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Noworoczny Dzień Wspólnoty
Biskup skierował do zebranych
przepiękne słowa. Podkreślił, że niedziela Chrztu
Pańskiego jest dla naszej wspólnoty czasem
modlitwy, która pozwala patrzeć w przyszłość.
Prosił, aby Ruch Światło-Życie był nadal wierny
posłudze na rzecz odnowy Kościoła. Podkreślił
wyjątkowość Ruchu jako wspólnoty żywej,
radosnej i pełnej miłości oraz jak ważne jest
to, by przykładem życia i bliskości Pana Boga
pokazywać innym, że życie przy Nim jest po
prostu piękne.
Na koniec Mszy Świętej do wspólnoty
Domowego Kościoła zostały przyjęte dwa nowe
kręgi. Wydarzenie to wzbudziło radość w sercach
oraz poczucie jedności i miłości do bliźniego.

Noworoczny Dzień Wspólnoty
W dniu 9 stycznia 2022 roku uczestniczyliśmy w Noworocznym Dniu
Wspólnoty.  Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy do Ducha  Świętego
i przyzywania Jego obecności. Już wtedy można było odczuć jedność oraz poruszenie
serc. Tym bardziej, że przybyło wielu członków Domowego Kościoła, którzy chcieli
wspólnie rozpocząć ten rok.
Po
wstępnej
modlitwie
podzieliliśmy się na grupy, aby wspólnie
rozważyć jak ważny w naszym życiu
jest Chrzest oraz Spowiedź Święta.
Podczas dzielenia padło wiele cennych
uwag, które warto wcielić w życie.
Świadectwa,
które
wybrzmiewały
pozwoliły wyciągnąć wnioski, o tym jak
ważne jest, by znać i świętować rocznicę
swojego Chrztu Świętego. Uzmysłowiło
to nam, jak wielki jest to dar, by być
ochrzczonym. W sercu zrodziło się
uczucie wdzięczności rodzicom, za to,
że wybrali dla nas taką drogę i przynieśli
do Kościoła, aby powierzyć nas naszemu
Ojcu Niebieskiemu.
Równie ważna w życiu każdego
chrześcijanina jest Spowiedź Święta.
Najbardziej poruszyła nas myśl Świętego
Augustyna o tym, że spowiedź nazywa
pracowitym chrztem. Słowa niejako
oczywiste niemniej wprowadziły w zadumę
nad darem otrzymanym od Pana Boga.
Po raz kolejny mogliśmy zdać sobie
sprawę z powagi sakramentu oraz tego
jak ważne jest częste przystępowanie
do Spowiedzi Świętej.
     Zgodnie stwierdziliśmy, że rola
kapłana   w życiu każdego z nas jest
bardzo ważna. Jest to szczególny dar,
aby posiadać stałego spowiednika,
który w miarę upływającego czasu
będzie mógł wpierać małżonków („kierować” nimi), dostrzegać ich trudności,
a także pomagać w rozwoju duchowym.

      Następnie zaczęliśmy się przygotować do Eucharystii, która odbyła się
pod przewodnictwem Biskupa Jana
Piotrowskiego. Kościół wypełnił się
po brzegi. Śpiew scholi uświetniał
wzniosłą uroczystość. Podczas homilii
Biskup prosił, aby Ruch ŚwiatłoŻycie był nadal wierny posłudze na
rzecz odnowy Kościoła. Podkreślił
wyjątkowość Ruchu jako wspólnoty
żywej, radosnej i pełnej miłości oraz
jak ważne jest to, by przykładem życia
i bliskości Pana Boga pokazywać
innym, że życie przy Nim jest po
prostu piękne.
     Na koniec Mszy Świętej do
wspólnoty Domowego Kościoła
zostały przyjęte dwa nowe kręgi.
Wydarzenie to wzbudziło radość
w sercach oraz poczucie jedności
i miłości do bliźniego.
Zdecydowanie było to
wydarzenie, na którym warto było
być i poczuć tę siłę wspólnoty
i bliskości Pana Boga. Chwała
Panu!
Iza i Kamil Sobeccy
zdj. K. Hajduk, R. Lubczyński

spotkanie odpowiedzialnych DK
     W dniach od 21 do 23 stycznia
w Warszawie odbyło się spotkanie
odpowiedzialnych Domowego Kościoła.
Wzięły w nim udział:   para krajowa
Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
z moderatorem krajowym DK ks.
Damianem Kwiatkowskim, moderatorem
generalnym Ruchu Światło - Życie ks.
Markiem Sędkiem, pary filialne oraz pary
diecezjalne z moderatorami diecezjalnymi
DK. Cieszyliśmy się również obecnością
biskupa Krzysztofa Włodarczyka, który
jest delegatem Konferencji Episkopatu
Polski do spraw Ruchu Światło-Życie.
Moderator krajowy wraz z parą krajową
na sobotniej konferencji podkreślili
ważność Zasad DK, które są filarem
rodzinnej gałęzi Ruchu Światło - Życie.
Zaznaczyli również, że ten dokument nie
powinien pozostać tylko dokumentem.
Chodzi bowiem o to, aby wierność
Zasadom DK dawała wzrost
i przybliżała nas do Pana Boga i do
siebie wzajemnie. W spotkaniach w
grupach pochyliliśmy się nad kilkoma
zagadnieniami
funkcjonowania
naszej wspólnoty – dzieląc się
swoim doświadczeniem każda z grup
podsumowała rozważane tematy na
popołudniowym spotkaniu ogólnym staną się one zaczynem do pochylenia
się przez krąg centralny. Wieczorem odbyły się kręgi filialne. Krąg naszej fili - był
szczególny, gdyż dziękowaliśmy Andrzejowi i Iwonce Bernachom za ich 4 letnią
posługę, jednocześnie witając nową parę filialną: Urszulę i Andrzeja Rychlickich.
Krąg filialny jest zawsze okazją do podzielenia się radościami i troskami z naszych
diecezji, okazją do budowania relacji i wspólnoty, wspierania się doświadczeniem
i pomysłami innych par diecezjalnych. To czas modlitwy za małżeństwa z naszych
diecezji by wrastały w drodze do świętości poprzez ciągłe odnawianie w sobie
dziecięctwa Bożego. Na niedzielnej Konferencji moderator generalny przedstawił
aktualny status rozwoju Ruchu z uwzględnieniem inwestycji w Krościenku.
Skarbnicy przedstawili skrót podsumowania sprawozdania finansowego za zeszły
rok kalendarzowy dziękując wszystkim członkom Domowego Kościoła za ich troskę
oraz wsparcie naszej wspólnoty na płaszczyźnie finansowej.

Członkinie Instytutu Niepokalanej Matki
Kościoła przedstawiły wstępne plany na
rekolekcje formacyjne w Krościenku, które
odbędą się w tym roku. Została przedstawiona
nowa para odpowiedzialna za redakcję listu DK Kasia i Paweł Maciejewscy, którzy przedstawili
plan działania na najbliższy czas. Szczytem
każdego dnia - była Eucharystia. W piątkowy
wieczór oraz w sobotę była ona sprawowana
pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa
Włodarczyka, a w ostatnim dniu Mszy świętej
przewodził kardynał Kazimierz Nycz.

PODZIĘKOWANIA

Z serca dziękujemy małżeństwom:
Magdalenie i Rafałowi Delipacy
Agnieszce i Markowi Matusiak
Katarzynie i Tomaszowi Kopyść
oraz kapłanom:
Ks. Marcinowi Gałczyńskiemu
Ks. Andrzejowi Kaszyckiemu
Ks. Pawłowi Samiczak
wraz z z wszystkimi, którzy wraz z nimi posługiwali jako diakonia
rekolekcyjna na rekolekcjach formacyjnych ORAR Io i ORAR IIo.
Dziękujemy za dar Waszych otwartych serc, dłoni, poświęcony czas na
potrzeby wspólnoty. Niech Dobry Bóg błogosławi Wam każdego dnia.
Kasia i Tomasz Radek

UWAGA ŚWIADECTWO!

ORAR IO Bańska wyżna

W dniach od 15 do 20
stycznia 2022 roku odbyły się
rekolekcje ORAR I stopnia w
Bańskiej Wyżnej.
W rekolekcjach wzięło
udział 11 rodzin z diecezji kieleckiej
(Kielce, Busko-Zdrój, Kostomłoty).
Opiekę nad dziećmi sprawowały
2 siostry nazaretanki: s. Aneta i s.
Izabela. Przewodnikiem duchowym
rekolekcji był ksiądz Andrzej
Kaszycki, który ubogacał uczestników
nie tylko swoją wiedzą teologiczną
i doświadczeniem pastoralnym,
ale także wspaniałym talentem
muzycznym. Treści rekolekcji: Ruch
Światło-Życie, Nowy Człowiek,
Nowa Wspólnota, Nowa Kultura
- wprowadzane przez kapłana,
były pogłębiane na spotkaniach
w grupach. Codzienna Eucharystia,
Namiot Spotkania, Szkoła modlitwy,
katechezy, konferencje, pogodne
wieczory
budowały
wspólnotę.
Chwała Panu za ten czas w naszym
życiu i formacji.

UWAGA ŚWIADECTWO!

OR Io Skomielna

W dniach od 24.01 do 28.01.2022 w Skomielnej Czarnej w Ośrodku
Rekolekcyjnym św. Ojca Pio odbyły się rekolekcje formacyjne dla małżeństw
- ORAR Io. Dom w Skomielnej jest niezwykłym miejscem m.in. ze względu
na ogromną życzliwość gospodarzy. To duży przestronny ośrodek z potencjałem,
obecnie powstają nowa kaplica
i sala konferencyjna, dla większej
liczby uczestników.
Cieszymy się, że w tym pięknym
miejscu i w zimowej aurze
dane nam było przeżywać ten
prawdziwie
błogosławiony
czas. Naszą radością było
każde
małżeństwo,
które
wkroczyło z nami na drogę
formacji (18 małżeństw –
grupy Wiara, Nadzieja, Miłość, Pokój i Dobro) niezwykłych, chętnie dzielący się
swoim doświadczeniem życia wiarą. Dzięki ich otwartości i chęci pomocy jeden
z pogodnych wieczorów spędziliśmy przy ognisku, ku radości dużych i małych.
      Dla nas to pierwsze rekolekcje,
które
organizowaliśmy
dla
wspólnoty DK, ten debiut nie
miałby szans, gdyby Pan nie
postawił na naszej drodze tylu
życzliwych i oddanych wspólnocie
ludzi. Jako animatorzy posługiwali,
dzieląc się talentami Gosia i Arek
Krajna (Gosia zadbała o oprawę
muzyczną każdego dnia rekolekcji)
Ania i Marcin Rogóż, Ania i Tomek
Figiel.
Bardzo „po drodze” było nam z księdzem moderatorem - tego zadania
podjął się i otoczył nas duszpasterską troską,  ksiądz dr Paweł Samiczak. Jesteśmy
wdzięczni za każdą homilię, szkołę modlitwy i przygotowane na każdy dzień
prezentacje, objaśniające temat dnia: Światło - Życie, Nowy Człowiek. Nowa
Wspólnota i Nowa Kultura.
W Skomielnej doświadczyliśmy Wspólnoty, która pragnie się jednoczyć, a nade
wszystko  Bożej Miłości.
K. T. Kopyść

UWAGA ŚWIADECTWO!

OR Io Skomielna

      
Te rekolekcje pogłębiły naszą  
relację z Panem Bogiem oraz jedność
między nami.
   
Wyjeżdżaliśmy na te rekolekcje
z lekką nutką niepewności. Szczególnie
ja obawiałam się ilości punktów
w programie rekolekcji  i czy mój mąż
to udźwignie. W naszym małżeństwie to
ja byłam tą stroną, która nieustannie dąży „ku Bogu” i stara się rozpalić miłość do
Najwyższego. Jakie było moje zdziwienie, gdy mąż pięknie rozważał Słowo Boże
podczas spotkań w kręgu. Pan Jezus pokazał mi wielką wrażliwość serca mojego
męża na Słowo Boga. Rozważania Pisma Świętego pomogły nam wspólnie umocnić
się w przekonaniu, jak wielkim darem jest charyzmat małżeństwa oraz Domowego
Kościoła.
   
Niezapomnianym przeżyciem okazał się również dialog Małżeński, który
wcześniej był dla nas obowiązkiem… Tym razem Duch Święty tak nas poprowadził
i otworzył nasze serca, że poczuliśmy się jak na wspaniałym spotkaniu… Cudownie
było usłyszeć jak wiele sobie zawdzięczamy i dziękujemy wzajemnie za poświęcenie
i oddanie. Poczuliśmy wtedy jak wiele dobra wprowadził w nasze życie Domowy
Kościół i wreszcie wspólnie patrzymy w jednym kierunku „ku Bogu”…. „Bóg jest
miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” (1 Jana 4,16b)
W Skomielnej poznaliśmy również wiele cudownych, życzliwych i głęboko
wierzących ludzi z małymi dziećmi, którzy wytrwale i z oddaniem uczestniczyli
w rekolekcjach. Byli oni dla nas pięknym
przykładem kochającej się i głęboko
ufającej Panu rodziny. Ten święty czas
na długo pozostanie w naszych sercach
i pozwoli na doskonalsze formowanie
naszej jedności małżeńskiej oraz
rodzinnej w Domowym Kościele.

P.S Wers z Pisma Świętego który na zakończenie rekolekcji został nam dany, wzruszył
nas z mężem do łez: Jr 17, 7-8 „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu,
i Pan jest jego nadzieją.
Dorota i Damian Parafia Świętej Jadwigi w Kielcach

UWAGA ŚWIADECTWO!

OR Io Skomielna
Rekolekcje ORAR I w Skomielnej Czarnej były
dla nas czasem modlitwy, spotkania ze Słowem
oraz ze Wspólnotą. To zdecydowanie INNY czas.
Daleko od codziennych domowych obowiązków
mogliśmy zatrzymać się i zastanowić nad
naszym miejscem w Kościele i we Wspólnocie.
Na rekolekcjach nie znaliśmy prawie nikogo,
ale dzięki otwartości innych nie czuliśmy się
obco. Dobrze posłuchać o doświadczeniach,
wątpliwościach i radościach innych małżeństw.
To daje poczucie tego, że nie jesteśmy sami
i motywuje do realizowania zobowiązań. Kolejny
raz doświadczyliśmy jak Pan Bóg troszczy się
o nas i tego, że jest z nami zwłaszcza w naszym
smutku i przygnębieniu. Wróciliśmy do domu
z sercem pełnym ufności. Był to też czas dla rodziny.
Zaśnieżone górki sprzyjały zjazdom, a ognisko
stworzyło ciepły klimat w mroźny wieczór. Duch
ożywiony, ale ciało też skorzystało :)
Jesteśmy wdzięczni Bogu za Wspólnotę
Domowego Kościoła, za małżeństwa i kapłanów,
których dał nam poznać dzięki Ruchowi ŚwiatłoŻycie.
Chwała Panu!
Aneta i Daniel Cymerys

UWAGA ŚWIADECTWO!

OR Io Skomielna

„Mądrość Twoja, Panie, niech
będzie przy mnie i ze mną pracuje”
– tymi słowami przywitał mnie Pan
Bóg w codzienności tuż po ORAR
Io. Czas spotkania we wspólnocie
w Skomielnej Czarnej był dla
mnie przede wszystkim czasem  
ładowania baterii. Zmęczona
pędem codzienności, jechałam,
by zwolnić, odpocząć i wrócić do
Życia. Udało się, dzięki Bożej łasce
odzyskałam pokój wewnętrzny
i radość z trwania we wspólnocie
rodzinnej i nie tylko.
Odkryłam, że Pan Bóg postawił
mnie w roli żony, matki, członka
ruchu, animatora… i uzdalnia do tego,
bym jak najlepiej pełniła obowiązki
w każdej ze wspólnot, do której mnie
posyła. To było trudne doświadczenie,
bo uświadomiło mi, że talenty, które
otrzymuję nie są dla mnie. Pan Bóg mnie powołuje i czyni odpowiedzialną za to, co
tworzę. Ksiądz Franciszek Blachnicki swoje życie opierał na służbie. A jak jest ze
mną? Czy kultura masowa i pęd codziennego życia pozwala mi trwać w postawie
służby? Czy faktycznie „przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę”? Jakim talentem
dzielę się ze wspólnotą DK? A może
chcę tylko brać?
Dzięki osobistemu spotkaniu
ze Słowem, dziś znam odpowiedzi
na te pytania i wiem, że lekko nie
będzie. Proszę Cię Panie o siłę
i pokorę na drodze, którą dla mnie
przewidziałeś oraz Bożą Mądrość
podczas
dokonywania
wyborów
w życiu codziennym.
Ania Figiel
zdjęcia ze Skomielnej Arek Krajna, Marcin Kmieciak

Verbum Domini lumen vitae
ks. prof. Mariusz Rosik
PODSTAWOWE ZASADY OSOBISTEJ LEKTURY BIBLII cz.1

Każda księga biblijna przeniknięta jest symboliką, zwyczajami czasów,
w których była pisana, a także kultury dalekiej od umysłu ukształtowanego
w oparciu o grecko-rzymskie wzorce. Stąd przy osobistej lekturze Biblii mogą
pojawiać się trudności we właściwym odczytaniu przesłania tekstu, a także
umiejętnym zastosowaniu do konkretnej sytuacji czytelnika. Warto więc
przyjrzeć się przynajmniej niektórym zasadom interpretacji Pisma Świętego,
zalecanym przez Kościół. W niniejszym przedłożeniu wybrano te spośród zasad,
które mogą okazać się szczególnie przydatne przy indywidualnej lekturze
tekstu natchnionego. Dla celów praktycznych każdą z nich zobrazowano
przykładem interpretacji wybranego tekstu, wyjaśniając tym samym
pragmatycznie sposób zastosowania poszczególnych zasad. Nie chodzi tu więc
o systematyczny wykład kryteriów interpretacyjnych, ale raczej o praktyczne
wskazówki dla indywidualnego czytelnika ksiąg biblijnych.
Należy korzystać z tekstu krytycznie pewnego
W obecnych czasach dokonuje się wielu przekładów Pisma Świętego
z języków oryginalnych (hebrajski, aramejski, grecki) na języki współczesne.
Nie wszystkie przekłady są teologicznie poprawne. Często więc tłumaczenie
tekstu z języka oryginalnego jest już jego interpretacją. Dla przykładu, autorzy
biblijni oddając się pracy pisarskiej nie stosowali wielkich i małych liter.
Z tego powodu różna może być interpretacja wiersza J 3,5: Kto nie narodzi się
z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Tłumacz rzeczownik
duch napisał dużą literą, co sugeruje, że ma na myśli Ducha Świętego. Można
jednak równie dobrze mówić o narodzeniu z ducha (małą literą), który jest
w człowieku i który stanowi o jego istocie (1Tes 5,23). Korzystanie z tekstu
krytycznie pewnego, aprobowanego przez Komisję Episkopatu czy grono
teologów katolickich, zaopatrzonego w komentarze, pozwala czytelnikowi nie
zagubić się w gąszczu interpretacji.
Należy uwzględnić kontekst gramatyczny i psychologiczny
Właściwe znaczenie danego tekstu może zostać wydobyte jedynie wówczas,
gdy jest on czytany w takim duchu, w jakim został napisany. Za przykład niech
posłużą słowa Jezusa zapisane przez Mateusza: Kto nie bierze swego krzyża,
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10,38). Powszechnie w interpretacji
zdanie to odnoszone jest często do choroby. Czy jednak Jezus mówiąc
o krzyżu rzeczywiście miał na myśli chorobę? Odpowiedź daje spojrzenie na
kontekst: Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom
i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników
i królów będą was wodzić z Mego powodu… Brat wyda brata na śmierć i ojciec
syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie

w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia… Gdy was prześladować
będą w tym mieście, uciekajcie do innego… Jeśli pana domu nazwali Belzebubem,
o   ileż bardziej was tak nazwą… Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało…
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść
pokoju, ale miecz (por. Mt 10). Kontekst Jezusowego logionu o krzyżu wyraźnie
wskazuje na prześladowania uczniów z powodu głoszenia ewangelii. Zdanie to
pada bowiem w mowie misyjnej, skierowanej do uczniów wyruszających na
głoszenie dobrej nowiny. Aby nie było żadnych wątpliwości, że mówiąc o krzyżu
Jezus nie ma na myśli choroby, w tym samym kontekście czytamy: udzielił im
władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby
i wszelkie słabości… Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe duchy (Mt 10,1.8). Tak więc utożsamienie krzyża
z chorobą nie pochodzi bezpośrednio z tekstów biblijnych, ma jednak głębokie
uzasadnienie w Tradycji Kościoła.
Należy uwzględnić miejsca paralelne
Zasada ta dotyczy głównie ewangelii synoptycznych. Już przy pobieżnej
lekturze łatwo zauważyć, że dzieła Mateusza, Marka i Łukasza mają bardzo
wiele materiału wspólnego. Niekiedy całe fragmenty brzmią w tych ewangeliach
niemal identycznie. Współczesna egzegeza na różne sposoby stara się wyjaśnić
podobieństwa (i różnice) pomiędzy ewangeliami. Najbardziej powszechnym
rozwiązaniem problemu synoptycznego jest przy dzisiejszym stanie badań
tak zwana teoria dwóch źródeł. Według niej pierwszym źródłem, z którego
korzystali zarówno Mateusz, jak i Łukasz, jest dzieło Markowe (jako powstałe
najwcześniej), drugim zaś źródłem, z którego czerpać mieli obaj ewangeliści jest
zaginiony zbiór logiów Jezusa, oznaczany literą Q (od niemieckiego Quelle –
źródło).
Zilustrowaniu ważności interpretacyjnej
kontekstu posłużyć może Mateuszowa
wersja błogosławieństwa ubogich:
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie (Mt 5,3). Zaraz po tym zdaniu
następują kolejne błogosławieństwa.
Mateusz wyraźnie stwierdza, że Jezus
widząc tłumy wyszedł na górę (Mt 5,1)
i tam wypowiedział swoją naukę.
W dziele Łukasza natomiast błogosławieństwa umieszczone są w zgoła innym
kontekście geograficznym: Jezus zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie…
podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy,
albowiem do was należy królestwo Boże (Łk 6, 17. 20). Tę jawną rozbieżność
między obiema wersjami wyjaśniać należy motywami teologicznymi: Mateusz
adresując swe dzieło do gminy judeochrześcijańskiej, w której podstawą wiary
był w tym czasie jeszcze Pięcioksiąg umieścił w swym dziele pięć wielkich mów
Jezusa – właśnie na wzór Pentateuchu. Pierwsza z nich to Kazanie na Górze,
które w swej wymowie nawiązuje do nadania przez Mojżesza Tory na górze
Synaj. Jezus ukazany jest w niej jako nowy Prawodawca, który przykazaniem

miłości uzupełnia dawne Prawo. Aby podobieństwo do starotestamentowej
sytuacji było widoczne, Mateusz świadomie całą scenę nauczania przez Jezusa
umieszcza na górze.
Należy uwzględnić rodzaje literackie poszczególnych fragmentów
Zasada ta wynika z faktu, że Biblia jest dziełem literackim i odnajdujemy w niej
te same środki stylistyczne i metody literackie, jak w literaturze powszechnej.
W całej Biblii znajdujemy wiele rodzajów literackich (klasycznych i semickoorientalnych): są tu opowiadania historyczne, przypowieści, psalmy, hymny,
satyry, pieśni, mity, przysłowia. Opowiadanie o stworzeniu świata zapisane jest
w gatunku literackim zwanym mitem biblijnym. Wiele nieporozumień i polemik
wyrosło z próby odczytania tego tekstu dosłownie. Próbowano dowodzić,
że Biblia się myli, że nauka przeczy Pismu Świętemu i że światopogląd naukowy
kłóci się z wiarą. Tymczasem jeśli w interpretacji tego tekstu zastosuje się metody
interpretacji mitu, wówczas jego przesłanie będzie jasne: Biblia mówi nam,
że Bóg stworzył wszechświat, nie odpowiada jednak na pytanie, w jaki sposób go
stworzył. Tym zajmują się nauki przyrodnicze.
Należy uwzględnić różne sensy czytanego tekstu
Papieska Komisja Biblijna mówi o sensie literalnym, duchowym i pełnym.
Sens literalny jest wyrażony bezpośrednio przez autorów biblijnych, a jako
natchniony, jest także bezpośrednio zamierzony przez Boga. Sens duchowy
jest wyrażony wtedy, gdy teksty autorów biblijnych są czytane pod wpływem
Ducha Świętego w kontekście paschalnego misterium Chrystusa. To właśnie
wydarzenie paschalne, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ustabilizowało
nowy kontekst historyczny, w świetle i przez pryzmat którego odczytywać należy
Słowo Boże. Sens pełny (sensus plenior) definiuje się zazwyczaj jako najgłębsze
znaczenie tekstu, zamierzone przez Boga, ale nie wyrażone bezpośrednio przez
autora ludzkiego. Sens literalny może się okazać nieco inny od sensu duchowego
czy pełnego, bardziej bezpośrednio dotykającego dziedziny wiary. Przykładem
może być znajdujący się w księdze Wyjścia opis przejścia Izraelitów przez
Morze Czerwone. Bez względu na próby dociekania możliwości zaistnienia
cudownej interwencji Boga w dzieje narodu wybranego, przesłanie płynące
z tego opowiadania jest jasne: Bóg ratuje swój lud przed wojskiem egipskim.
Taki jest historyczny, dosłowny sens czytanego tekstu. Jednak w świetle Nowego
Testamentu nabiera on znacznie głębszego znaczenia. Staje się symbolem
wielu rzeczywistości: paschy Chrystusa, ocalenia grzeszników przez zbawcze
Jego dzieło, chrztu świętego, którego woda obmywa z grzechu czy wreszcie
symbolem samego zmartwychwstania. W ten sposób dociera się do głębszego,
symbolicznego i pełniejszego sensu opowiadania. (cdn)
ks. MARIUSZ ROSIK Pochodzi z Wrocławia oraz mieszka i wykłada
we Wrocławiu. Studia odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym
w rodzinnym mieście, a także w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie
oraz na Hebrew University  i w École biblique et archéologique française
w Jerozolimie.

Ofiarowanie Pana
Jezusa

DOBRY HUMOREK
Nauczyciel wyjaśnia uczniom:
- Ciepło powoduje powiększanie się przedmiotów, a zimno powoduje
ich kurczenie. Czy ktoś poda jakiś przykład?
- W lecie wakacje trwają dwa miesiące, a w zimie
tylko dwa tygodnie - wyjaśnia Jaś
***
Zimą wędkarz spotyka nad przeręblą swojego
przyjaciela.
- Boli Cię ząb? - pyta patrząc na jego spuchnięty
policzek
- Nie tylko muszę jakoś rozmrozić robaki...
Przysłowia o zimie
* Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
* Lepsze jedno lato, jak dwie zimy.
* Na Andrzeja mróz, gotuj na zimę wóz, a jak taje, to znów sanie.
* Byłoby dłuższe lato, gdyby nie zima.
* Co lato odkłada, to zima przejada.
* Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.
* Gdy na św. Bernarda ziemia twarda, zima będzie harda.
* Gdy na Wawrzyńca słota trzyma do Gromnic lekka zima.
* Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy już niedługa zima.
* Na Gromniczną mróz – ładuj chłopie wóz,
na Gromniczną ciecze – to się zima wlecze.
* Na Kazimiera zima umiera.
* Choćby i najtęższa zima – tylko do wiosny trzyma ;)

kontakt z redakcją RodzIny slawo.mazur@gmail.com
para diecezjalna Katarzyna i Tomasz Radek
paradiecezjalna@gmail.com http://kielce.oaza.pl/domowy-kosciol

OGŁOSZENIA ZAPROSZENIA
     W dniu 22.01.2022
w Warszawie posługę pary
filialnej Fili krakowskiej, do
której należy nasza diecezja
przejęli Urszula i Andrzej
Rychliccy.
Pamiętajmy
o Nich w modlitwie.

Zapraszamy na naszą nową stronę

http://kielce.oaza.pl/domowy-kosciol/

REKOLEKCJE
OR IIIo Sandomierz - 28.06.-14.07.2022
Ela i Wojciech Jabłońscy tel.665 340 487 jabłońscy41@op.pl
OR IIo Bańska Wyżna - 15-31.07.2022
Bartek i Wiola Kruk tel. 609734943 bik10@poczta.onet.pl
ORAR IIo Skomielna Czarna - 31.07.- 4.08.2022
Katarzyna i Tomasz Radek tel. 795143803 paradiecezjalna@gmail.com
OR Io - Rzeszów 5-21.08.2022 Beata i Janek Górliccy
Beata - 503103177; Janek - 502815616; or1rzeszow2022@gmail.com
OR IIo Miejsce Piastowe 5-21.08.2022
Paweł i Dorota Tabor  Tel. 606-771-822 orion10@onet.eu
Rekolekcje dla wdów i wdowców „Trwać w nadziei” 7.07. - 12.07.2022
ks. Jacek Szczęch (organizator: diec. rzeszowska) zgłoszenia Lucyna Kojder tel. 519123120 eljotka1@wp.pl

