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W dzisiejszą Niedzielę Słowa Bożego uświa-
damiamy sobie, że nasza wiara opiera się 
na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Nie 
znaczy to, że Pismo święte i Tradycja sta-
nowią dwa odrębne źródła Objawienia Bo-
żego, lecz znaczy, że Pismo święte wyraża 
wcześniejszą od niego Tradycję we wszyst-
kim,  co dla niej  istotne,  a  jednocześnie 
dzięki niej zostaje rozpoznane i uznane za 
Słowo Boże. Warto dzisiaj kolejny raz po-
myśleć: jak powstała Biblia? Wszystko za-
częło się od opowiadania. Na długo, zanim 
opanowano sztukę czytania i pisania, z po-
kolenia na pokolenie przekazywano sobie 
opowieści o Bogu i jego ludzie. Niektóre 
opowieści mówiły o tym, jak Bóg stwo-
rzył wszechświat. Inne przekazywały hi-
storię Hebrajczyków, począwszy od Abra-
hama, zamożnego pasterza owiec, który 
za sprawą Boga opuścił swój dom w Me-
zopotamii, by osiąść w krainie Kanaan. Jak-
kolwiek opowieści te były barwne i pełne 
dramatyzmu, nie opowiadano ich sobie dla 
zabawy. Przeciwnie – były kształtowane po 
to, by zachować kulturę hebrajską i wyja-
śnić, jak Bóg oddziaływał na ludzkie życie.
Hebrajczycy nie byli pod tym względem 
wyjątkowi.  Ich  sąsiedzi  na  starożytnym 
Bliskim Wschodzie mieli własne opowie-
ści z zamierzchłych czasów, choć zazwy-
czaj były to podania o wojujących bogach 

i nadludziach bohaterach. Tymczasem opo-
wieści przekazywane sobie przez Hebraj-
czyków uznawały jednego, prawdziwego 
Boga, który panuje nad całym stworze-
niem. Pierwsze w świecie sposoby zapi-
sywania myśli wykształciły się w czasach, 
gdy wciąż jeszcze krążyły przekazy ustne. 
Około roku 3200 p.n.e. lud zamieszkujący 
Mezopotamię wypracował pismo klinowe, 
którego znaki odciskano na glinianych ta-
bliczkach lub ryto w kamieniu. Mniej więcej 
w tym samym czasie Egipcjanie stworzyli 

hieroglify, pismo składające się ze znaków 
obrazkowych. Zarówno Mezopotamia jak 
i Egipt miały odegrać w Biblii istotną rolę. 
Wydaje się jednak mało prawdopodobne, 
by wielu pierwszych Hebrajczyków umiało 
pisać i czytać. Możliwe jednak jest, że Moj-
żesz, który kształcił się w Egipcie i stanął 
na czele Hebrajczyków pod koniec ich po-
bytu w tym kraju, umiał pisać i czytać po 
egipsku. Gdy Bóg nakazał Mojżeszowi po-
prowadzić swój lud z niewoli w Egipcie, po 
drodze, na zboczach góry Synaj, Bóg dał 
też Mojżeszowi Dziesięcioro Przykazań, 
które zostały wyryte na kamiennych ta-
blicach. Kiedy dotarli do Kanaanu (40 lat 
później), używano tam już pisma alfabe-
tycznego, a niebawem i Hebrajczycy wy-
pracowali swój własny alfabet. Z chwilą zaś 
osiedlenia się na tej ziemi zaczęli spisywać 
opowieści i prawa, które dotąd przekazy-
wali sobie z ust do ust. Około roku 1010 
p.n.e. królem Judy, a potem całego Izraela, 
został Dawid, który zapoczątkował okres 
upowszechniania znajomości pisma. Sam 
władca miał stworzyć wiele spośród biblij-
nych psalmów. Mianował też pisarzy, któ-
rych zadaniem było prowadzenie kronik, 
a późniejsi królowie kontynuowali tę tra-
dycję. Gdy królem został syn Dawida, Salo-
mon, zbudował wielką Świątynię i zamówił 
psalmy, które miały być w niej śpiewane. 
O samym królu Salomonie Biblia powiada, 
że wypowiedział „trzy tysiące przysłów, 
a pieśni jego było tysiąc pięć”. Gdy Salo-
mon umarł (931 p.n.e.), jego państwo po-
dzieliło się na północne królestwo Izraela 
i mniejsze, południowe królestwo Judy (ze 
stolicą w Jerozolimie). W epoce Podzielo-
nego Królestwa wielu proroków głosiło 
ludowi słowo Boże, przestrzegając przed 
odstępowaniem od Boga i lekceważeniem 

biednych. Ostrzegali, że takie postępowa-
nie doprowadzi do ich zniszczenia przez po-
gańskich wrogów. Tak też się stało. W roku 
722 p.n.e. Asyryjczycy całkowicie podbili 
północne królestwo Izraela i rozproszyli 
jego mieszkańców. Królestwo Judy prze-
trwało nieco dłużej. Babilończycy najechali 
na nie w roku 587 p.n.e., a rok później znisz-
czyli Jerozolimę wraz z jej wielką Świątynią 
i uprowadzili do Babilonu wielu żydowskich 
jeńców. Wielu spośród wygnańców, którzy 
znaleźli się daleko od domu, ulegało po-
kusie przyjęcia egzotycznych zwyczajów 
i bałwochwalczych rytuałów religijnych. 
Pobożni Żydzi, obawiający się utraty wła-
snej, drogocennej kultury, podjęli zbiorowy 
wysiłek poukładania wcześniejszych zapi-
sków dotyczących ich dziedzictwa, a także 
próbowali zrozumieć, dlaczego utracili to 
wszystko, co Bóg im dał. W efekcie po-
wstało wiele redakcji  tekstów składają-
cych się na hebrajską Biblię. Najważniej-
sze wśród nich są pisma dotyczące okresu 
od stworzenia świata do śmierci Mojże-
sza, często nazywane są Pięcioma Księgami 
Mojżeszowymi. Oczywiście, wielu bada-
czy kwestionuje dziś fakt, że to Mojżesz 
jest autorem wersji, jaką dziś znamy. Więk-
szość uczonych uważa, że w czasie niewoli 
babilońskiej (a nawet później) jakaś osoba 
bądź grupa osób (nikt nie wie kto) zreda-
gowała te pisma, dodając wskazówki do-
tyczące praktyk religijnych, nie wyłączając 
tych, które stosowano w Świątyni Jerozo-
limskiej przed jej zniszczeniem. Pięcioksiąg, 
jaki w efekcie powstał, został niebawem 
uznany  za  żydowskie Prawo  i  za Pismo 
Święte. Znany jest również pod hebrajską 
nazwą Tora (pouczenia) albo grecką Pen-
tateuch (pięć zwojów lub ksiąg).
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2323 stycznia stycznia  – – III NIEDZIELA ZWYKŁAIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji 50. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  10.30 – za † Jana Brączka w 10. rocznicę śmierci
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

24 stycznia 24 stycznia – poniedziałek
  18.00 – za †† Marię i Willibalda Bota, †† ich rodziców z obu stron oraz 

†† z pokrewieństwa

25 stycznia 25 stycznia – wtorek — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
  18.00 – za †† rodziców Józefa i Hildegardę, † męża Ryszarda oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

26 stycznia 26 stycznia – środa — wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 
  7.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość i wszelkie potrzebne łaski, a szczególnie o zdrowie dla 
wszystkich naszych chorych i o ustanie epidemii

27 stycznia 27 stycznia – czwartek 
  18.00 – za † siostrę Ritę Volkmann w 2. rocznicę śmierci, †† z rodzin Volk-

mann i Pandel

28 stycznia 28 stycznia – piątek — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
  17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu
  18.00 – za †† rodziców Urszulę i Józefa Baron, †† z pokrewieństwa oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące 

29 stycznia 29 stycznia – sobota 
  13.00 – ślub: Milena Gabor i Dawid Jarosz
  18.00 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Jest to jedna z wielu współczesnych 
inicjatyw Kościoła (wprowadzona przez papieża Franciszka Listem Apostolskim 
Aperuit illis z 2019 r.), która ma przypomnieć o znaczeniu i wartości Pisma Świę-
tego dla życia chrześcijańskiego. Nadmienię, że jeszcze w tym roku będziemy 
przeżywać 14. Tydzień Biblijny (1–7 maja) oraz 6. Narodowe Czytanie Pisma Świę-
tego (1 maja).

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio, które odbędzie się w kościele. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona mi-
nistrantów.

 ▪ W piątek zapraszam o godz. 17.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorację 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii koronawirusa.

 ▪ Ostatnia niedziela stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – 
obchodzona będzie w Kościele jako 69. Światowy Dzień Trędowatych. Dzień ten 
stanowi okazję do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapew-
niają ludziom trędowatym schronienie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla 
nich w krajach misyjnych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszej parafii; takie też prze-
znaczenie ofiar będzie w przyszłą niedzielę. Bardzo serdecznie dziękuję za wspar-
cie i ogromną życzliwość.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

3030 stycznia stycznia  – – IV NIEDZIELA ZWYKŁAIV NIEDZIELA ZWYKŁA
  8.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość i wszelkie potrzebne łaski, a szczególnie o zdrowie dla 
wszystkich naszych chorych i o ustanie epidemii

  10.30 – za † Różę Gołąbek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cier-
piące

  17.30 – Nieszpory
  18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w rodzinach Romanów i Pietrasz


