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(J 3,14-21)   IV  Niedziela Wielkiego Postu   11   III   2018 
 

 (14) A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 

wywyższono Syna Człowieczego, (15) aby każdy, kto w Niego wierzy, 

miał życie wieczne. 

(16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 

nie zginął, ale miał życie wieczne. 

 (17) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (18) Kto wierzy w Niego, nie 

podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w 

imię Jednorodzonego Syna Bożego. (19) A sąd polega na tym, że światło 

przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo 

złe były ich uczynki. (20) Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 

nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 

uczynków. (21) Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, 

aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Grzegorz z Nysy   
 

Moc płynąca ze spoglądania na krzyż 
 

Znowu droga wiedzie przez pustynię i lud wyczerpany przez pragnienie stracił 

nadzieję dóbr obiecanych. A Mojżesz sprawia, że na pustyni wytryska dla nich woda ze 

skały. Te słowa pouczają nas o duchowym znaczeniu tajemnicy pokuty.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 28 

 



2 
 

Ci bowiem, którzy powracając do przyjemności brzucha, ciała i do rozkoszy Egiptu, 

choć raz już zakosztowali skały, skazali się sami na pozbawienie się udziału w dobrach. 

Mogą jednak przez żal odnaleźć skałę, którą porzucili, i znowu otworzyć sobie żyłę 

[wody] i nasycić się ze źródła... 

Ale lud nie nauczył się jeszcze iść śladami wielkości Mojżesza, lecz pociągają go 

niewolnicze pożądania i skłania się ku rozkoszom egipskim.  

Historia pokazuje przez to, że natura ludzka podległa wieloma sposobami chorobie jest 

skłonna w szczególny sposób ku temu pożądaniu. I jak lekarz swą sztuką lekarską, hamuje 

panowanie choroby, tak on [Mojżesz] nie pozwala, by choroba zapanowała nad ludźmi aż 

do śmierci. I tak jak pożądanie przez nich rzeczy wstrętnych zrodziło węże, których 

ukąszenie wprowadzało truciznę niosącą śmierć, tak wielki Prawodawca unicestwił moc 

prawdziwych wężów przez wizerunek węża. 

Byłby czas zupełnie jasno wyjaśnić zagadkę. Jeden jest tylko środek zaradczy przeciw 

tym złym skłonnościom, polegający na oczyszczeniu dusz naszych przez tajemnicę 

pobożności.  
 

Najważniejszą więc rzeczą spośród zawartych w tej tajemnicy to spoglądanie na 

mękę Tego, który za nas przyjął cierpienie.  
 

Męka to krzyż, a temu, kto nań patrzy, jak wykazuje Pismo, nie zaszkodzi trucizna 

pożądania (Lb 21, 9). A patrzeć na krzyż to znaczy całe swe życie być umarłym 

światu i uczynić je ukrzyżowanym (Ga 6, 14), niewzruszonym wobec wszelkiego 

grzechu i zaiste, jak mówił Prorok, przybić do krzyża swe własne ciało Bożym lękiem             

(Ps 118, 120).  

Gwoździem, który trzyma ciało, jest wstrzemięźliwość. A ponieważ wstrętne 

pożądanie sprawia, że z tej ziemi wychodzą węże niosące śmierć – bo wszystko, co 

pochodzi ze złej pożądliwości, jest wężem – dlatego też Prawo pokazuje nam Tego, który 

pojawił się na krzyżu. To jest jednak podobieństwo węża, a nie wąż, jak mówi wielki 

Paweł: na podobieństwo ciała grzechu (Rz 8, 3). 
 

 Prawdziwym wężem jest grzech, a kto zmierza ku grzechowi, przywdziewa naturę 

węża. 

Człowiek zaś został uwolniony z grzechu przez Tego, który przyjął obraz grzechu                

i stał się podobny do nas, zwróconych ku postaci węża. Przez Niego została zniszczona 

śmierć, która pochodzi z ukąszeń, ale same węże nie zginęły – pod słowem w ę ż e 

rozumiem pożądliwości. 

 Ci zaś, którzy spoglądają na krzyż, nie są poddani złej śmierci grzechów, lecz ukryta 

w ciele pożądliwość przeciw duchowi całkowicie nie zginęła (Ga 5, 17). Bo nawet 

wierzący częstokroć odczuwają pożądliwość.  
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Lecz kto wznosi oczy ku Temu, który został wywyższony, odrzuca pożądanie, 

unicestwiając jad lekarstwem bojaźni pochodzącej z przykazań. To, że wąż wyniesiony na 

pustyni jest znakiem tajemnicy krzyża, jasno wyjaśniają słowa Pana, który mówi: 

 „Jak Mojżesz wywyższył węża, tak trzeba, żeby został wywyższony Syn 

człowieczy” (J 3, 14).  

 

 św. Efrem   
 

Miłość Boga objawiona w Synu 
 

 

 Abraham miał wiele sług. Dlaczego więc Bóg nie powiedział mu, by ofiarował 

jednego z nich?  

 

Ponieważ miłość Abrahama nie byłaby się objawiła przez sługę; do tego trzeba było 

własnego syna. Podobnie i Bóg miał wiele sług, ale przez żadnego z nich nie okazał swej 

miłości względem stworzeń, ale przez swego Syna, dzięki któremu została ogłoszona Jego 

miłość względem nas: „Bóg tak umiłował świat, że wydał Syna swego jedynego”                    

(J 3, 16). 

 

 św. Chromacjusz z Akwilei 
 

 

Wdzięczność Bogu 
 

 

Słusznie więc Mu śpiewamy, ponieważ to, że jesteśmy i żyjemy, nie jest zasługą 

naszej mocy czy potęgi, ale Jego zmiłowania i dobroci.  
 

Jemu więc, takiemu i tak wielkiemu Bogu, który zawsze był i jest, powinniśmy 

śpiewać to, co jest godne, co przynależy chwale Jego majestatu: że jest wieczny, 

wszechmogący, nieogarniony, że jest Stwórcą wieków i Zbawcą świata, że tak umiłował 

ludzi, iż Syna swego wydał na zbawienie świata, jak sam o sobie mówi w Ewangelii:  
 

„Tak bowiem Bóg umiłował ten świat, że dał Syna swojego Jednorodzonego, aby 

wszyscy, którzy w Niego wierzą, nie zginęli, lecz by mieli życie wieczne” (J 3, 16). 
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 św. Prefacja liturgii mozarabskiej 
 
 

Błagamy o światło w ciemnościach 

 

Jest rzeczą słuszną i sprawiedliwą, abyśmy zawsze Tobie składali dzięki, Panie, Ojcze 

święty, wieczny i wszechmocny Boże. On oświeceniem swojej wiary odpędził ciemności 

świata i tych uczynił synami łaski, którzy znajdowali się pod słusznym potępieniem przez 

Prawo.  

On przyszedł na świat, aby uczynić sąd: aby przejrzeli ci, co nie widzą, a ci, co widzą, 

stali się ślepcami. I tak ci, którzy wyznali, że znajduję się w ciemnościach błędu, 

otrzymają światło wieczne i ono ich uwolni od ciemności, na które skazały ich grzechy.  
 

A ci, którzy zadufani w swoje zasługi sądzą, że w sobie mają światło sprawiedliwości, 

słusznie pogrążą się w ciemnościach, bo wyniosła ich własna próżność, i zadufani we 

własnej sprawiedliwości nie szukali lekarza, który by ich wyleczył. Mogli przecież wejść 

przez Jezusa, który sam nazwał się bramą wiodącą do Ojca. A że niegodziwie wynosili się 

zasługami, pozostali w swej ślepocie.  

Dlatego też my, nie zadufani w nasze zasługi, z pokorą przychodzimy przed Twe 

święte ołtarze, najświętszy Ojcze, otwieramy swoje rany i wyznajemy, że jesteśmy 

pogrążeni w ciemnościach własnych błędów, i otwieramy tajemnice własnego sumienia.  
 

Błagamy Cię, abyśmy znaleźli lekarstwo w ranie, światło wieczne w ciemnościach, w 

sumieniu czystość niewinności. Pragniemy bowiem z całych sił ujrzeć Twoje oblicze, lecz 

przeszkadzają nam zwykle ciemności, przez które staliśmy się ślepi. Chcemy ujrzeć 

niebiosa, lecz nie możemy, bo oślepiły nas ciemności grzechu. 

 Wyjdź więc naprzeciw nam, modlącym się w Twojej świątyni, i ulecz w tym dniu 

wszystkich, bo przecież czyniąc cuda, nie zachowywałeś szabatu. Oto przed chwałą 

Twego imienia otwieramy nasze rany, a Ty daj nam lekarstwo na nasze choroby. 

Wspomóż nas, proszących, jak to obiecałeś, boś nas stworzył z niczego tym, czym 

jesteśmy. Uczyń balsam i dotknij oczu naszego serca i ciała, abyśmy – ślepi – nie popadali 

w zwyczajne błędy ciemności. Oto stopy Twoje obmywamy płaczem, nie odwracaj się od 

nas upokorzonych.  
 

O dobry Jezu, obyśmy nigdy nie odstąpili od Twoich śladów, boś przyszedł pokorny 

na świat. Wysłuchaj modlitwy nas wszystkich i usuń z serc ślepotę naszych zbrodni, 

abyśmy widzieli chwalę Twojego oblicza w owej szczęśliwości wiecznego pokoju. 
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Pielgrzym serca 
 

Św. Ignacy Loyola patronem           
wielkopostnej odnowy 

 

Jim Manney - "Słowo wśród nas" marzec 2018 

 

Każdy kolejny Wielki Post kieruje moje myśli ku św. Ignacemu Loyoli. Należy on 

do grona wielkich świętych – jest założycielem jezuitów, autorem Ćwiczeń duchownych, 

znaczącą postacią historii Kościoła, a także historii powszechnej. Jednak tym, co interesuje 

mnie u Ignacego najbardziej, jest jego sztuka rozeznawania. Podaje nam on wiele 

wskazówek dotyczących rozmaitych niuansów życia duchowego, a z jego mądrych rad 

może skorzystać każdy, kto pragnie odnowy duchowej. 

Dlatego właśnie uważam Ignacego za doskonałego patrona na Wielki Post. 

Uczy mnie on, jak mam szukać Boga w wewnętrznych poruszeniach mego serca. Ale 

jest jeszcze inny powód sprawiający, że lubię czytać o Ignacym – jego historia jest 

naprawdę fascynująca. 

 

▌ Mało obiecujący kandydat na świętego 

 

Ignacy urodził się w 1491 roku jako najmłodsze z trzynaściorga dzieci rodziny drobnej 

szlachty w kraju Basków, dziś regionu północnej Hiszpanii. Gdy miał trzynaście lat, ojciec 

wysłał go na dwór królewski w Kastylii, na służbę do swego przyjaciela, głównego 

podskarbiego króla Ferdynanda. Nikt, kto wówczas spotkał młodego Loyolę, nie 

podejrzewał, że ma do czynienia z przyszłym świętym. 

Ignacy był dumny, zarozumiały, a jego ambicją było osiągnięcie chwały ziemskiej. Po 

latach napisał, że był „oddany marnościom tego świata. Szczególniejsze upodobanie 

znajdował w ćwiczeniach rycerskich, żywiąc wielkie i próżne pragnienia zdobycia sobie 

sławy”. Uzupełnił jeszcze te wspomnienia pikantnym szczegółem, wyznając kiedyś, że 

przejawiał „sporą swobodę w miłości do kobiet”. 
 

Ignacy miał temperament. Pewnego razu został aresztowany za burdy na ulicy – jest 

więc jednym z niewielu świętych notowanych w rejestrach policji.  
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Punkt zwrotny w życiu Ignacego nastąpił w maju 1521 roku, kiedy to przyszły święty 

został poważnie ranny, biorąc udział w obronie Pampeluny przed atakiem wojsk 

francuskich. Rany były tak groźne, że musiano go zanieść do domu. Tam przetrwał bez 

znieczulenia dwie prymitywne operacje mające pomóc jego pokiereszowanym nogom, a 

następnie roczną rekonwalescencję. Dla zabicia czasu zaczął czytać jedyne dwie książki 

znajdujące się w domu – Życie Chrystusa i Żywoty świętych. Leżąc w łóżku, oddawał się 

marzeniom – czasami śniąc na jawie o swych dawnych wyczynach dworzanina, bawidamka 

i żołnierza, a czasami wyobrażając sobie, że żyje tak, jak żył Chrystus i święci. 

 

▌ Bóg mówi do serca 

 

W pewnym momencie Ignacy zauważył coś bardzo ciekawego – te dwa rodzaje marzeń 

wyzwalały w nim całkowicie różne uczucia. Pisząc o sobie samym w trzeciej osobie, 

wyznał: „Kiedy myślał o rzeczach światowych, doznawał w tym wielkiej przyjemności, a 

kiedy znużony porzucał te myśli, czuł się oschły i niezadowolony. Kiedy znów myślał o 

odbyciu boso pielgrzymki do Jerozolimy lub o tym, żeby odżywiać się samymi tylko 

jarzynami i oddawać się innym surowościom, jakie  widział u świętych, nie tylko odczuwał 

pociechę, kiedy trwał w tych myślach, ale nawet po ich ustąpieniu pozostawał zadowolony i 

radosny”. 

Był to zadziwiający paradoks – marzenia o wesołym życiu ostatecznie budziły w nim 

poczucie smutku, natomiast myśli o wypełnionym ciężką pracą i wyrzeczeniami życiu 

ucznia Chrystusa dawały mu zadowolenie. Dlaczego tak się działo? Ignacy zdał sobie 

sprawę, że to Bóg przemawia do niego poprzez jego uczucia. Radość, którą odczuwał 

wyobrażając sobie, że jest uczniem Jezusa, oznaczała, że właśnie to da mu największą 

satysfakcję. 

Ignacy poszedł więc za tym natchnieniem – porzucił swoje dawne życie i stał się 

gorliwym sługą Pana. Nazywając się „pielgrzymem”, przewędrował Europę. Dotarł daleko 

na wschód, aż do Ziemi Świętej, nawiązując po drodze przyjaźnie i rozmawiając o 

Chrystusie. Przez cały czas pogłębiał także refleksje, które towarzyszyły mu na łożu boleści 

– o tym, że głos Boga można usłyszeć w naszych zmiennych nastrojach, intuicjach, 

natchnieniach i uczuciach. 

Jednym z największych darów, jakie Ignacy pozostawił światu, była opracowana przez 

niego metoda analizy delikatnych poruszeń, mających miejsce w naszym wnętrzu. Ignacy 

nazwał tę metodę codziennym rachunkiem sumienia. Polega on na systematycznej refleksji 

nad wydarzeniami dnia po to, aby zobaczyć, gdzie był obecny Bóg i w jakim kierunku nas 

prowadził.  

 

Rachunek sumienia stał się najbardziej znaną formą modlitwy ignacjańskiej. 
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▌ Bóg kocha i działa 

 

Niedługo po swoim nawróceniu Ignacy udał się do wioski Manresy we wschodniej 

Hiszpanii, gdzie zaplanował krótki odpoczynek. Ostatecznie jednak spędził tam cały rok, 

oddając się modlitwie i refleksji. W tym czasie jego obraz Boga zmienił się radykalnie.  

Wcześniej Ignacy postrzegał Boga jako odległego i surowego Sędziego i Prawodawcę. 

Teraz zobaczył w Nim miłującego Stwórcę, obecnego we wszystkim, działającego w 

świecie, znającego każdego z nas osobiście i obsypującego nas darami i łaskami. 

Intensywnie czytał Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelie, zwracając szczególną uwagę na te 

fragmenty, które ukazywały Jezusa działającego – uzdrawiającego, przemawiającego, 

podróżującego i głoszącego królestwo.  

Obraz Jezusa w działaniu był dla Ignacego niezwykle inspirujący. Przepełniało go 

dojmujące poczucie wdzięczności za to, że Bóg wyszedł mu na spotkanie i przygarnął w 

swojej miłości, choć przecież – jak uważał – był pysznym człowiekiem bez większych zalet, 

uganiającym się za próżnościami świata. 

Powołanie Ignacego zaczynało się stopniowo krystalizować – miał posługiwać innym, 

jak to czynił Chrystus. Miał pomagać ludziom w poznaniu ogromnej miłości Boga do nich 

oraz odkryciu swojego miejsca we wciąż trwającym dziele Chrystusa, jakim jest zbawienie i 

uzdrowienie świata. 

 

▌ Nauka rozeznawania 

 

Aby dobrze wypełnić tę misję, Ignacy musiał zgodnie z wymaganiami Kościoła zdobyć 

wykształcenie uniwersyteckie. Pierwszym krokiem do otrzymania stopnia naukowego była 

roczna powtórka z łaciny, którą Ignacy odbywał w jednej sali wraz z uczniami szkoły 

średniej. Następnie studiował na trzech uniwersytetach, otrzymując ostatecznie dyplom z 

teologii na paryskiej Sorbonie.  

W pewnym momencie studiów Ignacego tak bardzo pochłonęły fascynujące wizje, 

jakich doświadczał na modlitwie, że znacznie opuścił się w nauce. W końcu zdał sobie 

sprawę, że wizje te wcale nie pochodziły od Boga. Zostały one sfabrykowane przez „duchy 

zła” w celu odciągnięcia go od studiów – jego podstawowego życiowego zadania na ten 

czas. 

Było to dla niego bardzo cenne światło – diabeł często przychodzi do nas w 

atrakcyjnym przebraniu. Może w przewrotny sposób wykorzystać nawet nasze najszczersze 

odruchy ofiarności i gorliwości, aby sprowadzić nas na manowce. Było to zaledwie jedno z 

wielu inspirujących odkryć Ignacego dotyczących prawideł funkcjonowania świata 

duchowego. Zdobywał je dzięki wnikliwej obserwacji i refleksji, a następnie ujął w 

precyzyjne reguły rozeznawania duchów. 

Ignacy pogłębiał swoje rozumienie świata duchowego, słuchając tych, którzy 

przychodzili do niego po radę.  
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Opracował Ćwiczenia duchowne, które miały pomóc ludziom w odnowieniu ich 

oddania się Chrystusowi oraz podjęcia mądrych decyzji co do miejsca i sposobu swojej 

służby w Kościele. Ćwiczenia stały się podstawą słynnych rekolekcji ignacjańskich, które w 

ciągu ostatnich pięciu stuleci odprawiły – i nadal odprawiają – miliony ludzi. 

 

▌ Ignacy – przyjaciel na czas Wielkiego Postu 

 

Być może podjąłeś już jakieś postanowienia wielkopostne, ale przecież zawsze można 

dokonać w nich pewnych korekt. Rozważ więc przeczytanie paru stron z Ignacego                         

i skupienie się na duchowej odnowie swego wnętrza. Wyobraź sobie, że rozmawiasz                   

z Ignacym sam na sam i pytasz go, co warto podjąć w Wielkim Poście.  
 

Co mógłby ci odpowiedzieć? Jestem przekonany, że powiedziałby ci: „Znajdź czas dla 

Jezusa”. Zastanów się, gdzie i w jaki sposób najłatwiej ci znajdować Jezusa, i postanów 

sobie, że w tym roku nie zmarnujesz tej szansy. Ignacy napisał kiedyś do grupy jezuitów: 

„Moim największym pragnieniem jest rozbudzić w was czystą miłość Jezusa Chrystusa”. 

Ignacy mógłby także zasugerować, żebyś spróbował nowych form modlitwy.                 

Oprócz rachunku sumienia uczy on w Ćwiczeniach duchownych kilku innych metod.              

Jedna z najbardziej znanych to medytacja, w której przenosimy się wyobraźnią do 

konkretnej sceny ewangelicznej i uczestniczymy w niej z pozycji obserwatora. 

Jeszcze inna to modlitwa w formie szczerej i swobodnej rozmowy z Bogiem, którą 

nazwał „kolokwium”. Ignacy zachęca w Ćwiczeniach, by rozmawiać z Jezusem, jakby 

„przyjaciel mówił do przyjaciela (...), zwierzając Mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc Go 

w nich o radę”. 

Ignacy mógłby ci wreszcie zasugerować, żebyś – podobnie jak on – wzorował swoje 

życie na Jezusie, Człowieku czynu.  

Na początek spróbuj zadać sobie pytania, które są sercem Ćwiczeń duchownych:  

„Co uczyniłem dla Chrystusa?  Co czynię dla Chrystusa? Co powinien uczynić dla 

Chrystusa?”.  
 

Chrystus zaprasza cię, abyś włączył się w Jego dzieło, którego dokonuje w konkretnych 

okolicznościach twojego życia, wśród ludzi, których postawił obok ciebie. Zaprasza cię, byś 

wniknął w swoje najgłębsze pragnienia, a następnie odpowiedział na Jego wezwanie 

wdzięcznym i ofiarnym sercem. 

 

Odnowa duchowa to poważne zadanie, ale Ignacy na pewno powiedziałby ci, żebyś się 

niepotrzebnie nie martwił. Jeśli szczerze pragniesz Boga, On cię znajdzie. Jak pisał kiedyś 

Ignacy do stroskanego przyjaciela: „Nie ma sensu zamartwiać się niepotrzebnie, staraj się 

kompetentnie i ofiarnie podejmować trud, a resztę pozostaw Jemu”. ▐ 
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Znajdować Boga we wszystkim 
 

Św. Ignacy Loyola uczył innych modlitwy, pomagając im uświadamiać sobie obecność 

Boga w codziennym życiu. Wierzył, że kiedy odkryjemy obecność Boga, głębiej 

doświadczymy Jego miłości do nas osobiście i lepiej zrozumiemy, do czego On nas 

powołuje. Ignacy nazwał tę formę modlitwy Codziennym rachunkiem sumienia. Może uda ci 

się w tym Wielkim Poście znaleźć trochę czasu wieczorem, by pomodlić się w ten sposób. 

Oto pięć punktów, które ci w tym pomogą. 
 

1. Stań w obecności Boga 
 

Przypomnij sobie wydarzenia minionego dnia, prosząc o pomoc Ducha Świętego. Jeśli w 

twoje myśli wkrada się chaos lub trudno ci przypomnieć sobie, co się działo, proś o jasność i 

zrozumienie. 
 

2. Podziękuj za miniony dzień 
 

Przejdź myślą cały dzień w duchu wdzięczności. Skup się na łaskach, jakie dziś 

otrzymałeś. Zwróć szczególną uwagę na ludzi, których spotkałeś, i nawet najdrobniejsze 

szczegóły, które budzą w tobie wdzięczność. Co w dzisiejszym dniu sprawiło ci radość i 

przyjemność? 
 

3. Zbadaj swoje uczucia 
 

Poddaj refleksji uczucia, jakich doznawałeś w ciągu dnia, próbując odczytać w nich 

poruszenia Ducha Świętego. Zauważ też błędy, które popełniłeś, ale przede wszystkim próbuj 

rozeznać, dokąd prowadził cię Bóg poprzez te uczucia. Twój smutek z powodu cierpienia, 

jakie dotknęło przyjaciela, może oznaczać, że Bóg wzywa cię do przyjścia mu z pomocą. 

Poczucie znudzenia czy frustracji w związku z jakimś zaangażowaniem może oznaczać, że 

powinieneś na nowo przemyśleć swój udział w nim. 
 

4. Wybierz jeden szczegół dnia i porozmawiaj o nim z Bogiem 
 

Poproś Ducha Świętego, by przywiódł ci na myśl jedno uczucie, spotkanie czy szczegół 

dzisiejszego dnia. Przyjrzyj się myślom, jakie Bóg ci poddaje. Odpowiedz Mu tak, jak 

dyktuje ci serce – dziękczynieniem, prośbą, modlitwą uwielbienia czy skruchy. 
 

5. Powierz Bogu kolejny dzień 

 

Przedstaw sobie jutrzejsze obowiązki i wyzwania, jakie cię czekają. Powierz Bogu to 

wszystko, co czujesz – niepokój, zmęczenie, radość. Proś Go, by był z tobą i dawał ci swoje 

światło. ▐ 
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Zabierz, Panie, i przyjmij… 
 

Św. Ignacy zamieścił w swoich Ćwiczeniach duchownych modlitwę Suscipe                    

(z łac.  "przyjmij"), która ma pomóc nam wzrastać w miłości do Pana. 

 

Suscipe 
 

   Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą 

całą, cokolwiek mam i posiadam. 

   Ty mi to wszystko dałeś –Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. 

   Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. 

   Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. 

Amen. 

 

 

 

Wiosenne Sympozjum Biblijne - 20 marca 2018 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 

I SESJA przewodniczy ks. dr Tomasz Bąk 

  
 9.15 ks. dr Mariusz Szmajdziński (Łowicz) – Duch udzielony Mesjaszowi w Księdze 

Izajasza     

 9.45 ks. dr Marcin Zieliński (KUL) – „Przyszedł mi z pomocą Duch mądrości” 

(Mdr 7,7). Duch Święty jako nauczyciel mądrości  

 10.15 ks. dr Łukasz Łaszkiewicz (WT Uniwersytet Szczeciński) – „Za natchnieniem 

Ducha…” (Łk 2,17). Duch Święty jako objawiciel Mesjasza Pańskiego. 
 

II SESJA przewodniczy ks. dr Marcin Kowalski 

 

 11.30 ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL) – Aktywność Ducha Świętego 

w autorze i tekście natchnionym (J 15,26-27; Ap 1,10; 4,2; 2 Tm 3,16; 2 P 1,21-21)  

 12.00 p. dr hab. Branislav Kluska (KU Ružomberok) – Duch Paraklet a pamięć 

Kościoła w ujęciu czwartej Ewangelii 
 

III SESJA przewodniczy ks. dr hab. Andrzej Piwowar 
 

 14.30 ks. dr Marcin Kowalski (KUL) – O Duchu, który w nas mieszka (Rz 8,9).                       

Co ma wspólnego św. Paweł ze starożytną filozofią i medycyną?  
 15.00 ks. dr Tomasz Siemieniec (KUL) – Obietnice Ducha dla „martwych” w świetle                 

Ap 14,13  
 15.30 ks. dr Sławomir Jeziorski (Rzeszów) – Misterium Pięćdziesiątnicy: lektura 

liturgiczna wydarzenia biblijnego 
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Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018 
 

1. Terminy spotkań: 

 
7 kwietnia   21 kwietnia  12 maja – konferencja w Myczkowcach; 19 maja                                    

2 czerwca – wycieczka; 16 czerwca; 23 czerwca – zakończenie roku akademickiego. 
 

2. Tematyka wykładów 10 marca 2018 roku: 

 

  9.00 - 10.45:   s. dr J. Nowińska SM: „Apokalipsa św. Jana – personalizm 

odniesień, analiza Ap 1-3″ 

 

11.25 - 12.55:   s. dr J. Nowińska SM: „Obrazowość Apokalipsy św. Jana, 

komunikacja Boga z człowiekiem, analiza Ap 4-15″ 

 

 

 

"Najpiękniejsza apokalipsa" abp Grzegorz Ryś 

Z książki "Moc wiary" -  Zapraszam we wspólną podróż po Biblii 

 

Zapewne niewielu z nas słowo "apokalipsa" kojarzy się ze słowem "Ewangelia", czyli 

Dobra Nowina. 

Słowo " apokalipsa " wywołuje w naszej wyobraźni obrazy dramatyczne - kojarzy się 

ze zniszczeniem, końcem wszystkiego, zagładą. Niewiele zmienia fakt, że pewnie wszyscy 

wiemy, iż to słowo oznacza tyle co "objawienie", i że - właśnie dlatego - w niektórych 

wydaniach Pisma Świętego ostatnia księga Nowego Testamentu zatytułowana jest nie 

"Apokalipsa św. Jana", lecz "Objawienie św. Jana". 

Dosłownie "apokalipsa" oznacza "zdjęcie przykrywki" - greckie słowo apokalypto 

bierze się z dwóch: kalypto - przykryć, ukryć, zakryć, schować, i apo - z (w sensie 

angielskiego off, away). 

Jak widać, apokalipsa to szczególne objawienie - to odsłonięcie tego, co jest 

wewnątrz, zakryte i niedostrzegalne. Samo słowo już nas przestrzega, ale nie przed 

"zniszczeniem", tylko przed uznawaniem tego, co widzimy, za całą (!) rzeczywistość.                

 To, co istotne, leży głębiej; być może aby do tego dotrzeć, trzeba pewnego 

wysiłku i starania. Może potrzeba ... miłości! 
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Piszę o tym, bo nie mogę się nie podzielić wielkim wrażeniem, jakie wywarła na mnie 

ostatnio lektura dwóch wersetów z pierwszego rozdziału Listu do Galatów: 

"spodobało się Temu, który mnie wybrał jeszcze w łonie matki i powołał swoją 

łaską, aby objawić Syna swego we mnie" (Ga 1, 15-16). 

W tym zdaniu wszystko jest piękne; wszystko jest Dobrą Nowiną: 

 Wybranie od łona matki (zanim cokolwiek zdołałem uczynić) 

 Powołanie łaską - a nie rozkazem (raczej wewnętrznym uzdolnieniem                          

i przynagleniem, darem) 

 Najpiękniejsze jest jednak stwierdzenie trzecie - o objawieniu Syna Bożego                  

we mnie. 

Tu właśnie pada słowo apokalypto (apokalypsai ton hion autou en emoi). 

Cudowne! 

Wszyscy wiemy, że objawienie wypełnia się w doświadczeniu spotkania                   

z Osobą Jezusa Chrystusa.  

 Z całą pewnością spotykamy Go w Eucharystii i w Słowie,  w Kościele                   

i w drugim człowieku. 

Ten jednak wymiar, o którym mówi Paweł, jest wręcz powalający - jak i on został 

powalony na ziemię pod Damaszkiem. Oto Bóg ma upodobanie w takim wydarzeniu, 

kiedy może odsłonić przed naszymi oczami swojego Syna będącego w nas. 

Każdy z nas - wiemy o tym - nosi w sobie obraz Jedynego Bożego Syna. Żeby ten 

obraz odsłonić, Bóg musi się natrudzić - zdjąć (czasami zedrzeć) to wszystko, co go 

szczelnie przykryło. 

Pod Damaszkiem Bóg musiał przedrzeć się do obrazu swego Jedynego Syna w Szawle 

przez nienawiść, którą Szaweł wręcz "oddychał" (por. Dz 9,1), i zapamiętałość 

prześladowcy, a także przez religijność zredukowaną do prawa i budowane na jego 

przestrzeganiu poczucie bezpieczeństwa w samousprawiedliwieniu. 

Myślę o tym, jaką Bóg musi wykonać pracę, by odsłonić - objawić (apokalypto) 

swego jedynego Syna we mnie. Przez ile warstw grzechu, zatwardziałości i głupoty, 

upodobania w złych przyzwyczajeniach musi się przedrzeć? Jak głęboko i szczelnie 

godność Syna Bożego jest zakryta przed moimi oczami? 

A jednak nawrócenie (a to stało się z Szawłem pod Damaszkiem) nie jest - jak 

widać - jedynie odpuszczeniem grzechów, darowaniem win, "wyczyszczeniem konta". 
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Jest odsłonięciem przed oczami człowieka, który być może nie ma już sam prawa              

w ogóle myśleć o sobie w takich kategoriach, jego najgłębszej godności Bożego Dziecka: 

"Oto kim jestem - Jestem Bożym Synem!". 

 Bóg takim mnie widzi od łona mojej matki.  

 I odwiecznie.  

 I na wieki.  

 I kocha wszystkie takie momenty, kiedy mi może tę prawdę na nowo odsłonić. 

 

Czy  może  być  piękniejsza 

apokalipsa? 
 


