodnie z literą Pisma Świętego zbawieni zmartwychwstaną w stanie człowieka 

doskonałego. Odnowieni mają zostać na wzór i obraz Jezusa Chrystusa. Odrodzą się 

w stanie dojrzałości człowieka, w pełni rozwoju swojego człowieczeństwa i budowy 

fizycznej, tak jak Chrystus w momencie swojego Zmartwychwstania i swojego 

Wniebowstąpienia, gdy obejmował w posiadanie swoje wieczne królestwo. Tak więc, 

zabawieni dojdą do człowieka doskonałego, do miary wielkości 

według Pełni Chrystusa (por. Ef 4,13). 

Odrodzenie dokona się wprawdzie przez Jezusa Chrystusa, dzięki bezpośredniej i 

natychmiastowej Jego woli, o czym świadczy fragment z Ewangelii według św. 

Jana: Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy ci, którzy są w grobach usłyszą głos Syna Bożego (J 5,25), ale do współpracy i 



pomocy w tym dziele powołani zostaną Jego słudzy – aniołowie. Jak czytamy u  św. 

Mateusza: I wyśle On swoich aniołów z trąbą i wielkim głosem, i zbiorą one wybranych z czterech stron świata (por. Mt 24,31). 

Jak mówi św. Paweł, zmartwychwstanie nastąpi w jednej chwili, dokona 

się w mgnieniu oka, jak błyskawica. Śpiący swoim długim od wieków 

snem zmarli usłyszą głos Stwórcy i posłuchają Go, tak szybko, jak 

posłuchały Go żywioły w czasie sześciu dni: powiedział i stało się. 

Podobnie jak Jezus, który w jednej chwili pozbył się swojego całunu, tak 

też w jednej niezauważonej chwili śmierć zostanie zwyciężona.  

Ocean i ziemia wyrzucą ze swoich wnętrzności umarłych, podobnie jak 

wieloryb, który połknął Jonasza, odtworzył się, aby wyrzuć się go na 

brzeg Tarszisz. Wówczas ludzie, wolni od śmiertelnych więzów, rozpoczną 

przemienione życie. 

Prawda o zmartwychwstaniu wypływa z 

natury Boga, człowieka i świata 

Potwierdzona przez Pismo Święte prawda o zmartwychwstaniu wypływa z 

samej natury Boga, jako że Bóg jest przyczyną działającą, początkiem i 

końcem wszystkich stworzeń, których naznaczył swoim podobieństwem. 

To ciało – mówi Tertulian – jest organem życia boskiego i sakramentów. 

To ciało jest opłukiwane falą chrztu, aby dusza otrzymała swoją biel i 

czystość. To ciało jest namaszczone przez olej i tchnienie Ducha 

Świętego, aby dusza została poświęcona. To na ciele położone zostały 

dłonie, by dusza została oświecona i mogła przyjąć błogosławieństwa. To 

ciało otrzymuje Eucharystię i Boską Krew, aby człowiek, stając się 

jednością z Chrystusem i mając w Nim jedno życie, mógł żyć wiecznie. 

Byłoby zatem bluźnierstwem przeciwko Opatrzności i obrazą 

Nieskończonej Dobroci, gdyby to ciało człowieka, czyli instrument 

heroicznych dzieł, kanał wszystkich błogosławieństw i łask, miałoby tylko 

tę chwilę rozkwitu życia, by potem stać się zdobyczą robaków i wiecznym 

gościem śmierci. 

Po drugie, prawda o zmartwychwstaniu ciał wypływa z samej natury 

człowieka. Istota ludzka składa się bowiem z dwóch substancji: ducha i 



ciała. Dusza nie może zatem wejść w kontakt ze światem zewnętrznym i 

materialnym, ponieważ nie ma wzroku, ani słuchu, nie może działać i 

rządzić materią. Na pytanie, dlaczego spodobało się Stwórcy połączyć w 

jedno dwa składniki tak od siebie różne, tak przeciwstawne w swojej 

istocie i w swoich właściwościach, jak duch i ciało, dlaczego nie chciał, 

żeby człowiek był jak anioł czystą inteligencją, ojciec Charles Arminjon 

odpowiada, że „Bóg postąpił w ten sposób, aby człowiek był naprawdę 

królem i koroną wszystkich jego dzieł, ażeby na przykładzie Chrystusa 

łączył w sobie, w swojej osobowości, uniwersalność żywiołów i 

stworzonych istot, żeby był centrum wszystkich rzeczy, żeby łączył ducha 

i ciało, porządek widoczny i porządek niewidoczny mógł służyć dla 

jednego i drugiego za pośrednika i ofiarować je Najwyższemu w swoich 

hołdach i adoracjach”. 

Stosowność i konieczność zmartwychwstania wynika w końcu z samej 

natury świata. Jak mówi Tertulian, prawo świata polega na tym, że 

wszystko się odnawia i nic nie ginie. Śmierć jest zaledwie więc stanem 

przejściowym. Zdaje się być odpoczynkiem i ciszą, gdy istoty 

przekształcają się na nowo, gdy nabierają nowej witalności i nowej 

energii. Tacy podobni są do przygaszonej pochodni, która ożywia się z 

większą mocą, dzięki życiodajnemu oddechowi człowieka; przypominają 

też robaka, który chodzi po ziemi i który po zamknięciu się w swoim 

kokonie, dzięki nowej sile, rozłoży swoje lśniące skrzydła i będzie 

odpoczywał jedynie na kwitach. 

Podsumowując, zmartwychwstanie będzie wydarzeniem imponującym i 

majestatycznym. Ojciec Arminjon mówił w swoich konferencjach, że 

wydarzenie to przewyższy wszystkie te, których ziemia była kiedykolwiek 

świadkiem, przyćmi nawet ceremonię pierwszego stworzenia. 

Film "Umrzesz. I co dalej?" powstaje dzięki wsparciu darczyńców. Świat zapomina 

dzisiaj o śmierci, a jest to najważniejsza chwila w ziemskim życiu każdego 

człowieka. W jaki sposób przygotować się na ten trudny moment? Pomóż nam 

opowiedzieć o śmierci i sprawach ostatecznych. Wesprzyj powstanie naszego 

nowego filmu o rzeczach ostatecznych: 

"Umrzesz. I co dalej?":   https://pch24.tv/film-umrzesz/?ka=008815 .   https://youtu.be/ffaljPuW2VU

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHBXZmpGRDFJY3pUT1FUaUttbXlrNDFvNmdfZ3xBQ3Jtc0tsdjA1UlhkSVk0SkN2dHZNY3B3UVB1SWZkUGlQTEdzQ3NfUHdLd3VJSWhGTWpGUDkzYk5CQ1U3My0yaXVUMWcwNHVBdXZNeUwtUF9sWHptOEhpaEFBWjAxbllfQ2NRd1hFeFdLOHhMb3NnbnVNc0hkRQ&q=https%3A%2F%2Fpch24.tv%2Ffilm-umrzesz%2F%3Fka%3D008815&v=ffaljPuW2VU
https://youtu.be/ffaljPuW2VU
https://youtu.be/ffaljPuW2VU


 

26. Chrześcijaństwo jako religia 
prawdziwa Bóg przychodzący i przyjęty 

 

„Co sprawia ostatecznie, że chrześcijaństwo to religia prawdziwa?” 

 

To, że sam Bóg chciał więzi z ludźmi przez Jezusa Chrystusa, a nie w inny sposób. 
 

 

 

Historia religii i świata w jednym obrazku.  

Linia pozioma – ludzkie dzieje. 

Punkt „X” – Bóg.  

Linie w górę – próby dosięgnięcia Boga (religie).                   

Linia w dół – Objawienie.  

     

 

Religie próbują dosięgnąć Boga, ale jeśli On sam w 

jakiś sposób nie podaruje się człowiekowi, to z ich prób wyniknie niewiele: mgliste 

odczucia, własne projekcje, czasem przebłyski trafnych myśli, nieraz zniechęcenie i 

prometeuszowy bunt.  

Nawet Kościół, broniąc możliwości czysto rozumowego poznania Boga (od Mdr 13, 

1-9 i Rz 1, 19-20 po dogmat Soboru Watykańskiego I), przyznaje, że w codziennym 

życiu to poznanie pełne jest trudności. 



Inicjatywa Boga: 

 

Co zatem robić? Różne próby rozwiązania tej sytuacji wylicza Simiasz, rozmawiając 

ze swym przyjacielem Sokratesem o nadchodzącej śmierci i tym, co poza nią: 

 „W tych sprawach przecież trzeba do jednego dojść:                                                               

albo się 1) dowiedzieć, jak to jest,                                                                                                           

czy 2) wpaść na to, albo jeśli to niemożliwe,                                                                                                  

3) przyjąć z tego, co ludzie mówią, to co najlepsze i co najtrudniej obalić, i na tym 

płynąć jak na desce; może się i tak życie przepłynie, jeśli kogoś nie stać na 

bezpieczniejszy i mocniejszy statek,                                                                                   

względnie 4) jakąś boską myśl” (Platon, Fedon). 

 

Są więc religie, które próbują się                                                                                                  

1) czegoś dowiedzieć;                                                                                                                     

inne na coś 2) wpadają;                                                                                                      

jeszcze inne 3) łączą w jedno różne dobre pomysły                                                                                   

– „może się tak i życie przepłynie”.                                                                                                                                   

Ale czy któraś z religii nie jest tą 4) „boską myślą”?                                                                      

Czy Bóg w jakiś sposób sam nie darował ludziom siebie? 

 

Trzecie sito: 

 

Oto pytanie o Objawienie,                                                                                                    

trzecie, decydujące sito w poszukiwaniach religii prawdziwej.                                                                     

Jeśli jakaś religia jest prawdziwa, to tylko objawiona:                                                                  

„Bez Boga niemożliwe jest poznanie Boga” (Ireneusz z Lyonu). 
 

Sito Objawienia od razu wyklucza religie naturalne. 
Według ich wyznawców istniały one od zawsze i nie wiążą się z jakąś „boską 

interwencją” w historii, której datę można zapisać w kalendarzu. Koncentrują się 

wokół kultu przyrody, płodności czy przodków; nawet jeśli mają w sobie ziarna 

prawdy, to nie są rozwiązaniem problemu religii. Sito Objawienia wyklucza także 

wschodnie systemy religijne, które łączą w sobie różnorakie wyznania i zasady 

(hinduizm) i nie powołują się na objawienia Boskości (buddyzm, konfucjanizm, taoizm). 

Religie objawione – wśród nich ta prawdziwa – to nie religie natury, lecz historii. 



Twierdzą, że u ich początku stoi „boska inicjatywa”, która nastąpiła w konkretnym 

momencie dziejów. Do sprawdzenia jest trzech poważnych kandydatów: 

chrześcijaństwo, judaizm i islam. Co istotne, wszyscy oni twierdzą, że dokonało się 

tylko jedno Objawienie, to rozpoczęte z powołaniem Abrahama; punktem spornym 

jest odczytanie i przyjęcie tego Objawienia, przede wszystkim zaś osoba Jezusa 

Chrystusa i Jego nieporównywalne roszczenie – ani Mojżesz, ani Mahomet nie 

twierdzili, że są jedno z Bogiem. 

Przyszedł, a Go (nie) przyjęli 

Ostatecznym sprawdzianem dla religii prawdziwej 

będą więc dwa związane ze sobą pytania:                                               

a) czy i jak to Objawienie się dokonało                                                                                              

oraz b) która odpowiedź na to Objawienie jest najpełniejsza:                                                          

żydów, chrześcijan czy muzułmanów. 

 

Objawienie dokonało się.                                                                                        

Uzasadniamy to z jednej strony przez badania historyczne,                                                

głównie nad zapisem Objawienia, czyli Biblią.                                                                                 

Z drugiej strony poddajemy sprawę Objawienia krytyce zdrowego 

rozumu, pytając, czy jest ono rozumne, czyli czy wpisuje się w całość 

poznawanej przez nas rzeczywistości: „To jest boskie, to jest święte. Jeśli 

istnieje Bóg i jeśli chciał się objawić, to właśnie tak musiał to zrobić”, jak 

z pasją wyznał Rudolf Otto (Świętość). 

Niezafałszowanym przyjęciem Objawienia jest chrześcijaństwo. Przyjęło 

Objawienie z całą jego „skandalicznością”, na którą nie zgodziły się 

judaizm pobiblijny i islam: z Bogiem Trójjedynym, Wcieleniem Syna i 

hańbiącym Krzyżem. Zgodnie z prawdą uznało Jezusa z Nazaretu za 

(uwaga, proszę się nie zrażać, to pomocne określenie!) universale 

concretum: działający kilka lat i na ograniczonym terytorium Człowiek 

(concretum) jest jedynym Zbawicielem wszystkich i zawiera w sobie całą 

zbawczą wolę Boga (universale). 

Dlatego wiara chrześcijan to responsio idonea, „adekwatna odpowiedź” 

(KKK 142) na samo-darowanie się Boga w ludzkiej historii. 
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2021/05/28/chrzescijanstwo-jako-religia-prawdziwa-bog-przychodzacy-i-przyjety-cz-3/ 

 

http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2021/05/28/chrzescijanstwo-jako-religia-prawdziwa-bog-przychodzacy-i-przyjety-cz-3/


Czy wszystkie religie prowadzą do Boga? 

 

Roger Carswell 

 

W ostatnich latach upowszechnia się pogląd mówiący, że wszystkie religie 

prowadzą do Boga. Mówi się, że różne religie są po prostu różnymi ścieżkami 

prowadzącymi na tę samą górę, ostatecznie kończącymi się na tym samym 

szczycie. Brzmi logicznie. Biblia jednak wyraźnie naucza, że to nie może być 

prawdą. Wyobraź sobie, że topisz się w morzu. W takiej sytuacji nie chciałbyś, aby 

ludzie stanęli na brzegu i krzycząc instruowali cię, jak powinieneś płynąć – 

szczególnie gdyby zagłuszali się wzajemnie, tak że nie mógłbyś nikogo usłyszeć. 

Wszystkie religie nie prowadzą do Boga. Jezus powiedział, że 

jest jedyną drogą do Ojca (Boga): "Ja jestem 

droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze 

mnie" (Jan 14:6). Był więc arogantem i kłamcą – wówczas możemy Go zignorować, albo 

miał rację – wówczas powinniśmy iść za Nim. Piotr, uczeń Jezusa, mówił:                        

„Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem 

nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez 

które moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4:12).  Apostoł Paweł nauczał: „Jeden jest 

Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek 

Chrystus Jezus" (1 Tym. 2:5).  Jeśli przeanalizujemy te stwierdzenia i będziemy gotowi, 

aby iść pod prąd dominującym poglądom, odkryjemy, że Jezus rzeczywiście jest 

tym, za kogo się podawał, a my powinniśmy oddać Mu cześć.                          

 
https://www.jezus.pl/czytelnia/czy-wszystkie-religie-prowadza-do-boga   
 

 

 

https://www.jezus.pl/czytelnia/czy-wszystkie-religie-prowadza-do-boga
https://www.jezus.pl/czytelnia/czy-wszystkie-religie-prowadza-do-boga


"BYĆ SOLĄ ZIEMI" (MT 5,13-16) - KRĄG BIBLIJNY 

 

 
 

ZADANIA UCZNIA CHRYSTUSA 

 

W błogosławieństwach, Zbawiciel ukazał ludziom ideał relacji, jaka powinna 
panować pomiędzy nimi a Bogiem. Zachowanie takiej postawy prowadzi do 
wewnętrznej radości i pokoju, które są niezależne od sytuacji zewnętrznej i 
okoliczności. I właśnie w takim kontekście należy odczytywać perykopę następującą 
po błogosławieństwach, w której Jezus posłużył się symbolami soli i światła. 
 

Teraz zwraca się bezpośrednio do słuchających Go ludzi przez użycie zaimka „wy”.  
Symbole, jakimi posłużył się Jezus, mają pewien wymiar uniwersalny, ale są one 
również mocno zakorzenione w tradycji narodu wybranego, dzięki czemu otrzymują 
dodatkowe znaczenia. Dla Izraelitów sól była ważnym elementem wszystkich 
składanych ofiar niezależnie od ich rodzaju. W tym kontekście pojawia się określenie 
„sól przymierza Boga twego” (Kpł 2,13), „przymierze soli” (zob. Lb 18,19, 2 Krn 13,5), sól używana podczas 

ofiar ekspiacyjnych (zob. Ez 43,24) przyjmuje również znaczenie oczyszczające. W takim też celu wykorzystuje sól Elizeusz, aby oczyścić 
zanieczyszczone źródło (zob. 2 Krl 2,19-23), podobny był sens jej stosowania w odniesieniu do nowo narodzonego dziecka (zob. Ez 16,4). 
Oczywiście sól była także używana w swoim podstawowym znaczeniu jako środek nadający smak potrawom oraz konserwujący żywność. 

Zainteresowanie komentatorów wzbudzała też kwestia soli, która utraciła smak. Już 
w starożytności wiedziano, że jest to niemożliwe, dlatego zastanawiano się, czy 
Jezus mógł o tym nie wiedzieć? A jeśli wiedział, to dlaczego o tym mówił albo do 
czego się odnosił? Jedną z możliwości, na jakie wskazywano, było zjawisko, z którym można spotkać się nad Morzem Martwym. 

Mianowicie w wyniku parowania wody zazwyczaj na jego brzegu osadza się sól, która jest zbierana i następnie wykorzystywana do różnych celów, 
czasami jednak wytrąca się także inny minerał, który ją zewnętrznie przypomina i w przeszłości był postrzegany właśnie jako sól, która utraciła 
smak. Inną możliwością mogło być zanieczyszczenie soli przez działanie wilgoci czy kontakt z ziemią, przez co traciła swoje właściwości. 
Jeżeli taką interpretację przeniesiemy na płaszczyznę metaforyczną i odniesiemy do 
słuchaczy, słowa Jezusa mogłyby być wówczas przestrogą przed udawaniem Jego 
ucznia albo przed zbytnim zainteresowaniem innymi sprawami. Taki sens 
wypowiedzi może potwierdzać fakt, że czasownik morainein, przetłumaczony w tym 
miejscu „stracić smak”, w swoim pierwotnym znaczeniu oznacza „zgłupieć, stać się 
niemądrym”. Drugim obrazem, jest światło... trzecim obrazem – miasto położone na 
górze. Uczeń Chrystusa przyjmując Ewangelię musi nią żyć, dając świadectwo. 
https://biblista.pl/ukryte/medytacje-biblijne/1158-qby-sol-ziemiq-mt-513-16-krg-biblijny.html 

 
 

25. Dlaczego WIERZYMY w Boga - J. Andderson Thomson:  https://youtu.be/ng4IP3cLcoU

 

https://biblista.pl/ukryte/medytacje-biblijne/1158-qby-sol-ziemiq-mt-513-16-krg-biblijny.html
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APOLOGETYKA - W OBRONIE WIARY -  http://www.piotrandryszczak.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY wg. tematów     Ostatnio dodane artykuły      Punkt informacji o Świadkach Jehowy             
 
-  Filmy: http://chomikuj.pl/CO_KATOLIK_POWINIEN_WIEDZIEC_O_SWIADKACH_JEHOWY/*c5*9awiadkowie+Jehowy+-+filmy   
 
-  7 ściem:   https://stacja7.pl/wiara/swiadkowie-jehowy-7-najwiekszych-sciem/ 

 - Byliśmy Świadkami Jehowy:   https://youtu.be/RBn-ZDlL2qg 

-  Katolicy a Świadkowie Jehowy:   https://youtu.be/PNEnvpDoNuk 

 - Spowiedź byłego Świadka Jehowy:    https://youtu.be/vCRkC7cPoxk 

-  Na pograniczu sekciarstwa:  cala-prawda-o-swiadkach-jehowy/ 

  

-  Życie ŚWIADKÓW JEHOWY?:  https://youtu.be/naU8h-HNsy0   

 
 https://youtu.be/EiMaEcQbs9E  .   https://youtu.be/4iV8lrFSJ-E  .   https://youtu.be/GCXrNE6eWvI      .   https://youtu.be/eaJ497ErYxA 
 
https://youtu.be/qKl6oq4Sbj4  .   https://youtu.be/qV9S8VAne3M  .   https://youtu.be/lcJX0m_SmxQ  .   https://youtu.be/0ENB_Jk6ZKA 
 

 

 

    Biblia to zbiór natchnionych Ksiąg, które 

zostały spisane w starożytnych językach; 

hebrajskim, aramejskim i greckim.                                             

Charyzmat natchnienia nie obejmuje przekładów. 

 

 

26. O Świadkach Jehowy 

http://www.piotrandryszczak.pl/
http://piotrandryszczak.pl/artykuly_wedlug_tematow.html
http://piotrandryszczak.pl/ostatnio-dodane-artykuly.html
http://www.piotrandryszczak.pl/punkt_informacji_o_swiadkach_jehowy.html
http://chomikuj.pl/CO_KATOLIK_POWINIEN_WIEDZIEC_O_SWIADKACH_JEHOWY/*c5*9awiadkowie+Jehowy+-+filmy
https://stacja7.pl/wiara/swiadkowie-jehowy-7-najwiekszych-sciem/
https://youtu.be/RBn-ZDlL2qg
https://youtu.be/PNEnvpDoNuk
https://youtu.be/vCRkC7cPoxk
https://pch24.pl/na-pograniczu-sekciarstwa-ale-na-pewno-nie-chrzescijanstwa-cala-prawda-o-swiadkach-jehowy/
https://youtu.be/naU8h-HNsy0
https://youtu.be/EiMaEcQbs9E
https://youtu.be/4iV8lrFSJ-E
https://youtu.be/GCXrNE6eWvI
https://youtu.be/eaJ497ErYxA
https://youtu.be/qKl6oq4Sbj4
https://youtu.be/qV9S8VAne3M
https://youtu.be/lcJX0m_SmxQ
https://youtu.be/0ENB_Jk6ZKA


Te zdjęcia wywołały burzę w internecie. 

Burzę o Jezusa 

 

„Dzięki Jezusowi oddycham” – to mocna deklaracja. Wyświetlił ją na elektronicznym ekranie 
kierowca jednego z miejskich autobusów. 

Czekający na odjazd autobusu pasażerowie natychmiast zaczęli robić zdjęcia. Jedna z tych osób wrzuciła je 
w zasoby internetu. Pod setkami lajków rozpętała się jednak burza – co to za manifestacja? Czy tak 
można? Inni byli zachwyceni i gratulowali odwagi nieznajomemu kierowcy. Udało mi się skontaktować z 
autorką zdjęć (prosi o zachowanie anonimowości). Twierdzi, że zapytała kierowcę o hasło na wyświetlaczu. 
Jadł akurat kanapkę i według relacji pasażerki nie był zbyt rozmowny. Odpowiedział jej „że w trakcie 
przerwy może wyświetlać na monitorze, co chce”. Autorka zdjęcia napisała mi tak: „Uważam, że w 
autobusie publicznym, za który płacą podatki nie tylko katolicy, kierowca nie ma prawa w ten sposób 
demonstrować swoich uczuć religijnych”. Dodała także, że sama jest osobą wierzącą, katoliczką, ale ma 
„znajomych ateistów i buddystów i nikt z nich w środkach komunikacji publicznej niczego nie 
deklaruje”. Udzieliła mi zgody na publikację zdjęć, ale podkreśliła, że „powinnam wiedzieć, co o tym myśli”. 

A co wy myślicie? 

Papież Franciszek z uporem zachęca, by wychodzić na ulice, peryferie, by iść z wiarą i Jezusem w świat. To 
wymaga odwagi. Dla mnie takim gestem jest deklaracja kierowcy. Za wyznaniem „dzięki Jezusowi 
oddycham” z pewnością kryje się mocna i piękna historia. Jej bohater, kierowca, żyje dzięki Jezusowi. Czy 
możne się z tym ukrywać? To tak, jak z miłością: kiedy człowiek ją przeżywa, chciałby o tym krzyczeć. 

Co do ateistów, buddystów czy innych jeszcze osób, opowiem krótko pewną historię. Spotkałam się w 
Paryżu z s. Rosalią Oleniacz ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, która była świadkiem 
uzdrowienia za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w szpitalu im. Chenevier. Opowiedziała mi, że 
muzułmanie, z którymi tam pracowała, kiedy tylko usłyszeli o cudownym uzdrowieniu pacjenta, przybiegli 
na katolicką mszę świętą do kaplicy! Jeden z imamów zapytał zakonnicę w tonie pretensji: „Czemu nie 
mówicie nam o Jezusie? Wstydzicie się Go? My też chcemy usłyszeć o Bogu, który może takie rzeczy 
czynić!”. „Zawstydzili mnie – powiedziała mi siostra. – Od tego czasu nabrałam odwagi i opowiadam w 
laickiej Francji, także muzułmanom, o Jezusie”. Świat jest spragniony opowieści o Nim. A czasem jedno 
zdanie, świadectwo, choćby na monitorze autokaru, może poruszyć czyjeś serce.   
https://pl.aleteia.org/2017/03/29/te-zdjecia-wywolaly-burze-w-internecie-burze-o-jezusa/
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Była Miss Niemiec będzie uczyć religii! 

„Moja wiara jest dla mnie fundamentem” 

 

Mimo konkretnych możliwości wejścia do świata rozrywki i mody, Lena Bröder wraca do szkoły. Jej zdaniem 
uczenie religii jest piękne. Lena Bröder ma 27 lat i kilka dni temu zakończyła roczną kadencję Miss Niemiec. 
Ta młoda nauczycielka religii i prowadzenia domu, przyjmując koronę miss zapewniła, że za rok zamierza 
kontynuować swoją karierę wychowawczą. Mimo konkretnych możliwości wejścia do świata rozrywki i 
mody, Bröder wraca do szkoły 1 marca – podał portal katholisch.de. Będzie pracowała w szkole im. Anny 
Frank w Havixbeck koło Münster. „Moja wiara jest dla mnie fundamentem” –  powiedziała w rozmowie z 
dziennikiem „Bild”. Podkreśla, że chce pokazać uczniom Kościół, w którym są młodzi, zdolni i aktywni 
ludzie, a nie tylko zakurzone stereotypy. W rozmowie z oficjalnym portalem Kościoła niemieckiego 
katholisch.de Lena Bröder opowiedziała o aktualnych wyzwaniach stojących przed wychowaniem religijnym. 
Opowiedziała też o swoich decyzjach. Miniony rok pokazał jej, że w branży jest więcej religijnych osób niż 
myślała i – jak mówi – nigdy nie czuła, że jej wartości są odbierane niewłaściwie. Póki co Lena będzie 
pracowała na stanowisku nauczyciela stażysty, a pod koniec października czeka ją egzamin państwowy na 
nauczyciela religii w szkołach średnich. Zanim wystąpiła w konkursie Miss Niemiec, miała już za sobą 
połowę stażu. Jak mówi w wywiadzie, sądzi, że uczniowie będą przede wszystkim zaciekawieni jej 
powrotem do pracy. A przecież ciekawość sama w sobie jest tym, co pragną rozbudzić w uczniach wszyscy 
nauczyciele. Przypomniała, że katecheza w szkole nie ogranicza się do motywów religijnych i biblijnych, ale 
porusza też takie kwestie, jak sens życia, miłości, śmierci. A te interesują każdego. Zdaniem Leny Bröder 
uczenie religii jest piękne, a lekcje dają możliwość rozmów na wiele ważnych tematów. W czerwcu 
ubiegłego roku Lena Bröder spotkała się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. „Było tak, jak sobie 
wyobrażałam” – powiedziała po spotkaniu, na którym wręczyła Ojcu Świętemu pierwszy egzemplarz swojej 
książki „Das Schöne in mir – Mit Glaube zum Erfolg” („Piękno we mnie – z wiarą do sukcesu” – tłum. 
redakcji). Portal katholisch.de pisał o tym spotkaniu jako bardzo poruszającym, dodając, że po raz pierwszy 
od 89 lat papież spotkał się z Miss Niemiec. Bröder zapewniła Franciszka, że modli się za niego. Powiedziała 
też, że jej uczniowie zapraszają go do Niemiec. Sam Franciszek był bardzo zainteresowany książką, a jej 
tytuł czytał przy autorce po niemiecku dwukrotnie. Tę wizytę Lena Bröder wspomina jako jedno z 
najważniejszych wydarzeń w jej rocznej kadencji Miss Niemiec. Pytana o swoją książkę wyjaśnia, że wiara i 
uroda pasują do siebie idealnie. Przyznaje jednak, że ważniejsze od wyglądu są osobowość i charakter. 
Podsumowując czas bycia miss, Bröder powiedziała, że poza wieloma pięknymi chwilami doświadczyła 
także tych przykrych, zwłaszcza nieprzyjemnych komentarzy na swój temat w mediach społecznościowych.   
https://pl.aleteia.org/2017/02/24/byla-miss-niemiec-bedzie-uczyc-religii-moja-wiara-jest-dla-mnie-fundamentem/
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https://wpolityce.pl/kosciol/637224-
kogo-zaatakuja-po-sw-jpii-bedzie-cykl-
klamca-z-
nazaretu?utm_source=notix&utm_mediu
m=webpush 
 

 
 

Wszystko to już było! Tak samo walczyli z Kościołem bolszewicy 
i niemieccy hitlerowcy, jak robią to współcześni neomarksiści. Ateizacja 
wpisana jest w program rewolucji kulturowej i zakłada używanie 
wszelkich sposobów, by zdeptać autorytet Kościoła, ośmieszyć 
wyznawane przez katolików wartości, odwieść ludzi od Boga i narzucić 
społeczeństwu zupełnie inne wzorce, priorytety i cele. Atak na św. Jana 
Pawła II trwa od wielu dekad, ale w ostatnich latach stał się aktem 
lewackiej furii i nagonki. I z pewnością nie jest to ich ostatnie słowo. 
 

SB wciąż rozdaje karty? 
 

Nie będę poświęcać tu uwagi „reportażowi” TVN, gdyż powiedziano o nim 
już wystarczająco dużo. Opieranie narracji na SB-ckich donosach, 
dokumentach preparowanych przez ludzi zaciekle zwalczających Kościół 

https://wpolityce.pl/kosciol/637224-kogo-zaatakuja-po-sw-jpii-bedzie-cykl-klamca-z-nazaretu?utm_source=notix&utm_medium=webpush
https://wpolityce.pl/kosciol/637224-kogo-zaatakuja-po-sw-jpii-bedzie-cykl-klamca-z-nazaretu?utm_source=notix&utm_medium=webpush
https://wpolityce.pl/kosciol/637224-kogo-zaatakuja-po-sw-jpii-bedzie-cykl-klamca-z-nazaretu?utm_source=notix&utm_medium=webpush
https://wpolityce.pl/kosciol/637224-kogo-zaatakuja-po-sw-jpii-bedzie-cykl-klamca-z-nazaretu?utm_source=notix&utm_medium=webpush
https://wpolityce.pl/kosciol/637224-kogo-zaatakuja-po-sw-jpii-bedzie-cykl-klamca-z-nazaretu?utm_source=notix&utm_medium=webpush


w najbardziej zwyrodniałych czasach komunistycznego reżimu, mówi 
samo za siebie. Potężne wątpliwości budzi także zuchwała pewność siebie 
niektórych tzw. „katolickich publicystów”, których umiejętność poruszania 
się po aktach bezpieki pozostawia wiele do życzenia, a którzy od lat ferują 
wyroki w sprawach, których nawet nie zbadali osobiście. Czy mają 
świadomość, jak dalece używani są w antykatolickiej narracji? Nie 
ma tu metodologicznych badań historycznych i zdrowego rozsądku. Jest 
skrajnie emocjonalna chęć bezwzględnego rozliczenia win, nawet bez 
próby weryfikacji. Ot, co z człowiekiem może zrobić pycha. Byle 
dokument, sporządzony na podstawie zeznań byłego księdza czy tzw. 
księdza-patrioty współpracującego ze służbami bezpieczeństwa PRL, staje 
się wyrocznią. Kłamcy z bezpieki dyktują, co ma zostać uznane za prawdę 
w wolnej Polsce! Dodajmy, że tej wolnej Polski mogłoby nie być, gdyby 
nie potężny wysiłek św. Jana Pawła II i całego Kościoła – mężnego, 
walecznego, prześladowanego i pełnego nadziei w zwycięstwo prawdy. 
Oskarżenia o molestowanie są najłatwiejsze do sformułowania 
i najtrudniejsze do weryfikacji. Zwłaszcza, gdy zostają sformułowane 
po kilkudziesięciu latach i to wobec osób nieżyjących. Gdy zostają 
wymierzone w duchownych, trudno spodziewać się nawet domniemania 
niewinności. Liberalno-lewicowe media od lat ćwiczą opinię publiczną 
w przekonaniu, że Kościół to istne zło, a każdy ksiądz to pedofil. I choć 
przypadki takich działań także się zdarzają (co oczywiste, gdy tylko się 
pojawią należy je absolutnie napiętnować, eliminować i wyciągać 
najsurowsze konsekwencje), stanowią margines, promil wszystkich innych 
przestępstw seksualnych. Ci sami, którzy szukają pedofilów w Kościele, 
nie widzą skali oprawców seksualnych w swoich własnych 
środowiskach. Ta hipokryzja widoczna jest na każdym kroku, co w jasny 
sposób ujawnia cel tych działań. 
 

Strategia kłamstwa 
 

Walka z Kościołem jest dla autorów przewrotu ideologicznego 
przestrzenią szczególnej troski. Świadomość, że wszystko, co zostanie 
zniszczone w innych miejscach, może zostać jednym aktem nawrócenia 
odbudowane tutaj, od zawsze budziła w nich szczególną niechęć. Stąd 
rozpisana na lata strategia, realizowana na wielu płaszczyznach. Z jednej 
strony: metoda „pokojowego” szturmu, czyli redukcja religii do rozrywki, 
komercjalizacja wiary, wprowadzanie do Kościoła organizacji 
pseudokatolickich, podważanie doktryny przez ludzi podających się 
za katolików, relatywizacja prawd wiary i upolitycznienie jej. Z drugiej 



strony: bezpośredni atak na Kościół, oskarżanie, oczernianie, tworzenie 
kłamliwej narracji, wyśmiewanie wiernych, marginalizowanie instytucji, 
odzieranie Kościoła z autorytetu, kompromitowanie go z wykorzystaniem 
najbardziej brutalnych i kłamliwych metod, aż wreszcie fizyczny atak 
na sferę sacrum, na modlących się ludzi, mniej lub bardziej agresywne 
terroryzowanie wiernych. Wszystkie te metody powtarzalne są od dekad. 
Miały już kontekst majątkowy, polityczny, obyczajowy, 
nawet doktrynalny. 
Można odnieść wrażenie, że media bez końca rozpisują te same wzory, 
podstawiając aktualne zmienne. Każde z tych działań do złudzenia 
przypomina zasadę opisaną przez Vladimira Volkoffa w książce „Montaż”. 
W scenie wprowadzania Aleksandra w tajniki agentury, Pitman zdradza 
mu, w jaki sposób urabia się opinię publiczną, by przyjęła przekazywane 
jej informacje jako niezbite fakty: 
 

„Vademecum podaje dziesięć przepisów na tendencyjną informację. […] 
Nieprawda niedająca się zweryfikować, mieszanka prawdy i fałszu, 
deformacja prawdy, zmiana kontekstu, zacieranie i jego odmiany, 
wybrane fakty, komentarz podtrzymywany, ilustracja, generalizacja, 
nierówne części, części równe”. 
 

Już niemiecka, nazistowska propaganda próbowała zniszczyć Kościół, 
zarzucając mu pedofilię. Joseph Goebbels w 1937 roku rozpętał 
ostateczną walkę pod hasłem rozwiązłości duchowieństwa. Były 
oszczerstwa, pomówienia, pokazowe procesy i medialna nagonka. Jeden 
z jego najbliższych współpracowników osobiście wymyślał tytuły prasowe 
w stylu: „Zakrystie zamienione na burdele”, a dziennikarze mieli 
obowiązek pieczołowitego ujawniania każdego przypadku pedofilii 
i szczegółowego relacjonowania toczących się procesów. Organizowano 
debaty i konferencje prasowe, których celem było uświadomienie 
społeczeństwu zagrożenia, jakie płynie ze strony duchownych. W latach 
1934–1937 niemieccy, nazistowscy funkcjonariusze postawili przed sądem 
za seksualne wypaczenia 2,5 tys. kapłanów i zakonników. Winę 
udowodniono 64 osobom. Propaganda miała jednak tak silne natężenie, 
że sprawiała wrażenie całkowitego zepsucia katolickiego duchowieństwa. 
 

Co jest prawdziwym celem ataku? 
 

Dzisiejszy przekaz niewiele różni się od tamtego. Eskalacja medialnej 
histerii ma wzbudzić przekonanie, że doczekaliśmy jakiegoś 
wynaturzeńczego apogeum. Pod pretekstem obrony skrzywdzonych ofiar, 



rozgrywa się szaleńcza walka z Kościołem, mająca odebrać 
mu legitymację do pełnienia funkcji formacyjno-wychowawczych. Warto 
przyjrzeć się sprawie na trzeźwo, wyraźnie oddzielając te dwie warstwy. 
O ile zbrodnia pedofilii jest przestępstwem skandalicznym, o tyle równie 
skandaliczne jest budowanie kłamliwego wizerunku Kościoła. Gołym 
okiem widać, że cel antyklerykalnej kampanii to odebranie mu prawa 
do zabierania głosu w sprawach związanych z moralnością, wyznaczania 
wzorców postępowania czy zajmowania stanowiska w kwestii aborcji, 
in vitro, eutanazji, antykoncepcji, wstrzemięźliwości seksualnej, czyli 
najogólniej mówiąc – całego pakietu ideologicznego. Celem jest 
zohydzenie instytucji, odebranie jej wiarygodności i zaufania wiernych. 
Przy tak wzmożonej nagonce, która zapewne będzie trwać przez kolejne 
lata, wielu rodziców ulegnie podrzucanemu nieustannie pytaniu: czy 
twoje dziecko jest bezpieczne na katechezie, zbiórce ministranckiej, oazie 
lub próbie chóru? Wmawianie ludziom zgnilizny duchowieństwa, zacznie 
w nich w końcu rezonować, może wywoła zniechęcenie, negację, 
odrzucenie Kościoła, katolicyzmu, a w końcu wiary. Na to z pewnością 
liczą inżynierowie społeczni. 
Widać jednak zdecydowanie, że rewolucja obyczajowa, która z takim 
powodzeniem przetoczyła się przez Zachód, wciąż jest w Polsce 
hamowana. Polski katolicyzm, osłabiona mocno, ale jednak trwająca 
wciąż siła polskich rodzin, tożsamość narodowa i kotwica duchowa 
sprawiają, że społeczeństwo nie poddaje się bezmyślnie demoralizacji 
na taką skalę, jaką dla nas przewidziano. Wciąż głos hierarchów Kościoła 
jest dobitny, a postawa katolików niechętna genderowym „objawieniom”. 
Potrafimy jeszcze odróżniać, co jest dla nas dobre, a co nas zgubi. Stąd 
to wzmożenie, ten histeryczny atak, który ma skruszyć fundamenty. 
Uderzenie w kard. Sapiehę, w Prymasa Tysiąclecia oraz w św. Jana Pawła 
II jest dla lewicy i wrogów Kościoła tym ciosem, po którym rozproszeni, 
zagubieni, rozczarowani katolicy nie będą mogli się już podnieść. Jaki 
będzie kolejny krok TVN-u i „Gazety Wyborczej”?  
 
Czyżby cykl reportaży o oszuście z Nazaretu, który omamił ludzkość 
i trzyma ją na pasku wiary przez 2 tysiące lat?!  
 
Nie ma takiego antyklerykalnego szaleństwa, którego nie zdołaliby 
popełnić w nadziei osiągnięcia własnego celu. 
 
 

 



https://pl.aleteia.org/2023/03/14/badania-
na-kilimandzaro/ 

 

 

W mediach po raz kolejny pojawiły się informacje, jakoby badania lodowców na 
najwyższym szczycie Afryki potwierdziły biblijną opowieść o śnie faraona, który 
ujrzeć miał siedem krów tłustych i siedem krów chudych (Rdz 41,1-7). Niektóre 
portale donosiły nawet, iż o prawdziwości tej historii zaświadczyły również 
znaleziska archeologiczne. Sprawie przyjrzał się serwis factcheckingowy Snopes. 
Same zaś nagłośnione badania kilimandżarskich lodowców pochodzą z roku… 2002. 
Co z nich wynika? Ano tyle, że ok. 4 tys. lat temu zasilany wodą ze wspomnianych 
lodowców Nil znalazł się na skraju wyschnięcia. Trwająca ok. 300 lat susza wywołała 
klęskę głodu wśród cywilizacji położonych u jego brzegów, w tym w Egipcie. 
Pozostałe po tej suszy (niejedynej zresztą) pyły osiadły pomiędzy warstwami lodu, 
gdzie przetrwały do dnia dzisiejszego, stając się zapisem przemian klimatycznych w 
Afryce w ostatnich tysiącleciach. Nie ma nic dziwnego w tym, że straszliwy i 
długotrwały kataklizm znalazł swoje odbicie w przekazach kulturowych regionu, w 
tym w przekazach, które weszły następnie w skład Starego Testamentu. Znany nam 
z Księgi Rodzaju patriarcha Józef Egipski, który zinterpretował sen faraona, żyć miał 
ok. 3,6 tys. lat temu. Nie jest więc wykluczone, że osobiście doświadczał skutków 
suszy bądź też słyszał opowieści o niej przekazywane przez bezpośrednich świadków 
kataklizmu. Tradycja egipska przypisuje Józefowi pomysł utworzenia kanału 
łączącego Nil z jeziorem Moeris (ob. znanym jako Karun), położonym ok. 80 km na 
południowy zachód od Kairu. Ciek ten, wykopany właśnie ok. 3,6 tys. lat temu w 
korycie okresowej rzeczki, do dziś nazywany jest zresztą Bahr Jusuf na cześć 
domniemanego pomysłodawcy. Zasilenie Moeris wodami z Nilu i stworzenie sieci 
kanałów nawadniających pobliskie oazy umożliwiło częściowe uodpornienie Egiptu 
na kolejne susze i dalszy jego rozwój. 
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