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	 Drodzy	Czytelnicy

 

Jan	Paweł	II	-	Papież	Pielgrzym	z	wizytą	w	Meczecie

Poniższy	tekst	to	wspomnienie	wizyty	Ojca	Świętego	Jana	Pawła	II	w	Syrii.	Jest	również	dowodem	
naszej	pamięci	o	Nim	w	rocznicę	wyboru	na	Stolicę	Piotrową.	Życzymy	przyjemnej	lektury.

	 Miesiąc	 październik	 to	 czas	 nie	 tylko	 nabożeństw	 Maryjnych,	 ale	 również	 czas,	 kiedy	
wspominamy	rocznicę	wyboru	Karola	Wojtyły	na	papieża.	Przypada	ona	16	października.	W	tym	
roku	obchodzić	ją	będziemy	już	po	raz	44.	Święty	Jan	Paweł	II	już	mieszka	w	Niebie,	ale	pamięć	
o	Nim	nie	zaginie	w	Kościele.	Ten	Wielki	Święty	był	autorytetem	dla	wierzących	i	niewierzących,	
przewodnikiem	duchowym	dla	poszukujących	i	nieustającym	Pielgrzymem	na	drogach	wiary,	
i	na	tych	ziemskich	także.	Nie	ma	chyba	zakątka	na	Ziemi,	którego	nie	dotknęłaby	Jego	stopa.	

 Z władcami Damaszku walczył już król 
Izraela Dawid, a w czasach Chrystusa istnia-
ła tam spora wspólnota żydowska. To na 
drodze do Damaszku doszło do nawrócenia 
Szawła, przyszłego św. Pawła. I w tym mieś-
cie, św. Paweł próbował zrozumieć, co się 
z nim wtedy stało. Tutaj też poznał Ana-
niasza, który otoczył go opieką i udzielił mu 
chrztu, czym włączył go do Kościoła.

 Damaszek, stolica współczesnej Syrii, to 
miasto stare i od dawna wiele znaczące w regio-
nie bliskowchodnim. Zarówno jako ośrodek 
władzy, gospodarczy, kulturowy czy religijny.

 Ojciec S�więty Jan Paweł II ogłosił rok 
2001, rokiem dialogu między kulturami.  
Aby wypełnić to zadanie, Papież - pielgrzym 
udał się w podróż śladami św. Pawła do 
Grecji, Syrii i Malty. Najważniejszym wyda-
rzeniem tego dialogu stała się wizyta głowy 
Kościoła rzymskokatolickiego w meczecie 
Omajjadów w stolicy Syrii Damaszku.

 Jeden z najważniejszych okresów w dzie-
jach miasta zaczął się po podboju muzuł-
mańskim w 636 roku. W drugiej połowie VII 
wieku po Chrystusie władzę nad ówczesnym 
światem arabskim zdobył ród Umajjadów. 
Jako kalifowie, czyli świeccy i religijni przy-
wódcy muzułmanów przenieśli oni stolicę 

 W IX wieku przed Chrystusem w Dama-
szku zbudowano świątynię aramejskiego 
boga Hadada. To pogańskie bóstwo pojawia  
się wielokrotnie w Starym Testamencie pod 
imieniem Baala. W III w. po Chr. Rzymianie 
wznieśli w tym miejscu okazałe sanktu-
arium ku czci swojego boga Jupitera. Po 
czym w wieku następnym, gdy chrześcijań-
stwo stało się o�icjalną religią cesarstwa 

z Medyny właśnie do Damaszku. Miasto 
korzystało ze swojego statusu stolicy i z fa-
ktu, że tra�iały tu łupy z podbojów. Z czasem 
zasłynęło m. in. z rzemiosła, na przykład 
z produkcji cennej tkaniny zwanej adamasz-
kiem, czy też ze stali damasceńskiej, z której 
kuto wysokiej jakości broń białą, jak szable. 
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 Z chrześcijańskiej katedry pozostało nie-
wiele: chrzcielnica i studnia, znajdujące się 
w prawej nawie, w pobliżu dawnego (dziś 
zamurowanego) wejścia do świątyni. W sa-
mym meczecie widzimy jednak wiele inspi-
racji sztuką chrześcijańską, jak chociażby 
mozaiki w stylu bizantyjskim, czy wręcz 
użyte tu ponownie kolumny ze zniszczonych 
kościołów. Co najważniejsze, ocalała reli-
kwia św. Jana Chrzciciela. Muzułmanie 
uważają tego świętego za jednego ze swoich 
proroków i czczą pod imieniem Yahja ibn 
Zakariyya (Jan syn Zachariasza). Wewnąrz 
meczetu zbudowano specjalną kaplicę, peł-
niącą funkcję relikwiarza. Jest ona bogato 
zdobiona, dekorowana kolumnami i ogro-
dzona. Relikwiarz posiada też charaktery-
styczne zielone okna, wewnatrz niego jak 
podaje tradycja, umieszczono w złotej 
skrzyni czaszkę św. Jana Chrzciciela. Zielony 
kolor okien wział się stąd, że według 
muzułmanów to barwa raju. Według da-
wnego zwyczaju należy za ogrodzenie ka-
plicy wrzucić drobną monetę, a potem mo-
dląc się do Jana Chrzciciela o wstawienni-
ctwo Boże, okrążyć relikwiarz trzy razy, aby 
prośba została wysłuchana.

rzymskiego sanktuarium zamieniono w ka-
tedrę pod wezwaniem św. Jana Chrzciela. 
Sprowadzono do niej z Ziemi S�więtej cza-
szkę tego świętego. Gdy Damaszek zajęli 
Arabowie, zamienili wschodnią część kate-
dry na meczet, pozwalając chrześcijanom na 
modlitwy jedynie w zachodniej części. Ta 
sytuacja trwała do początku VIII wieku, 
kiedy cała budowla została zburzona. Stało 
się tak, ponieważ kalif Al-Walid I postanowił 
zbudować meczet wspanialszy niż wszy-
stkie pozostałe budowle. Miał to być wido-
czny dla wszystkich symbol panowania mu-
zułmanów nad światem, jak i podkreślenie 
potęgi i wspaniałości samego kalifa. Zamysł 
kalifa się powiódł. Powstała budowla nazy-
wana odtąd meczetem Omajjadów, stała się 
wielkim ośrodkiem religijnym, a Damaszek 
czwartym po Mekce, Medynie i Jerozolimie 
najświętszym miastem islamu.

 Jan Paweł II przebywał w Syrii w dniach 
5,6,7,8 maja 2001 roku. Papież cieszył  się na 

W niedzielę 6 maja, Ojciec S�więty odwiedził 
Meczet Omajjadów. Była to rzecz, bez pre-
cedensu, nigdy wcześniej papież nie wszedł 
do meczetu. Warto przypomnieć, że Jan 
Paweł II wykonał już wcześniej kilka waż-
nych gestów wobec muzułmanów jak wizyta 
w kairskim uniwersytecie islamskim, czy 
spotkanie z młodzieżą w Casablance w Ma-
roku. 
Wszystkich wchodzących do meczetu 
obowiązuje odpowiedni strój oraz wymóg 
zdjęcia butów. Zrobił tak też Ojciec S�więty, 
który podczas swoich podróży, zawsze sza-
nował miejscowe zwyczaje. Po wkroczeniu 
na dziedziniec meczetu, zaprowadzono go 
do specjalnie przygotowanej sali, gdzie po-
dano do wypicia małą �iliżankę niesłodzonej 
arabskiej kawy, którą wita się specjalnych 
gości. Papież odbył też wtedy prywatną roz-
mowę z wielkim muftim Syrii (najwyższym 
muzułmańskim duchownym tego kraju). 
Następnie Jan Paweł II udał się do wnętrza 
meczetu i modlił się dłuższą chwilę przy 
kaplicy z relikwiami św. Jana Chrzciciela. Po 
powrocie na dziedziniec, przemówił do 
zgromadzonego tłumu, zaczynając od arab-
skiego pozdrowienia: "As salemu Alejkum", 
co znaczy: "Pokój z Wami". Mówił m. in.: 
Ważne	 jest,	 aby	muzułmanie	 i	 chrześcijanie	
nadal	 zgłębiali	 wspólnie	 zagadnienia	
�ilozo�iczne	 i	 teologiczne,	 aby	 uzyskać	
bardziej	 obiektywną	 i	 rozległą	 wiedzę	 o	
przekonaniach	 religijnych	 drugiej	 strony.	
Lepsze	 wzajemne	 zrozumienie	 z	 pewnością	
ukształtuje	—	na	płaszczyźnie	praktycznej	—	
nowy	sposób	przedstawiania	naszych	dwóch	
religii	 nie	 jako	 skłóconych	 z	 sobą,	 co	 zbyt	
często	 czyniono	 w	 przeszłości,	 lecz	
połączonych	 partnerską	 więzią	 dla	 dobra	
ludzkiej	rodziny.	  Przypomniał też o swoich 
wysiłkach na rzecz dialogu chrześcijan I 
muzułmanów. 

Bliskim Wschodzie szacunkiem zarówno 
miejscowych chrześcijan jak i muzułmanów, 
którzy nazywali go z czcią "Prorokiem Boga" 
(arab. Nabi Allah) o obliczu, z którego bije 
"Ogień Boży" (arab. Nur Allah). Mimo, że 
Syryjczycy w większości wyznają islam, to 
przyjęli go z wielkim entuzjazmem. 
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W swoim wystąpieniu cytował także 
fragmenty Koranu mówiące o Maryi. Słowa 
papieża były na bieżąco tłumaczone słucha-
czom na język arabski przez miejscowych 
biskupów. 
 Dziś, po zamachach z 11 września 2001, 
zbrodniach popełnionych przez państwo 
islamskie i w czasie wciąż trwającej wojny 
domowej w Syrii powtórzenie epokowej 

  Wiesław	Głaz

wizyty polskiego papieża nie byłoby możliwe. 
W przepastnych zasobach internetu 
znajdziemy wiele mniej lub bardziej 
szczegółowych relacji z pielgrzymki Ojca 
S�więtego do Syrii. Zachęcam do ich 
poszukiwań. Zainteresowani nauczaniem 
papieża znajdą teksty jego syryjskich 
wystąpień na stronie: .https://jp2online.pl/

Moje	źródła:	Janusz	Danecki,	Arabowie,	2001.,	ks.	prof	Waldemar	Chrostowski,	Św.	Paweł.	Biogra�ia,	2021.,
Janusz	Poniewierski,	Ponty�iakt	1978-2005,		2005.
https://kresy24.pl/damaszek-meczet-umajjadow-z-glowa-sw-jana-chrzciciela-cz-i/,  https://jp2online.pl/

 Kończy się lato, zatem dla naszych 

dzieci i młodzieży rozpoczął się kolejny 

etap nauki. Jest to dla nas tak naturalne. 

Dziecko przecież musi się rozwijać. Ale 

czy prawidłowy rozwój człowieka koń-

czy się wraz z ukończeniem szkoły śred-

niej, czy studiów? Przecież człowiek, jako 

osoba jest obdarzony rozumem i wolą, ma 

potencjał rozwojowy. Zatem ma możność 

rozwijania swojego intelektu przez całe 

życie. Społeczeństwo wkraczając w etap 

pracy zawodowej jakby mniej zajmuje się 

sferą ducha. Zajęcia praktyczne, sport są 

dla wielu bardzo absorbujące. Jednak 

musimy pamiętać, że umysł ludzki 

potrzebuje oddechu. Człowiek powinien 

dbać o swoją wrażliwość, wyobraźnię, 

powinien zabiegać o przyjaźnie, dzielić 

się swoimi przemyśleniami, spostrzeże-

niami a także zagłębiać się w trudne 

tematy, na przykład takie, które dotyczą 

sensu życia. O książce zawsze się mówiło, 

że jest przyjacielem człowieka, niech i ona 

ma swoje miejsce, choć chwilę wieczo-

rem. A warto czytać tych, którzy jako 

przyjaciele piękna, dobra i prawdy się-

gają głęboko do tematów najważniej-

szych. Jeszcze dziś można usłyszeć wspo-

  Rozwijać siebie, by bardziej być

„Pracować musisz” – głos ogromny woła,

(Bo prac początek, doprawdy, jest nie tu):

„Pracować musisz z potem twego CZOŁA!”

mnienia osób mówiące o tym, że w domu 

czytało się głośno, rodzinnie czy z przy-

jaciółmi. Przy takiej lekturze była wy-

miana uwag, myśli, była twórcza rozmo-

wa. Czytano Kochanowskiego, Krasińskie-

go, Słowackiego, Norwida, Mickiewicza, 

Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Reymonta, 

Staffa, itd. Ważne miejsce zajmowały 

utwory klasyków europejskich takich jak: 

Homer, Chaucer, Szekspir czy inni. Rów-

nież warto sięgnąć do dzieł Conrada – 

polskiego pisarza tworzącego w języku 

angielskim o najważniejszych proble-

mach ludzkich. A może rozwinąć pasję do 

historii własnej ojczyzny tak ciekawą 

i bogatą, czy też posłuchać muzyki klasy-

cznej, Mozarta, Beethovena, Bacha, 

Chopina, Moniuszki albo Nowowiejskie-

go. Bo prawdziwa praca ludzka to praca 

umysłowa i choć mamy utrudzone ręce 

i nogi to głowa musi być zawsze otwarta. 

Doskonale rozumiał to Cyprian Kamil 

Norwid, który w wierszu „Praca” pisał:

Nie z potem dłoni twej, lub twego grzbietu,
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 Choć poeta pisał ten wiersz dwa wieki 

temu, to wydaje się, że pisał on dla nas, 

ludzi spustoszonych duchowo przez 

socjalizm i liberalizm. W socjalizmie nie 

ma człowieka, jako osoby, czyli samo-

istnego podmiotu, jest on tylko częścią 

społeczeństwa, natomiast liberalizm 

wpaja człowiekowi, że jest on bezosobo-

wą wolnością. Żyjąc w kulturze masowej 

musimy wzbijać się wzwyż, sięgać do tej 

poprzeczki, jaką wypracowała kultura 

klasyczna, bazując na naturze człowieka 

i otaczającego go świata. Bez niej życie 

staje się miałkie, bez blasku, bez wznio-

słych idei. Polska w momencie chrztu 

weszła w krąg kultury wysokiej, jaką 

dawał Zachód, i mogła rozwinąć war-

tości, które mówią o naszej tożsamości 

narodowej. Są nimi Wiara, Ojczyzna, 

Szlachetność, Tradycja i Wolność. 

 Dzisiejszy człowiek chętnie zajmuje się 

zdrowiem, posiadaniem różnych dóbr, 

rozrywką, ale już mniej chęci ma by roz-

wijać w sobie sprawy duchowe, jakimi są: 

dobro, piękno, patriotyzm czy cnota. 

Język klasyczny rozróżniał wyższe i niż-

sze części duszy. Części wyższe to rozum 

i wola natomiast części niższe to cała 

sfera pożądawcza opierająca się na zmy-

słach. Mickiewicz swoim piórem wzywał 

do uszlachetnianiu wszystkich Polaków 

do tego by rozum był na swoim miejscu, 

by ćwiczyć się w cnotach. Wraz z nasta-

niem egalitaryzmu schodzimy po równi 

pochyłej, gdyż żywi się on tym, co dora-

źne, ważna jest chwila obecna, przyje-

mność. Na plan pierwszy wysunięte zo-

stały niższe władze duchowe. Człowiek 

już często nie wie, kim jest, jakie jest jego 

przeznaczenie. Przylgnął do dóbr mate-

rialnych, nastąpiło zawężenie perspe-

ktywy życia.

Krystyna Rojek

 Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Kla-

sycznej, jakie powstało w naszej miejsco-

wości pragnie przybliżać idee kultury 

wysokiej, która pomaga rozumieć siebie 

i otaczającą nas rzeczywistość. Poprzez 

konferencje, film, czy inne formy, propo-

nowane będzie pogłębianie wiedzy z dzie-

dziny filozofii, historii, religii, socjologii, 

literatury i sztuki. Rozwijajmy naszą spo-

łeczność przez budowanie siebie samych, 

po to, by bardziej być. Bo najgłębszym 

pragnieniem człowieka jest być zawsze. 

Patronował nam będzie ojciec Jacek Wo-

roniecki, dominikanin, wybitny uczony 

pierwszej połowy XX w. Znany nie tylko 

w Polsce, ale i w Europie, jako filozof, te-

olog, autorytet w dziedzinie wychowania.

Boże,	mam	tak	wiele	problemów	- powierzcie	
Mu	wszystkie	swoje	zmartwienia,	a	On	zatroszczy	
się	o	was.

Boże,	wciąż	porównuję	się	z	 innymi	- każdy	
niech	osądza	swoje	czyny	i	w	sobie	niech	znajduje	
powód	 do	 chluby,	 a	 nie	 w	 porównywaniu	 się	
z	innymi.

Boże,	 nie	 daję	 już	 rady	 - wystarczy	 Ci	 mojej	
łaski.	Moc	bowiem	w	słabości	się	doskonali.

Boże,	wciąż	się	czegoś	boję	- Bóg	nie	dał	nam	
ducha	bojaźni,	ale	mocy,	miłości	i	opanowania.

Kiedy	jest	Ci	źle,	posłuchaj	Boga

Boże,	 ktoś	 mnie	 bardzo	 zranił	 - skoro	 Mi	
zaufałeś,	to	Cię	wybawię,	ochronię	Cię,	bo	pozna-
łeś	 moje	 imię.	 Będziesz	 mnie	 wzywał,	 a	 Ja	 Cię	
wysłucham,	będę	z	Tobą	w	nieszczęściu.	Wyzwolę	
Cię	i	otoczę	chwałą.

Boże,	ciągle	mam	tak	mało	-	zadowalajcie	się	
tym	co	posiadacie.	Bóg,	według	swego	bogactwa,	
zaspokoi	wszystkie	wasze	potrzeby.

Boże,	nie	wiem	co	robić	-	bo	jak	niebo	góruje	
nad	ziemią,	tak	drogi	moje	górują	nad	waszymi,	
a	moje	myśli	nad	waszymi	myślami!
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Ks. Stanisław Haręzga

OD LEKTURY DO ŻYCIA SŁOWEM BOŻYM

 We wspólnocie Kościoła katolickiego coraz 
bardziej upowszechnia się zwyczaj czytania 
Biblii, zarówno indywidualnie, w rodzinach, jak 
też w małych grupach. Można powiedzieć, że 
lektura Biblii staje się duchową drogą wielu 
ludzi wierzących. Jest to skutek postępującej 
odnowy biblijnej w Kościele katolickim, który 
jeszcze nigdy w historii chrześcijaństwa nie 
zwracał się do wiernych z tak silną i powszechną 
zachętą do lektury Biblii, jak to czyni dzisiaj.

Wprowadzenie

 Jednak wraz z powszechnym faktem zainte-
resowania się Pismem S� więtym, rodzi się 
problem, jak je czytać z pożytkiem dla swej 
wiary i życia duchowego. W związku z tym 
pojawia się potrzeba przygotowania wiernych 
do takiej lektury. Generalnie ma to miejsce w 
ramach liturgii czy też szeroko rozumianej 
katechizacji, nie tylko dzieci i młodzieży, ale 
także dorosłych. Rodzi się jednak pilna potrzeba 
odrębnej, systematycznej i pogłębionej inicjacji 
w lekturę Pisma S�więtego. Odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie są różne inicjatywy w tym 
zakresie, mające formę warsztatów, kursów, 
cyklicznych wykładów czy rekolekcji prowa-
dzonych metodą lectio divina. Nie brakuje też 
pomocy, które mają na celu ułatwić i pogłębić 
lekturę tekstów Pisma S�więtego. 
 Do takich pomocy należy zaliczyć też niniej-
szą publikację. Jest ona drukowana wersją 
rozważań transmitowanych przez diecezjalne 
radio Fara podczas XIII Tygodnia Biblijnego od 
18 do 24 kwietnia 2021 roku. Była to propozycja 
Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej, 
mająca na celu przybliżenie najważniejszych 
czynności i postaw, jakie są niezbędne dla 
owocnej lektury Biblii. Nie odnoszą się one do 
jakiejś jednej konkretnej metody czytania, ale 
składają się na pewien kanon zachowań dla 
każdego, kto w różny sposób chce otwierać się 
na słowo Boże, przyjmować go oraz być jego 
apostołem i świadkiem. Nie jest to możliwe bez 
stałego zwyczaju czytania Pisma S� więtego. 
Samo czytanie nie przyniesie jednak żadnych 
owoców bez wysiłku zrozumienia tekstu, czyli 
odkrycia zawartego w nim orędzia. Kto chce 
z niego skorzystać winien usłyszeć i otworzyć 

 Z radością należy zauważyć, że od Soboru 
Watykańskiego II w Kościele katolickim coraz 
bardziej widoczny jest ożywiony powrót do czy-
tania i rozważania tekstów biblijnych. Wiąże
się to z odkryciem istotnej roli słowa Bożego 
w chrześcijańskiej formacji. Pocieszające jest to, 
że to ono dla coraz większej liczby wiernych 
staje się „codziennym chlebem” i zwyczajnym 
narzędziem duchowego rozwoju. 
 Nie jest to jednak powszechna i systema-
tyczna praktyka. Zdecydowana większość prak-
tykujących katolików na ogół spotyka się ze 
słowem Bożym tylko w liturgii i w modlitwie 

 Każdemu z wymienionych etapów drogi 
słowa Bożego, począwszy od lektury aż do życia 
jego orędziem, poświęcone było odrębne 
rozważanie radiowe. Dziękuję ks. Waldemarowi 
Janidze, dyrektorowi Wydziału Nauki Katoli-
ckiej, za inicjatywę wydania wszystkich siedmiu 
rozważań i przygotowanie ich do druku. W ten 
sposób niniejsza publikacja staje się konkretną 
pomocą dla katechezy, aby pomagała w odkry-
waniu piękna i zbawczej mocy słowa Bożego. Za 
coś normalnego należy bowiem uznać, że kate-
cheza szkolna winna dać podstawy do prawi-
dłowego czytania i interpretowania tekstów 
biblijnych zgodnie z zasadami katolickiej her-
meneutyki. Jednak niniejsza publikacja adreso-
wana jest nie tylko do katechizowanych, ale do 
wszystkich, którzy decydują się na lekturę 
Pisma S�więtego, albo chcą ją pogłębić i ożywić. 
Radością będzie dla mnie, jeżeli ta niewielka 
książeczka pomoże jej czytelnikom pokochać 
Pismo S�więte i przekonać się do jego systema-
tycznej lektury, by żyć słowem Bożym i trwać 
w przyjaźni z objawiającym się Bogiem.

się na słowo Boże, jakie bezpośrednio go 
dotyczy. Z chwilą usłyszenia takiego słowa 
przychodzi kolej na modlitewną odpowiedź. Jej 
przedłużeniem winna być interioryzacja słowa, 
tak by na dłużej mogło utrwalić się w sercu 
czytelnika Biblii. Dopiero dzięki temu będzie 
możliwe dzielenie się słowem Bożym z innymi 
oraz świadczenie o jego zbawczej skuteczności 
swoim autentycznym życiem i postępowaniem.

1.	Czytanie	Biblii

cz.1
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Kościoła. Tymczasem chodzi o osobistą lekturę 
Biblii, która winna dla wszystkich w Kościele 
stać się codziennym pokarmem, a nie tylko 
niedzielnym czy świątecznym. Do takiego ideału 
jest jednak jeszcze bardzo daleko.
 To z tej racji zrodził się pomysł, aby przy-
bliżyć najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, 
by móc czytać Biblię chętnie i z duchowym 
pożytkiem. Nie będzie to jakiś gotowy przepis 
lektury, ale próba ukazania pewnej drogi, którą 
każdy winien uczynić swoją. Dobrze wyraził to 
Roman Brandstaetter, jeden z największych 
polskich prozaików, na początku zbioru swych 
esejów zatytułowanych „Krąg biblijny”. Pisarz 
zaczął pierwszy esej od słów: „Nikt	 z	 nas	 nie	
posiada	przepisu	na	dobre	i	właściwe	przeżywa
nie	 Pisma	 Świętego	 ani	 nikt	 nie	 może	 nikomu	
takiej	 recepty	 przekazać.	 Każdy	 musi	 sam	 dla	
siebie	 zdobyć	 tę	 umiejętność,	 zwłaszcza	 że	 jest	
ona	zawsze	równoznaczna	z	szukaniem	tego,	co	
pragniemy	znaleźć	w	księdze,	która	udziela	nam	
odpowiedzi	 na	 dręczące	 nas	 pytania.	 Ponieważ	
w	 zależności	 od	 naszych	 niepokojów	 i	 trosk	
stawiamy	 świętej	 Księdze	 różne	 pytania,	 każdy	
z	nas	powinien	ją	na	swój	własny	sposób	czytać,	
przeżywać	i	wsłuchiwać	się	w	udzielane	przez	nią	
nauki”	(s. 7).
 Nie ulega wątpliwości, że pisarz ma rację, ale 
rodzi się pytanie: na czym polega żmudne zdo-
bywanie osobistej umiejętności owocnego czy-
tania i korzystania z Pisma S�więtego?
 Odpowiedź jest jedna. Należy go po prostu 
czytać, aby odkrywać w nim to, co Bóg chce nam 
przekazać. To częstotliwość korzystania z Biblii 
jest najlepszą miarą naszego szacunku wzglę-
dem niej. Jeśli nie czytamy Biblii, to jej nigdy nie 
zrozumiemy i nie będziemy jej potrzebować. 
Poprzestaniemy na tej znajomości, jaką dała 
nam szkolna katecheza i umożliwia niedzielna 
liturgia słowa Bożego w czasie Mszy świętej. A to 
za mało, żeby nauczyć się rozumieć przesłanie 
zbawcze, jakie Bóg zawarł w Piśmie S�więtym.
 Jakże przejmujący jest testament dziadka, 
jaki w „Kręgu biblijnym” zamieścił Roman 
Brandstaetter. Otóż jego dziadek na kilka dni 
przed śmiercią zostawił mu w spadku takie 
testamentalne słowa: „Będziesz	Biblię	nieustan-
nie	 czytał.	 Będziesz	 ją	 kochał	 więcej	 niż	 rodzi-
ców,	więcej	niż	mnie.	Nigdy	się	z	nią	nie	rozsta-
niesz.	 A	 gdy	 zestarzejesz	 się,	 dojdziesz	 do	
przekonania,	 że	 wszystkie	 książki,	 jakie	 prze-
czytałeś	 w	 życiu,	 są	 tylko	 nieudolnym	 komen-
tarzem	do	tej	jedynej	Księgi” (s. 10).

 Pisarz całe życie pamiętał o tym testamencie 
swego dziadka, od którego uczył się „mieszkania 
w Piśmie S�więtym”. Nas jednak tego nikt nie 
nauczył. Dlatego tak trudno jest nam przekonać 
się do wytrwałej, regularnej lektury Biblii. Taką 
duchową przygodę warto kiedyś rozpocząć. 
Przecież każdy chrześcijanin powinien przeczy-
tać, przynajmniej raz w życiu, całą Biblię. 
Dopiero po takiej lekturze możliwe jest nabra-
nie apetytu na dalsze, nawet codzienne jej czy-
tanie. Wówczas staje się ono przyzwyczajeniem 
i nieodłączną częścią życia duchowego chrześci-
janina.

 W związku z tym podczas lektury będziemy 
napotykać na rozmaite trudności ze strony samej 
Biblii. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, 
że żyjemy dziś w kulturze obrazu, która staje się 
alternatywą dla kultury słowa pisanego. O ile 
dawniej w celu zdobycia wiedzy człowiek posłu-
giwał się przede wszystkim słowem pisanym, 
o tyle dziś chętniej sięga po obraz: taśmę video, 
�ilm, Internet czy program komputerowy. Stąd 
niebezpieczeństwo lektury skojarzeniowej Biblii, 
bez powiązania faktów, bez głębszej re�leksji 
i osądu opisywanych wydarzeń.
 Pomimo tych, ogólnie tylko wymienionych 
trudności, chrześcijanin nie może rezygnować 
z lektury Pisma S�więtego. Niniejsze podpowie-
dzi, jak to należy czynić, mogą być jakąś 
pomocą dla tych wszystkich, którzy zdecydują 
się na jego osobistą lekturę. Nie bójmy się jej 
rozpocząć, aby otwierać się na słowo Boże, 
jakie Bóg chce nam przekazać w ciągle nowych 
okolicznościach życia. Tylko wówczas, wraz 
z lekturą Biblii, Bóg będzie obecny w naszym 
życiu jako Przyjaciel prowadzący z nami 
dialog, aby ratować nasze dusze i obdarzać 
mocą do pokonywania przeszkód na drodze do 
zbawienia.

 Może krytyczna re�leksja nad miejscem i rolą 
Biblii w naszym życiu będzie impulsem do podj-
ęcia postanowienia o przeczytaniu jej w całości. 
Niewątpliwie jest to duże wyzwanie. Biblia to 
przecież mała biblioteka, zawierająca 73 księgi, 
złożone z tekstów o różnym charakterze lite-
rackim. Rodziły się one stopniowo, na prze-
strzeni około tysiąca lat, w różnych kontekstach 
historycznych, kulturowych i religijnych ludu 
Bożego Starego i Nowego Testamentu.

 Nie czekaj więc Drogi Bracie i Siostro na jakąś 
nadzwyczajną okazję, lecz zacznij czytać. Odszu-
kaj swoją Biblię i połóż na biurku, na stoliku 
nocnym, czy na innym miejscu, gdzie potykać się 
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 Czytanie ksiąg Starego Testamentu najlepiej 
rozpocząć od 12 rozdziału Księgi Rodzaju i ko-
lejno czytać poszczególne księgi Tory. Następnie 
należy przejść do ksiąg historycznych i proroc-
kich. Wreszcie przychodzi czas na pierwszych 
11 rozdziałów Księgi Rodzaju oraz księgi mą-
drościowe: Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, 
Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Syracha.

o nią będą twoje oczy. W ten sposób będzie cię 
zapraszać, abyś ją ponownie otworzył. 
 Ważną okolicznością lektury jest jej czas 
i miejsce. Podejrzewam, że wielu z nas mogłoby 
przedstawić listę przyczyn, z powodu których 
uważa, że nie ma właściwego czasu na lekturę. 
Pomimo wszystko należy jednak wyznaczyć 
sobie przynajmniej piętnaście minut w takim 
czasie, który jest najbardziej spokojny i wolny 
od przeszkód. Ale musi to być konkretnie 
określona godzina, a nie postanowienie lektury, 
kiedy będzie się miało chęć, czy najlepsze wa-
runki w ciągu dnia. W doborze miejsca należy 
kierować się możliwością skupienia.
 Biorąc pod uwagę fakt, że układ Biblii nie jest 
chronologiczny, a więc księgi nie są ułożone 
w takiej kolejności, w jakiej powstawały; i nie są 
też zapisem historycznej kolejności wydarzeń, 
nie musimy czytania zaczynać od Księgi 
Rodzaju, a kończyć na Apokalipsie.

 Czytanie ksiąg Nowego Testamentu dobrze 
jest rozpocząć od Ewangelii według św. Marka, 
porównując ją z Ewangeliami według św. Mate-
usza i św. Łukasza. Następnie można przejść do 
Dziejów Apostolskich, a potem do Ewangelii 
według św. Jana i listów Janowych. W dalszej 
kolejności należy czytać listy św. Pawła i pozo-
stałe listy, a na końcu Apokalipsę św. Jana.
 Na każde spotkanie ze słowem Bożym nie 
należy wyznaczać sobie długich fragmentów 
tekstu biblijnego. Lektura Pisma S� więtego 

 Nie lękajmy się trudu systematycznej lektury 
Pisma S� więtego. Regularność jego czytania 
pozwoli nam żyć w perspektywie celu, jaki za 
każdym razem wyznaczał nam będzie sam Bóg. 
Codzienne obcowanie ze słowem Bożym spra-
wi, że będziemy żyć w rytmie, wyznaczonym 
nam przez Boga. Słowo Boże będzie nadawać 
sens i porządek temu, co będziemy robić w co
dzienności. A ponieważ przychodzi nam żyć 
w kontekście antykultury i nienormalności, ono 
będzie nadawać rozumność naszemu byciu i po-
stępowaniu.

Ciąg	dalszy	w	następnym	numerze	Gazety

 Po wezwaniu Ducha S�więtego przystępujemy 
do lektury przypadającego na dziś fragmentu 
świętej Księgi. Czytamy go powoli, z uwagą i peł-
nym zaangażowaniem. Jeśli mamy z tym trudno-
ści, radzi się czytać tekst głośno, aby odkryć 
zawarte w nim emocje. Poleca się nawet korzy-
stać z ołówka, aby zaznaczyć to, co nas porusza, 
zadziwia, czy też rodzi pytania i wątpliwości. 
Warto też notować swoje skojarzenia, których 
z czasem będzie coraz więcej. Jednak im Biblia 
będzie bardziej podkreślona, zczytana, tym 
bardziej będzie twoja.

wymaga bowiem większej uwagi i zaangażo-
wania niż każdej innej książki. Słowo Boże musi 
być przyswajane wolno, z namysłem, tak by 
można było się w nim „rozsmakować”.
 Przed rozpoczęciem lektury zawsze należy 
pamiętać o modlitwie do Ducha S�więtego, pro-
sząc Go o oświecenie umysłu i wewnętrzne 
oczyszczenie serca, aby z uległością słuchać 
i przyjmować słowo Boże.

 Dlatego weźmy sobie do serca zachętę, jaką 
św. Paweł daje swemu uczniowi Tymoteuszowi: 
„Przykładaj się do czytania” (1 Tm 4,13). Z zaan-
gażowaniem, pokorą i wytrwałością stawajmy 
się czytelnikami Biblii, aby coraz mocniej 
i głębiej mieszkać w słowie Bożym.

Parafia Rzymskokatolicka Sonina 

pw. św. Jana Chrzciciela
Sonina 177, 37-100 Łańcut

tel. 17 224 15 39

e-mail: sonina@przemyska.pl

www.sonina.przemyska.pl

NIP 815 139 56 73    REGON 040039933             

Kancelaria parafialna 
czynna po każdej mszy św. 

z wyjątkiem niedziel, uroczystości 
i świąt kościelnych

W sprawach pilnych dzwonić pod numer: 

502 586 965

Konto na remont kościołów: BS w Łańcucie 
nr konta: 81 9177 0008 2001 0005 0685 0002 
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Wracamy	po	wakacjach	z	nową	energią	do	nauki	i	zabawy.	To	
jest	 ważne	 i	 potrzebne,	 abyśmy	 stawali	 się	 coraz	 bardziej	
dorośli	 i	 mądrzejsi.	 Zdobywajmy	 z	 radością	 nowe	 wiado-
mości	 o	 Bogu,	 świecie	 i	 ludziach	 na	 lekcjach	w	 szkole	 i	 na	
katechezie.	Niech	nie	tylko	nasze	ciało	i	umysł	rośnie	w	siłę,	ale	też	i	duch	niech	się	
umacnia.	Są	na	to	różne	sposoby.	O	jednym	z	nich	w	swoim	tekście	opowie	Wam	
Ksiądz	Jan	Twardowski,	poczytajcie:

 Pewien chłopiec przechodził wieczo-
rem koło kościoła. Nagle lunął deszcz, taki 
zimny, październikowy, który zacina i pada. 
Ludzie chowali się do bram. Jakiś pies 
wskoczył do garażu, bo nie chciał moknąć. 
Drzewo szarpało się w prawo i w lewo, 
jakby chciało się wyrwać z korzeniami
i przenieść się do Afryki, gdzie nie ma 
deszczu tylko słońce i bociany. A chłopiec, 
ponieważ przechodził koło kościoła, tam 
schował się przed deszczem. 

 Po wakacjach, kiedy mija cały wrzesień 
od początku do końca, zaczyna się paź-
dziernik, dziesiąty miesiąc roku. Spadają 
kasztany. Niedługo opadną liście. Cieplej 
się ubieramy. 
 W październiku w każdym kościele 
wieczorem odmawiamy Różaniec - długą, 
cierpliwą modlitwę do Matki Bożej. 
W Różańcu są wszystkie pacierze poranne 
i wieczorne: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Wierzę w Boga. 

 W kościele było jasno. 
Paliły się światła jakby był 
ślub, ale żadna młoda para 
nie biegła po czerwonym 
dywanie po złote obrączki. 
Chłopiec usiadł w ostatniej 
ławce. Pomyślał sobie, że 
skoro chroni się przed desz-
czem jak pod parasol, nie 
wypada rwać się do ołtarza. 
Ludzie modlili się na cały 
głos, ale on na razie nie 
słyszał jaka to modlitwa. 
Miał uszy pełne ulicznego 
hałasu. Znalazł w kieszeni 
chusteczkę do nosa i zaczął 

 Gdy ktoś modli się do 
Matki Bożej, to myśli o Panu 
Jezusie, bo Ona stale do 
niego prowadzi.

 Nagle zaczął rozumieć co ludzie mówią. 
Cały czas mówili: „Zdrowaś	Maryjo,	 łaski	
pełna,	 Pan	 z	 Tobą,	 błogosławionaś	 Ty	
między	 niewiastami…”. Stale to samo… 
Jedno po drugim… Patrzy na lewo i słyszy : 
„Zdrowaś	Maryjo,	łaski	pełna,	Pan	z	Tobą…”. 
Ogląda się na prawo: „Zdrowaś	 Maryjo,	
łaski	 pełna,	 Pan	 z	 Tobą…”. Odwraca się 
i widzi pana w jesionce, z liściem na 
kapeluszu. Ten pan oparł się o mur i też 
mówił: „Zdrowaś	Maryjo,	 łaski	pełna,	Pan	
z	Tobą…” Ksiądz mówił czasem: „Ojcze	nasz,	
któryś	 jest	w	niebie…”, ale bardzo szybko, 
jakby się na lotnisko śpieszył. Ale powoli 
mówił : „Zdrowaś	Maryjo,	 łaski	pełna	Pan	
z	Tobą,	błogosławionaś	Ty	między	niewia-
stami…”. 

sobie wyjmować deszcz z prawego i lewe-
go ucha (do lewego napadało mu więcej). 
Potem oparł się brodą o ławkę i wyglądał 
jak smutny kot. 

 Chłopiec najpierw się zdziwił, potem 
przestraszył, na koniec po-
myślał, że chyba Ci wszyscy 
ludzie tak wyglądają, jakby 
patrzyli na Matkę Boską 
i powtarzali: „Potrzebna	
nam	 jesteś,	 potrzebna	 nam	
jesteś…	tak	stale	potrzebna!	
Mamy	 tyle	 mamuś,	 cioć,	
babć,	 stryjenek,	 pielęgnia-
rek,	 lekarek,	adwokatek,	ale	
Matka	 Boża	 jest	 nam	 naj-
bardziej	potrzebna.(…)”.  



A teraz pora na mały test. Czy znacie rozwiązanie dla tego zadania? 
Sprawdźcie sami! Zamalujcie jednakowym kolorem odpowiednią 
część różańca i tajemnice, które wchodzą w jej skład.

CZĘŚĆ	
BOLESNA	

Ustanowienie Eucharystii  Dźwiganie krzyża

CZĘŚĆ	
CHWALEBNA																													

O�iarowanie Pana Jezusa w świątyni 

 Ukoronowanie w niebie N.M.P

CZĘŚĆ	
RADOSNA	

Wniebowzięcie N.M.P  Zesłanie Ducha S�więtego

CZĘŚĆ	
ŚWIATŁA	

Ukrzyżowanie Pana Jezusa Narodzenie Pana Jezusa Modlitwa w Ogrójcu

Cud w Kanie Galilejskiej

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa  

Chrzest Pana JezusaWniebowstąpienie Pana Jezusa  

Biczowanie Pana Jezu Nawiedzenie św. Elżbiety       Przemienienie Pana Jezusa

Pan Jezus głosi królestwo Boże           Znalezienie Pana Jezusa

Zwiastowanie N. M. P          

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Uczniowie	klas	szóstych,	którzy	złożyli	deklaracje	wpisania	
na	listę	kandydatów	do	bierzmowania	w	para�ii	w	Soninie

Zapraszamy	wszystkich	i	młodszych,	i	starszych	na	nabożeństwa	Różańcowe,	
które	w	naszej	para�ii	odbywać	się	będą	w	miesiącu	październiku	

codziennie	o	godzinie	18.00,	a	w	niedziele	o	godz.15.00

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH


