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„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata ” – Mt 28, 19-20.

Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej
Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w
niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie". (Mt ,16, 13-20)

Objawienie zostało dane Kościołowi w Chrystusie poprzez nauczanie Apostołów oraz Ewangelistów.
Podstawowym nośnikiem Objawienia, jest żywa Tradycja Kościoła oraz Pismo Święte Nowego Testamentu,
które jest ściśle powiązane z Biblią Hebrajską. Zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego stanowią one jedno
nierozdzielne źródło poznania Objawienia[4]. Katolicy nie są zobowiązani do wiary w Objawienia Prywatne,
nawet jeśli zostały one uznane przez Kościół za autentyczne[6]. Nie należą one bowiem do Depozytu Wiary

O B J A W I E N I A


P R Y W A T N E :

Objawienia Boga Ojca

Orędzia przekazane przez s. Eugenię Elisabettę Ravasio w 1932 roku we Francji, będące jedynymi
prywatnymi objawieniami, których bezpośrednim podmiotem jest Bóg Ojciec, uznanymi w Kościele
katolickim przez biskupa. Książka: https://youtu.be/2r71Sj5IVDc?list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7
Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Boga_Ojca

Matka Eugenia Elisabetta Ravasio



Konkatedra Boga Ojca w Zaporożu

Ikona Boga Ojca

Obraz Boga Ojca

Dzieło Wielkiego Miłosierdzia

Zbiór objawień Siostry Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanej przez mariawitów za świętą, będących
po Piśmie Świętym podstawowym źródłem wiary mariawickiej. Wizje te nie zostały uznane, a Siostra a
została ekskomunikowana w 1906; https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_Wielkiego_Mi%C5%82osierdzia


Dzienniczek

Św. Faustyny Kowalskiej, zapis jej doświadczeń wewnętrznych. Ujawnia w nim swe przeżycia duchowe oraz
głosi orędzie Miłosierdzia, które, jak dowodzi, przekazał jej Chrystus. "Dzienniczek":
https://youtu.be/VqSwyF4xBDs

Św. Faustyna Kowalska

Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie

Wnętrze Sanktuarium

Obraz



Poemat Boga-Człowieka

Wielowątkowa seria opowieści na temat życia Jezusa Chrystusa, autorstwa Marii Valtorty. Dzieło liczy
siedem ksiąg w szesnastu tomach o objętości około czterech tysięcy stron. W nowszych wydaniach nosi
również alternatywny tytuł: Ewangelia, jaka została mi objawiona. Książka oparta jest na ponad 15 000
stron odręcznych zapisków Marii Valtorty z lat 1943–1947. W tym okresie miała doświadczyć wizji, w
których objawiał się jej Jezus Chrystus i Maryja. Poemat Boga-Człowieka otrzymał przychylne opinie wielu
biskupów katolickich. Pozytywnie o dziele wypowiedział się także papież Pius XII, który w czasie audiencji
powiedział: "Opublikujcie to dzieło takie, jakie jest. Nie ma potrzeby dawać opinię o jego pochodzeniu. Kto
przeczyta, ten zrozumie". Także inny papież, Paweł VI oznajmił że bardzo to dzieło ceni.
AUDIO: https://youtu.be/7j8nRYyCsIo?list=PLejcSFam4nppowQVmZ21QbdGaAVTnacnP

Maria Valtorta



10 książek

Męka Jezusa

Objawienia maryjne

Wydarzenia, podczas których Maria Matka Jezusa miała jakoby objawić się w sposób nadprzyrodzony
jednej bądź wielu osobom. Objawienia często nazywane są od miejsca, gdzie miały miejsce. Niektóre
objawienia maryjne były odnotowywane w tym samym miejscu w dłuższym okresie. W większości
przypadków tylko niektórzy ludzie twierdzili, że doznali widzeń. Wyjątkiem pozostają objawienia z Zeitoun i
Assiut w Egipcie, gdzie tysiące ludzi było przekonanych, że w pewnym okresie widziało Maryję.
Objawienia Maryjne uznane przez Kościół katolicki:


1531: Objawienie w Guadalupe (Meksyku) - 9 grudnia Matka Boża miała objawić się Juanowi
Diego. Kościół zatwierdził te objawienia niemal natychmiast. W jego wyniku całe plemiona
indiańskie zaczęły masowo przechodzić na katolicyzm[18].



1588-1634: Objawienia w Quito (Ekwador) - w latach 1588–1634 siostra Marianna Franciszka
de Jesús Torres y Berriochoa doznała serii objawień od Matki Bożej, która tytułowała się
jako Matka Boża Pomyślności. W czasie objawień siostra Marianna została poinformowana o
kryzysie, jaki nastąpi wśród chrześcijan pod koniec XIX wieku, a zwłaszcza w XX wieku. Kryzys
objawić się miał drastycznym spadkiem powołań kapłańskich, zanikiem wiary oraz rozwiązłością
obyczajów[19].



1830: Objawienie w Paryżu (Francja) - Maryja ukazała się siostrze Katarzynie Labouré i poleciła
jej stworzyć Cudowny Medalik, który miał chronić ludzi i szerzyć pobożność maryjną. W 1846 roku
papież Grzegorz XVI uznał prawdziwość objawień. Zakonnica jest dzisiaj świętą Kościoła[20].



1846: Objawianie w La Salette (Francja) - Matka Boża miała 19 września ukazać się 15letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im swoje orędzie. W piątą
rocznicę objawień biskup Grenoble ogłosił ich nadprzyrodzony charakter i założył Zgromadzenie
Księży Saletynów[21].



1858: Objawianie w Lourdes (Francja) - Maryja objawiła się Bernadetcie Soubirous. Matka
Boża przekazała jej prawdę o swoim Niepokalanym Poczęciu. Biskup diecezji Tarbes uznał
prawdziwość objawień w 1862 roku. W Lourdes do dziś zdarzają się przypadki cudownych
uzdrowień[22].



1871: Objawienie w Pontmain (Francja) - 17 lutego grupka dzieci modliła się o pokój, w
czasie wojny prusko-francuskiej. Ukazała im się Maryja, która obiecała spełnienie prośby. 18
lutego podpisano rozejm, który uniemożliwił zbliżającemu się pruskiemu wojsku rozgrabienie
miasta. Wobec tego cudu 2 lutego 1872 r. biskup Laval potwierdził objawienia[23].



1876: Objawienia w Pellevoisin (Francja) - Maryja objawiła się piętnastokrotnie Estelli Faguette
w Pellevoisin. Przedstawiła się jako Matka Boża Miłosierdzia. Zachęcała do noszenia Szkaplerza
Najświętszego Serca Jezusa, mówiąc: „Kocham tę formę pobożności”.[24].



1877: Objawienia w Gietrzwałdzie (ziemie polskie) - Maryja ukazała się
trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Poleciła jej się
modlić i nawracać. Biskup warmiński zwołał komisję do zbadania tej sprawy. W 1977 roku Prymas
Polski zatwierdził objawienia[25].



1879: Objawienie w Knock (Irlandia) - 21 sierpnia 1879 r. modlącym się w kościele wiernym
ukazała się Matka Boża, św. Józef, św. Jan Ewangelista i dwoje aniołów z Barankiem. Wszyscy
świadkowie widzieli to samo. Maryja nie zostawiła żadnego orędzia. Ostatecznie objawienie to
uznano w 1936 roku[26].



1917: Objawiania w Fatimie (Portugalia) - Maryja objawiała się między 13 maja a 13
października trójce dzieci: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Przekazała im trzy
tajemnice, która spisała Łucja. Papież zatwierdził prawdziwość objawień w 1930 roku[27].
Objawienie jest znane ze spektakularnego Cudu Słońca, który nastąpił w czasie trwania objawień
(13 październik) i który widziało blisko 70 tysięcy ludzi.



1932-1933: Objawienie w Beauraing (Belgia) - Maryja objawiła się trójce dzieci w belgijskim
miasteczku. Biskup diecezji uznał prawdziwość objawień w 1949 roku[28].



1933: Objawienie w Banneux (Belgia) - rozpoczęły się w niedzielę, 15 stycznia 1933 r., 12 dni
po ostatnim objawieniu w Beauraing, leżącym 90 km dalej. Począwszy od 29 listopada 1932 r.,
Matka Boża objawiała się w Beauraing 26 razy, jednemu chłopcu i pięciu dziewczynkom, w wieku
od 9 do 15 lat. Objawienia Matki Bożej w Beauraing i Banneux zostały oficjalne uznane przez
władze kościelne w 1949 r.



1937-1940: Objawienie w Heede (Niemcy) - Maryja ukazywała ponad sto razy się czterem
dziewczynkom. Przedstawiła im się jako Królowa Wszechświata i Dusz Czyśćcowych. Jej orędzie
zwracało szczególną uwagę na modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu i nawrócenie. Komisja
powołana przez ówczesnego biskupa stwierdziła, że objawienia są prawdziwe i zezwoliła na kult
lokalny[29].



1945-1959: Objawienia w Amsterdamie (Holandia) - Maryja objawiła się Idzie
Peerdeman określając się jako Pani Wszystkich Narodów. Początkowo biskupi i Kongregacja Nauki
Wiary objawienia odrzucili. Jednak w ostatnich latach prawie 60 diecezji dało temu orędziu
imprimatur, a kongregacja postanowiła na nowo przyjrzeć się sprawie. 31 maja 2002 r. biskup
diecezjalny potwierdził "nadnaturalny charakter objawień"[30].



1947: Objawienie z Tre Fontane w Rzymie (Włochy) - 12 kwietnia 1947. Maryja, ukazała się
komuniście Brunowi Cornacchioli, nazywając siebie siebie Panną Objawienia. Objawienia
początkowo nie zostały uznane przez Kościół katolicki, ale w 1956 papież Pius XII pozwolił

wybudować w miejscu kultu kaplicę, a opiekę nad sanktuarium powierzył Zakonowi Braci
Mniejszych Konwentualnych[31]. W 1997 papież Jan Paweł II zaaprobował nazwę miejsca kultu
jako Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach (wł. Santa Maria del Terzo
Millennio alle Tre Fontane).


1968: Objawienie w Zeitoun (Egipt) - jedne z nielicznych objawień, w czasie których Maryja
ukazała w miejscu publicznym tłumowi ludzi. 30 kwietnia "świetlista postać" ukazała się w Egipcie
na wieży koptyjskiego kościoła. Świadkami objawień było również wielu muzułmanów. W 1971
roku biskup katolicki uznał je za prawdziwe. Maryja podczas tych objawień nie przekazała żadnego
orędzia[32].



1973: Objawianie w Akita (Japonia) - 12 czerwca siostra Agnieszka Katsuko Sasagawa podczas
otwierania tabernakulum w domu zakonnym miała widzenie. Oślepił ją blask Najświętszego
Sakramentu. Niedługo po tym wydarzeniu na lewej ręce zakonnicy pojawił się krwawiący stygmat,
a wkrótce taki sam był na dłoni figury Maryi w kaplicy. Figura ta wielokrotnie też płakała łzami i
pociła się pachnącymi olejami. 22 kwietnia 1984 r. biskup Niigaty uznał objawienia za
prawdziwe[33].



1983-1989: Objawienie w Kibeho (Rwanda) - Maryja ukazywała się trzem dziewczynom z
plemienia Tutsi. Wzywała je do pokuty i wynagrodzenia za grzechy ludzkości. Maryja ukazywała
im się jako Matka Słowa. W roku 1988 biskup Kibeho uznał objawienia za prawdziwe[34].

Inne objawienia






1850: Objawienie w Licheniu (ziemie polskie) - Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi
Sikatce. Poleciła mu przenieść cudowny obraz, który wisiał w leśnej kapliczce, na godniejsze
miejsce. Do dziś wielu chorych czci kamień, na którym są odciśnięte stopy Maryi. Zdarzają się tam
też cudowne uzdrowienia. Objawienie oficjalnie nie zostało uznane przez Kościół, ale władze
kościelne zezwoliły na kult cudownego obrazu. Jednym z uzdrowionych tam był młody
seminarzysta - późniejszy kardynał - Stefan Wyszyński[35]
1961-1965: Objawienia w Garabandal (Hiszpania) – miały miejsce latach 1961-1965, z
udziałem czterech mieszkających w tej wsi dziewczynek. Stolica Apostolska nie wydała żadnego
orzeczenia na ich temat, jedynie Święte Oficjum raz (1965) i Kongregacja Doktryny
Wiary dwukrotnie (1967 i 1992) odesłały sprawę do diecezji[36]
od 1981: Objawienia w Medziugorie (Bośnia i Hercegowina) - według relacji sześciu osób,
zwanych widzącymi objawienia, które rozpoczęły się w Medziugorie w czerwcu 1981 i zgodnie z
relacją widzących trwają do dziś[37]. Kościół katolicki bada prawdziwość tych objawień. Do tej pory
ich nie odrzucił ani nie potwierdził[38].

Licheń

Garabandal

Mdziugorie

ARCHIWALNE NAGRANIE PAPIEŻ LEON XIII MÓWI RÓŻANIEC W 1903 ROKU: https://youtu.be/vzLduvnW-FA

W każdej diecezji jest Seminarium Duchowne. W Krakowie:
http://seminarium-krakow.pl/,
Zakony też mają swoje Seminaria Duchowne.
Przystąpienie do seminarium w Orchard Lake w USA
poprzedza pobyt w Wyższym Seminarium śś. Cyryla i
Metodego w Krakowie. Tutaj klerycy odbywają dwuletnie
studia filozoficzne i roczny kurs akulturacji,
podczas którego uczą się języka angielskiego.
Po ukończeniu studiów są święcenia kapłańskie.

INFORMATOR

ZAKONÓW:



ZAKONY MĘSKIE jakie noszą habity? - http://zakonnicy.blogspot.com/



ZAKONY ŻEŃSKIE - http://habity-zakonne.blogspot.com/2010/02/lista-zakonow-zenskich.html

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI: https://episkopat.pl/
DOKUMENTY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/
KOMUNIKATY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-komunikaty/
LISTY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/listy-pasterskie-kep/
LISTY METROPOLITY: https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy
ORDO: https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo

RADIO MARYJA: http://www.radiomaryja.pl/
TELEWIZJA TRWAM: https://www.tv-trwam.pl/
NASZDZIENNIK: https://naszdziennik.pl/
GOŚĆ NIEDZIELNY: https://www.gosc.pl/
M. GOŚĆ NIEDZIELNY: https://www.malygosc.pl/
POZNAJ NIEZNANE: https://poznajnieznane.pl/
WIADOMOŚCI MISYJNE: https://misyjne.pl/
EKUMENIZM: https://www.ekumenizm.pl/
NIEDZIELA: http://www.niedziela.pl/
WIARA: https://www.wiara.pl/
DEON: https://www.deon.pl/
ALETEIA: https://pl.aleteia.org/
OPOKA: https://opoka.org.pl/
GRODNO: http://slowo.grodnensis.by/

WILNO: https://kurierwilenski.lt/category/litwa/

Kościół w Polsce - https://ekai.pl/diecezje/
Diecezje -

http://episkopat.pl/diecezje-kosciola-katolickiego-w-polsce/

DIECEZJE W POLSCE - https://episkopat.pl/diecezje-kosciola-katolickiego-w-polsce/

Dekanat 34 – Rabka
Dziekan: ks. Dariusz Pacula
Wicedziekan: ks. Paweł Duźniak
Notariusz: ks. Paweł Skowron
Animator duszpasterstwa dorosłych: ks. Antoni Syc
Animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży: ks. Leszek Dyląg
Dekanalny ojciec duchowny:

http://ai360.pl/panoramy.php?s_place=177

PANORAMY: https://www.ai360.pl/panoramy.php?s_place=177
http://www.qtvr-poland.com/index.php?page_id=4&s_place=292

http://www.qtvr-poland.com/index.php?page_id=4&s_place=292

Procesja z Wawelu na Skałkę, a w czasie Kazania Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
helikopter krążył nad Skałką i zakłócał porządek… co zresztą słychać! 12.05.1974: Pobierz

Millenium 1966, bez Papieża Pawła VI -

http://parafia.rabka.swmm.eu/ogloszenia_2015_06_28.php

Foto - http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html

http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polskizaklocone-,nId,1717440#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Narodowa nowenna przed 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły, każdego 18. dnia miesiąca.

Film: https://youtu.be/t2BtCvThuSg https://pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl/

Abp Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938): http://www.ormianie.pl/files/Wiadomosci_KAI_11_17_marca_2019.pdf
Był ostatnim biskupem ormiańsko-katolickim w Polsce, a przy tym wybitnym polskim patriotą. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości
dał się poznać jako dyplomata i mąż stanu na arenie wszystkich trzech zaborów. Sakrę przyjął we Lwowie w 1901 r. w wieku 37 lat. Bronił
spraw polskich jako poseł do Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie i Izby Panów Cesarstwa w Wiedniu. W 1906 r. jako jedyny biskup z
Galicji bronił strajków uczniowskich w Wielkopolsce. Rok wcześniej interweniował u papieża w związku ze źle odebranym w Polsce
dokumentem „Poloniae populum”, w którym Ojciec Święty zaniepokojony lewicowym kontekstem wydarzeń 1905 r. potępiał próby buntu
wobec władzy cara. To abp Teodorowicz wytłumaczył papieżowi polski punkt widzenia, a antypapieskie nastroje uspokoił wyjaśniającym
listem, odczytanym w kościołach na terenie trzech zaborów. Choć ustanowienie oficjalnego przedstawicielstwa przy Stolicy Apostolskiej
było niemożliwe, abp Teodorowicz skutecznie zadbał, by zapewnić Ojcu Świętemu stałe źródło informacji nt. polskiego Kościoła.
W 1919 r., u progu niepodległości, wygłosił w katedrze św. Jana w Warszawie słynne kazanie na rozpoczęcie obrad Sejmu
Ustawodawczego. Apelował w nim o zaniechanie walki o partykularne interesy i zaangażowanie wszystkich sił na rzecz dobra wspólnego.
Sam zasiadał w Sejmie i Senacie, a swoim olbrzymim politycznym doświadczeniem służył Kościołowi w Polsce, referując na posiedzeniach
Episkopatu kwestie związane z polityką (do 1926 r.). Występował w obronie polskości Galicji Wschodniej. Włączył się w akcję plebiscytową
na Śląsku. Po jego śmierci w 1938 r. ogłoszono żałobę narodową.

Kard. Adam Stefan Sapieha (1867-1951)
Nazywany był Księciem Niezłomnym i Wielkim Jałmużnikiem. To on wychował do kapłaństwa Karola Wojtyłę. Tuż po święceniach w 1893
skierowano go do pracy w parafii w Jazłowcu. Wierni zapamiętali młodego księdza: nie opuścił ich podczas epidemii cholery, ale pozostał,
organizując pomoc. Taki był. Również, gdy po latach spędzonych w Rzymie, mianowany został w 1911 r. biskupem krakowskim.
Już z okazji ingresu zorganizował poczęstunek dla ubogich. Organizował pomoc dla biednych przy parafiach. Osobiście odwiedzał szpitale
i kuchnie dla ubogich, gdzie sam jadał, sprawdzając jakość posiłków. W czasie I wojny światowej niósł wsparcie ofiarom na terenie
wszystkich zaborów. To za jego czasów w Krakowie posługiwał św. Brat Albert. W okresie międzywojennym organizował działalność
Caritas, a w czasie okupacji hitlerowskiej – działalność humanitarną. Pomagał Żydom, wysyłał paczki do obozów koncentracyjnych.
Pod nieobecność kard. Augusta Hlonda to abp Sapieha (godność metropolity otrzymał w 1926 r.) stał się faktycznie głową Kościoła w
Polsce. Współpracował z rządem RP na uchodźctwie i ze Stolicą Apostolską, informując o sytuacji w okupowanym kraju. Był darzony
przez rodaków bezgranicznym zaufaniem i miłością. W 1942 r. przyjął do podziemnego seminarium duchownego w Krakowie młodego
Karola Wojtyłę. 1 listopada 1946 r. udzielił mu w trybie przyspieszonym święceń kapłańskich, a dwa tygodnie później wysłał do Rzymu.
W 1945 r. zwołał w Częstochowie pierwsze powojenne posiedzenie Episkopatu i przewodniczył jego obradom. Odwiedził też były obóz
koncentracyjny Auschwitz. Odnowił Caritas. Skutecznie zabiegał o pomoc charytatywną z zagranicy. W 1946 r. otrzymał kapelusz
kardynalski. Angażował się w normalizowanie sytuacji państwo – Kościół, pisał liczne memoranda do władz, występował w obronie
represjonowanych. Sam spodziewał się aresztowania, ale komuniści się na to nie odważyli. Jego pogrzeb w 1951 r. stał się wielką
manifestacją narodowo-patriotyczną. Pochowany został w katedrze wawelskiej. „Lata płyną naprzód, już wielu nie pamięta księcia
kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają tak jak ja, mają obowiązek przypominać, aby ta wielkość trwała i tworzyła
przyszłość narodu i Kościoła na tej polskiej ziemi. Bóg Ci zapłać, Księże Kardynale, za to, czym byłeś dla nas, dla mnie, dla wszystkich
Polaków strasznego okresu okupacji” – mówił Jan Paweł II w 1999 r. w Krakowie.

Kard. August Hlond (1881-1948)
Wielki Prymas II RP, który przez czas swej posługi starał się być zwornikiem jedności państwa i Kościoła. Był promotorem laikatu, pod
pewnymi względami prekursorem myśli Soboru Watykańskiego II. To on wskazał jako swego następcę bp. Stefana Wyszyńskiego. Jest
kandydatem na ołtarze. W 1896 r. wstąpił do salezjanów, w 1922 r. mianowany został administratorem apostolskim w Katowicach,
a następnie tamtejszym biskupem diecezjalnym. W czasie swoich krótkich rządów na Śląsku założył m.in. „Gościa Niedzielnego”.
W 1926 r. mianowany został arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, a rok później kreowany kardynałem. Powołał do życia Akcję
Katolicką, brał udział w międzynarodowych kongresach eucharystycznych, zorganizował międzynarodowy kongres misyjny w Poznaniu,
stworzył nowe zgromadzenie – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, mające służyć emigrantom. Na skutek jego sprzeciwu
porzucono projekt wprowadzenia świeckich małżeństw i rozwodów w polskim prawie. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Rzymu,
by spotkać się z papieżem. Nie mógł już potem wrócić do kraju. Był więc rzecznikiem sprawy polskiej poza granicami. Wrócił w 1945 r.
Z jego inspiracji Pius XII rozwiązał unię personalną Gniezna i Poznania i utworzył nową gnieźnieńsko-warszawską, która miała przetrwać
do 1992 r. W związku ze szczególną sytuacją Prymas Polski otrzymał też od Ojca Świętego nadzwyczajne i bardzo szerokie
pełnomocnictwa jurysdykcyjne. 8 września 1946 r. na Jasnej Górze kard. Hlond wraz z całym Episkopatem w obecności miliona wiernych
poświęcił Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, w duchu orędzia fatimskiego (jako drugi po Portugalii kraj).

Kard. Stefan Wyszyński (1901-1981)
Nazywany jest Prymasem Tysiąclecia. „Takiego Ojca, pasterza, prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – mówił o nim Jan Paweł II. Kard.
Wyszyński w okresie komunizmu, dzięki nadzwyczajnym pełnomocnictwom Stolicy Apostolskiej, a także łącząc funkcję prymasa
i przewodniczącego Konferencji Episkopatu, był niemalże „zwierzchnikiem” Kościoła w Polsce, a także duchowym przywódcą narodu.
Stolica Apostolska wydała dekret o heroiczności jego cnót. Do jego beatyfikacji niezbędne jest tylko uznanie cudu. W 1946 r. został
biskupem lubelskim, a już dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski. Były to najcięższe lata
stalinizmu. W obliczu nasilających się represji Prymas dążył do kompromisu z władzami, by chronić Kościół. Mimo zawartego
porozumienia represje nie ustawały. W 1953 r. władze zdecydowały się na bezpośrednią ingerencję w zasady obsadzania stanowisk
kościelnych.
Prymas Wyszyński – już wtedy kardynał – sprzeciwił się temu w liście zawierającym pamiętne „Non possumus”. We wrześniu 1953 r.
został aresztowany. Trzy lata internowania były czasem przygotowania programu odnowy życia religijnego w Polsce. Zawarł go m.in. w
tekście Jasnogórskich Ślubów Narodu i w programie Wielkiej Nowenny (1957-1966) przed jubileuszem1000-lecia chrztu Polski. Były to
wielkie narodowe rekolekcje, podczas których po całym kraju pielgrzymowała kopia Ikony Jasnogórskiej. W latach 60. i 70. Prymas Polski
należał do ścisłego grona największych autorytetów Kościoła. Czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, odegrał
samodzielną rolę przy kształtowaniu tekstu 8. rozdziału mariologicznego „Lumen gentium”. Głosy na niego padały podczas konklawe
zarówno w 1958, jak i 1978 r. „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności
rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei,
Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które
związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” – powiedział Jan Paweł II po wyborze na Stolicą Piotrową.

Kard. Bolesław Kominek (1903 -1974)
Pierwszy po II wojnie światowej arcybiskup metropolita wrocławski. Inicjator i autor pamiętnego listu biskupów polskich do biskupów
niemieckich. Jeden z ojców polsko-niemieckiego pojednania. Dorastał w wielokulturowej społeczności Górnego Śląska. Wychowany został
na polskiego patriotę, choć uczył się w niemieckiej szkole. W czasie wojny był kapelanem Armii Krajowej na Górnym Śląsku i
pełnomocnikiem rządu londyńskiego ds. kościelno-społecznych, choć jako autochton wpisany był na Volkslistę, a jego brat wcielony został
do Wehrmachtu. Po wojnie mianowany administratorem apostolskim Śląska Opolskiego. Ze względu na represje komunistyczne został

jednak usunięty z terenów Śląska, a sakrę biskupią przyjął potajemnie. Pracę na Śląsku rozpocząć mógł dopiero po odwilży w 1956 r. –
tym razem jako administrator apostolski we Wrocławiu. Miał świadomość, jak wielkie napięcia wiążą się z sytuacją na Ziemiach
Odzyskanych. Niemcy nie uznawali granicy na Odrze i Nysie, w związku z tym Stolica Apostolska wstrzymywała się z powoływaniem na
tych terenach kanonicznych diecezji. To z kolei budziło niepokój Polaków i wykorzystywane było przez komunistów do ataku na Kościół.
Cała ta sytuacja radykalizowała nacjonalizmy po obu stronach. Słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o wybaczenie” zawarte w liście
biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., choć wywołały kampanię nienawiści ze strony władz, były pierwszym krokiem w
kierunku pojednania. W 1970 r. RFN uznała granicę na Odrze i Nysie, a na Ziemiach Odzyskanych powstały wkrótce polskie diecezje.

Abp Antoni Baraniak (1904-1977)
W 1933 r. ks. Baraniak, salezjanin, powołany został na sekretarza i osobistego kapelana Prymasa Hlonda. Funkcje te pełnił również przy
boku jego następcy, stając się jednym z najważniejszych przedstawicieli Kościoła w Polsce w najtrudniejszych dla niego czasach. W 1951
r. przyjął sakrę biskupią, pozostał jednak w Warszawie jako kierownik sekretariatu Prymasa. Kard. Wyszyński w momencie aresztowania
liczył na to, że bp Baraniak zastąpi go w pełnieniu obowiązków. Aresztowano go jednak kilka godzin później. Chodziło o to, by wymusić na
nim zeznania kompromitujące Prymasa, któremu komuniści zamierzali wytoczyć pokazowy proces, oskarżając o działalność szpiegowską,
kontrrewolucyjną i zdradę państwa, jak to miało miejsce w przypadku hierarchów w innych krajach Bloku Wschodniego. Bp Baraniak trafił
na Rakowiecką. Okrutne bicie, przetrzymywanie nago i bez pokarmu w wilgotnym karcerze przy wielostopniowym mrozie, zrywanie
paznokci, odmowa pomocy lekarskiej – to tylko niektóre z tortur stosowanych przez śledczych. Przesłuchiwano go 145 razy. „Pracowało”
nad nim 31 funkcjonariuszy. Przesłuchiwano go nawet w szpitalu, do którego wreszcie trafił. Nie uzyskano nic. Wyszedł z więzienia w 1956
r. jako człowiek fizycznie i psychicznie wyniszczony. Nadal kierował jednak sekretariatem Prymasa, do czasu nominacji w 1957 r. na
arcybiskupa poznańskiego. W 1966 r. zorganizował w Poznaniu obchody 1000-lecia chrztu Polski.

Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012)
Radykalny antykomunista, represjonowany i szykanowany, stał się symbolem pokojowej walki o polską duszę. Biskupem przemyskim
został w 1965 r. w zasadzie w wyniku niedopatrzenia władz PRL. Przegapiły one trzymiesięczny okres, w którym miały możliwość
zawetowania nominacji. Nowego biskupa uznały za wroga – nie bez przyczyny. Głosił bezkompromisowe kazania. Podejmował działania
na rzecz budowy nowych więzi społecznych. Wspierał materialnie represjonowanych. Kuria biskupia była miejscem spotkań
opozycjonistów, m.in. z KOR, ROPCiO czy KPN. Przyjął program zagęszczenia sieci parafialnej w diecezji i budownictwa sakralnego. Za
jego rządów w diecezji powstało 220 nowych parafii, ponad 430 kościołów i kilkaset domów katechetycznych w większości bez zgody
władz, za to przy współudziale wiernych. Władze robiły wszystko, by usunąć go z diecezji. Był szykanowany i oczerniany. Nieprawdziwe
informacje o nim rozpowszechniano wśród wiernych i przesyłano do Watykanu. Inwigilowany był przy pomocy rzeszy agentów. Zyskał
miano „biskupa niezłomnego”. W 1992 r. Jan Paweł II mianował go pierwszym metropolitą nowoutworzonej metropolii przemyskiej.

Abp Bronisław Dąbrowski (1917-1997)
Wybitny sekretarz KEP (w latach 1969 -1993), odpowiedzialny za prowadzenie dialogu z władzami PRL. Emisariusz i osobisty informator
Jana Pawła II nt. sytuacji w Polsce. Uczestnik rozmów w Magdalence i przy Okrągłym Stole. Jako 18-latek wstąpił do zgromadzenia
orionistów. Zamierzał jechać na misje do Ameryki Południowej, ale żyjący jeszcze wówczas św. Alojzy Orione, którego poznał osobiście
podczas studiów we Włoszech, powiedział mu jasno: twoja misja jest w Polsce. Wrócił do kraju tuż po wybuchu wojny. Upoważnienie do
prowadzenia rozmów z władzami państwowymi otrzymał już w 1950 r., gdy został mianowany dyrektorem Biura Sekretariatu KEP. W 1962
r. przyjął sakrę biskupią jako biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Siedem lat później został wybrany sekretarzem generalnym
Episkopatu. W 1982 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem tytularnym. Przez lata posługi angażował się w polskie życie politycznie,
stając się emisariuszem KEP ds. dialogu z władzą. 16 grudnia 1981 r. skierował list do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym potępił
dekret Rady Państwa o stanie wojennym. W nocy z 21 na 22 grudnia udał się do Rzymu. Wkrótce stał się najbardziej wiarygodnym
źródłem informacji dla papieża. Jego działania w dużym stopniu służyły obronie interesu represjonowanych i pokrzywdzonych, również
duchownych i biskupów. Negocjował kwestie organizacji masowych wydarzeń religijnych, ale także stanowiska Kościoła wobec ważnych
zagadnień społecznych i politycznych, również w trudnych latach transformacji ustrojowej.

Kard. Józef Glemp (1929-2013)
Uczeń i kontynuator kard. Wyszyńskiego. Ostatni prymas Polski, który był również przewodniczącym Episkopatu. To on przeprowadził
Kościół przez ostatnie lata komunizmu i trudne początki niepodległości. Prawdopodobnie już od lat 60. SB próbowała skłonić go do
współpracy. Nękano go, szykanowano, zastraszano, a nawet usiłowano skompromitować na tle obyczajowym. Bezskutecznie. Od 1967 r.
ks. Glemp pełnił funkcję osobistego sekretarza prymasa Wyszyńskiego. W 1979 r. został biskupem diecezji warmińskiej, sakrę przyjął z rąk
prymasa. Po jego śmierci w 1981 r. został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim oraz prymasem Polski. W 1983 r. otrzymał godność
kardynała. W okresie stanu wojennego starał się pełnić funkcje mediatora i uspokajać nastroje społeczne, po to, by nie doszło do rozlewu
krwi. Wspierał osoby represjonowane. Pod koniec lat 80. poparł ideę Okrągłego Stołu. Przyczynił się do ustanowienia relacji
dyplomatycznych z Watykanem i podpisania konkordatu w 1993 r. W 2000 r., w roku Wielkiego Jubileuszu, dokonał bezprecedensowego
rachunku sumienia Kościoła w Polsce. Przeprosił wówczas Boga m.in. za akty kolaboracji niektórych księży w okresie PRL, za życie
duchownych ponad stan i uleganie nałogom oraz tolerowanie przejawów antysemityzmu. Osobiście przepraszał za „lęk” w okresie stanu
wojennego oraz za to, że nie zdołał „ocalić ks. Popiełuszki, mimo wysiłków podejmowanych w tym kierunku”. Już w 1989 r. prymas Glemp
podjął ideę budowy Świątyni Opatrzności Bożej, a także za pontyfikat Jana Pawła II.

Kard. Franciszek Macharski (1927-2016)
Był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia. Na zawołanie biskupie wybrał słowa: „Jezu, ufam Tobie”. To
on w 1979 r. dał Imprimatur dla publikacji „Dzienniczka” s. Faustyny. Jako arcybiskup krakowski realizował
charyzmat miłosierdzia poprzez liczne dzieła na rzecz potrzebujących. Wrażliwości na potrzebujących
uczył się od kard. Sapiehy. Po święceniach w 1950 r. miał wyjechać na studia do Fryburga Szwajcarskiego.
Nie dostał paszportu, gdyż odmówił współpracy z UB. Został wikarym k. Bielska. Na studia wyjechał
dopiero w 1956 r. 30 grudnia 1978 r. Jan Paweł II mianował go swoim następcą na urzędzie arcybiskupa
metropolity krakowskiego. Pół roku później został kardynałem. Bronił prześladowanych, odwiedzał
internowanych. Wspierał Solidarność, wychowywał kapłanów, przybliżał Kościół do wiernych. Był wszędzie,
ale przede wszystkim wśród biednych i słabych. Odwiedzał schroniska dla bezdomnych, otwierał domy
samotnych matek i rodzinne domy dziecka, wspierał materialnie ośrodki dla niepełnosprawnych. Fundował
kosztowne operacje i terapie ludziom, których nie było na to stać.

„Przytułek” u Albertynek.

Prostota i pokora kard. Macharskiego, których dziś można dotknąć. Niezwykłe
wrażenie robi również paszport dyplomatyczny kardynała, w którym przy swoim
zdjęciu wkleił on wizerunek Jezusa Miłosiernego.

W sierpniu w krakowskim sanktuarium „Ecce Homo” otwarto pokój poświęcony pamięci kard.
Franciszka Macharskiego. Są w nim przedmioty i pamiątki, które towarzyszyły mu przez lata
jego posługi duszpasterskiej. Ostatnie 11 lat życia były metropolita krakowski spędził u sióstr
albertynek w krakowskim sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo”.
Codzienność kardynała: Przedmioty używane na co dzień, książki, rzeczy związane z posługą kapłana,
dewocjonalia, osobiste notatki czy pamiątki z życia kard. Macharskiego – tak właśnie wygląda ta niewielka, ale
wiele mówiąca przestrzeń w jednym z budynków klasztoru albertynek w Krakowie. Część rzeczy jest
wystawiona na półkach czy komodzie, część w specjalnej wielkiej gablocie. Pod oknem natomiast znajduje się
specjalny kącik – z fotelem, przez oparcie którego przewieszony jest pled, którym przykrywał się kard.
Franciszek. Pod fotelem stoją kapcie. A przed nim niewielki stolik z otwartym brewiarzem, na którym leżą
okulary hierarchy. Zupełnie tak, jakby kardynał wyszedł tylko na moment…

Skromność przede wszystkim, to ujmuje: „Pragnęłyśmy, by każdy, kto otworzy drzwi tego niewielkiego
pokoju, poczuł się tak, jak my, kiedy spotykałyśmy kardynała codziennie, gdy u nas mieszkał i tak jak ci, którzy
odwiedzali go w naszym klasztorze bardzo często podczas jego emerytury”.

Video:
Jan Paweł II Homilia - czyta Kard. Macharski na ziemi sądeckiej: https://youtu.be/G_pOkp06Q_I
Kardynał Franciszek Macharski - kazanie: https://youtu.be/eWAj7806DII
Kardynał Franciszek Macharski na Ziemi Zagórzańskiej. Zdjęcia sentymentalne i historyczne: https://youtu.be/_NS5B-vnzfs
Wspomnienia o kardynale Franciszku Macharskim: https://youtu.be/EdCe_583XxE
WIARA I ZYCIE - Kardynał Franciszek: https://youtu.be/f7eBlYsfSVE

Churchill - miasto niedźwiedzi polarnych. Do Churchill dociera najprawdziwszy ekspres
polarny, który mknąc prawie 2000 km przez dziką tajgę kończy swój bieg na brzegu Oceanu Arktycznego. W
miasteczku jest katolicki kościół, msze odprawiane są codziennie. Po nabożeństwie, na którym byłem jedynym
“wiernym”, okazało się, że Biskup nazywa się Wiesław Krótki i też jest Polakiem. Jego diecezja jest
terytorialnie największą na świecie, liczy 2 300 000 km² (7x pow. Polski), a zarazem niemal najmniejszą
liczebnie – ma tylko nieco ponad 8000 wiernych.: https://paragonzpodrozy.pl/13488/miasto-niedzwiedzi-polarnych/

zorza

Ks. Bp nazywa się Wiesław Krótki i jest
Polakiem.

Kolej Transkanadyjska: https://paragonzpodrozy.pl/13426/kolej-transkanadyjska/
Żyjemy jak królowie: https://paragonzpodrozy.pl/13368/zyjemy-jak-krolowie/
Pociągiem dookoła Polski: https://paragonzpodrozy.pl/2899/pociagiem-dookola-polski/
Bieszczady: https://paragonzpodrozy.pl/13001/bieszczady-wschodnie-jak-jest-po-ukrainskiej-stronie-bieszczad/
Madagaskar: https://paragonzpodrozy.pl/14154/kierunek-madagaskar/
Tatry: https://paragonzpodrozy.pl/14100/listopadowy-wypad-w-tatry/
Węże w Polsce: https://facet.onet.pl/warto-wiedziec/w-pultusku-znaleziono-dwuglowa-zmije/lfycm5y

Marianna i Juliusz Kolbowie

Św.

http://adonai.pl/swieci/drukuj.php?id=174

1941 - http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-14a.php3

1984 - Bł.
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Ks. Jerzy Popiełuszko - http://xj.popieluszko.pl/

Przy grobie Księdza Jerzego Popiełuszki

św. Andrzej
Bobola
zamęczony
w Janowie Poleskim
16 maja 1657
( biał. Іванава)
http://www.strachocina.przemyska.pl/ind
ex.php?id=4&subpage=1
Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli
do Ojczyzny (Warszawa A. D. 1938)
https://www.youtube.com/watch?v=UY12A3SEHf4
https://www.youtube.com/watch?v=vCd92izDg14
https://www.youtube.com/watch?v=DYNQkOINDrs
https://www.youtube.com/watch?v=EaFL_nthsbE
https://www.youtube.com/watch?v=_O4KJjsJJco
https://www.youtube.com/watch?v=5edcXeNkYtM
https://www.youtube.com/watch?v=QPL4qcFCLos

W małej apsydzie nawy świątyni OO. Jezuitów w Krakowie znajduje się ołtarz
dedykowany Św. Andrzejowi Boboli (1591-1657), niestrudzonemu
Apostołowi Pińszczyzny, który swą pracą zyskał przydomek duszochwata
i poniósł okrutną śmierć męczeńską z rąk Kozaków w Janowie Poleskim.
https://www.ampolska.co/Artykuly/Bazylika-NSPJ/Kompozycja-oltarzowa/art-472-Sw-Andrzej-Bobola-meczennik-za-wiare.htm

Święty Ogień w Jerozolimie. Co roku ceremonii
przewodniczy prawosławny Patriarcha Jerozolimy. Zwykle w
nabożeństwie uczestniczy ok. 30 000 osób. W tym roku w
Świątyni będzie, ze względów bezpieczeństwa, znajdować się

Z

będzie około 10 osób.
obacz Cud Ognia na
48
18.04.2020 r. godz. 12 https://youtu.be/rP7nldRKAyI

żywo:

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa został on zaniesiony do Bramy Jafy, skąd dyplomaci polskiej
ambasady w Tel Awiwie dostarczyli go na płytę lotniska, a następnie samolotem został on już po raz 11
przetransportowany do Warszawy. Po przybyciu do stolicy został on przekazany, Metropolicie Sawie oraz
delegacjom diecezji i parafii. Dziękujemy Bogu za wielki dar łaski jaki otrzymujemy każdego roku na święto
Paschy Chrystusowej. Niech blask, ciepło i jasność płynąca ze Świętego Ognia rozjaśni nasze dusze, a nade
wszystko pomoże nam w tym trudnym czasie walki z chorobą jaka dotyka również naszą Ojczyznę.
Zdjęcia: Ambasada RP w Tel Awiwie. Wiecej, czytaj: cudognia.pl

Obejrzyj też filmy z pielgrzymi do Ziemi Świętej: https://youtu.be/xrhwP34IQnM

https://youtu.be/gtqWPxqG_wY

Zburzenie Bazyliki przez Al-Hakima (1009 r.) Kalif Egiptu nakazał zniszczyć ponad 600-letnią Bazylikę Grobu Świętego wybudowaną
przez św. Helenę. Syryjski historyk Ibn Al-Qalanisi (ur.1070) podaje, że główną przyczyną zburzenia świątyni była chęć zaprzestania
zstępowania Świętego Ognia. PEŁNY CYTAT: „Historia Al-Hakim Bi-amri’llah mówi, że w 398 roku [1007-1008 n.e.] nakazał zburzenie Kościoła al-Quamana w Jerozolimie(…) To był
obecny zwyczaj Chrześcijan z Egiptu by co roku podążać do Jerozolimy w wielkich siedziskach wielbłądzich na obchody Wielkanocy tam w Kościele Qumana. Al-Hakim poprosił misjonarza Qutekin AlAdudi, który był obecny na dworze o informacje dlaczego Chrześcijanie jadą do tego kościoła. Qutekin wiedział na ten temat z powodu częstych podróży do Syrii i częstej korespondencji w imieniu AlHakima z zarządcami tamtych terenów. <<Ten kościół>> powiedział mu <<jest blisko meczetu Al-Aqsa. Chrześcijanie są ekstremalnie mu oddani i podróżują tam ze wszystkich stron co Wielkanoc (…)
Zawieszają tam swoje lampy na ołtarzu i wtedy dzięki sztuczce, sprawiają, że pojawia się ogień w olej ich lamp. Ten olej ma właściwość zapalającą olej jaśminowy i wytwarza płomień niespotykanej bieli i
jasności (…) Ci, którzy to widzą, wyobrażają sobie, że ogień zstąpił z nieba i zapalił lampy.>> (…) Gdy Al-Hakim usłyszał to wytłumaczenie, wezwał Bish ibn Sawar’a oraz sekretarza i rozkazał mu
napisać do prefekta Ramle i do Ya’kub’a agenta misyjnego i nakazać im pojechać do Jerozolimy do Kościoła al.-Qumana i usunąć stamtąd wszystko i zburzyć go.” źródło: F.E.Peters, Jerusalem: the Holy
City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims, and Prophets, Princeton 1985, s. 258-259. za: H. Skarlakidis, Holy Fire, wyd. 2, Ateny 2015, s. 79-80

Papież Koptów w pustelni, sto milionów Egipcjan w bezruchu. Trzeba się pogodzić i z tym,
że kościoły są w zasadzie zamknięte. Zdarza się, że księża się modlą z jakąś rodziną, góra dwiema. Większe zgromadzenia są
całkowicie zakazane. Głowa naszego Kościoła - papież Tawadros II (Teodor II), i część biskupów udała się do monastyrów na pustyni
w Wadi Natrun. Tam są najważniejsze uroczystości, dzięki telewizji nic nam nie umyka. Papież, biskupi, garstka mnichów i chór, nie
może być więcej niż 50 osób, zachowujących dystans społeczny. Koptowie, którzy byli w Egipcie przed muzułmanami i Arabami,
stanowią 10% mieszkańców 1000 000 000 kraju. Są liczni w najbiedniejszych warstwach społecznych, ale i widoczni wśród
najlepiej sytuowanych. Najbogatsza rodzina, Sawirisów (telekomunikacja, nawozy, cement, budownictwo; interesy w 25
krajach), to Koptowie. Większość Koptów to wyznawcy Kościoła ortodoksyjnego, na którego czele stoi, jak się oficjalnie tytułuje,

Tawadros II Papież Aleksandrii i Patriarcha Stolicy Św. Marka.

Uroczystości
Wielkiego Tygodnia z udziałem Papieża Tawadrosa, odbywają się w monastyrze Świętego Paisjusza czy – jak mówią Koptowie –
Biszoja, mnicha i ascety, który żył na przełomie czwartego i piątego wieku. https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/200419249-PapiezKoptow-w-pustelni-sto-milionow-Egipcjan-w-bezruchu.html

BYĆ KOPTEM W EGIPCIE – W KRAJU „WOLNOŚCI” WYZNANIA
Egipt najczęściej kojarzy się z piramidami, sfinksem, grobowcami i mumiami faraonów. Niektórzy
pamiętają jeszcze, że to właśnie do Egiptu uciekła Święta Rodzina przed prześladowaniem
okrutnego króla Heroda. Jednak jest kraj muzułmański, gdzie na każdym kroku można spotkać
meczety. A potomkami rdzennych mieszkańców Egiptu są nie Arabowie, ale chrześcijanie –
Koptowie. Na ziemi swoich ojców są dziś ludźmi 2 kategorii, gdyż są… chrześcijanami

Arabowie nie są rdzennymi mieszkańcami Egiptu, to nie oni są dziedzicami starożytnej kultury egipskiej. Są jedynie
najeźdźcami, którzy na początku VII w. podbili Egipt i siłą wprowadzili islam z jego prawem i zwyczajami. Koptowie, choć
używają języka arabskiego (w liturgii nadal używają języka koptyjskiego egipskiego), to zamieszkiwali ten kraj na długo
przed muzułmańskim podbojem, a ich kultura sięga starożytnego Egiptu. Od czasów pojawienia się w Egipcie
fundamentalistów muzułmańskich Koptowie podlegają nieustannym prześladowaniom. Łatwo ich rozpoznać po
wytatuowanym na ręku krzyżu, co w znacznym stopniu „ułatwia” muzułmanom ich dyskryminację. Coraz częściej
słyszymy o prześladowaniach chrześcijan w różnych zakątkach świata. Jednak prześladowanie Koptyjskiego Kościoła
Ortodoksyjnego w Egipcie pomijane jest milczeniem. Tymczasem Kościołowi egipskiemu zawdzięczamy bardzo wiele –
odegrał On czołową rolę w kształtowaniu się pierwotnej teologii chrześcijańskiej. W Egipcie działali znamienici Ojcowie
Kościoła i pisarze wczesnochrześcijańscy, m.in.: św. Atanazy Wielki, św. Cyryl i św. Klemens Aleksandryjski, Athenagoras,
Orygenes. To w Egipcie św. Paweł Pierwszy Pustelnik i św. Antoni Opat dali impuls do narodzin
chrześcijańskiego anachoretyzmu, cenobityzmu i monastycyzmu. Tam do dziś znajdują się dwa najstarsze w świecie
klasztory chrześcijańskie (św. Pawła i św. Antoniego).
Koptyjski Kościół jest jednym z przedchalcedońskich Kościołów wsch. Głównym ośrodkiem religijnym wspólnoty jest
Kair, gdzie rezyduje zwierzchnik Kościoła tytułujący się Papieżem Aleksandrii i Patriarchą Stolicy św. Marka. Kościół ten
wywodzi się z pierwotnego Kościoła egipskiego, którego założycielem był św. Marek Ew. Rozwijał się on bardzo prężnie,
wydając wielkich świętych i teologów. W 641 r. Egipt został podbity przez Arabów i włączony do kalifatu. Kościół
koptyjski utracił sporo wiernych, którzy w wyniku represji i prześladowań przeszli na islam. Nastawienie muzułmanów
do Koptyjskiego Kościoła zmieniło się w X w. wraz z wstąpieniem na tron dynastii Fatymidów. Wówczas zaczęto
dyskryminować Koptów, ograniczając ich prawa cywilne, zmuszając do noszenia strojów odróżniających ich od
muzułmanów, stwarzając przeszkody prawne do publicznego kultu. Od lat 70. minionego wieku Koptyjski Kościół w
Egipcie jest dyskryminowany, a jego wyznawcy nieustannie prześladowaniW 1972 r. chrześcijańskie wspólnoty w Egipcie
(zwłaszcza Koptowie) zwróciły się z memorandum do rządu. Reakcja ze strony rządu była natychmiastowa. Prezydent
Anwar Sadat rozkazał uwięzić domagających się swych praw Koptów i zagroził ciężkimi karami wszystkim tym, którzy
będą działać przeciw jedności kraju. 29.09.1972 r. liczne kościoły koptyjskie zostały spalone, a dziesiątki chrześcijańskich
Koptów ukamienowanych. W związku z prześladowaniami liczebność wyznawców w jego kolebce w ostatnich latach
znacznie spadła. We wrześniu 1981 roku 150 Koptów zostało wtrąconych do więzienia. Wśród nich znajdowało się 8
biskupów, 13 księży oraz patriarcha koptyjski Szenuda, na którego został nałożony trwający ponad 3 lata areszt
domowy. W 1994 r. u wejścia do monasteru Moharaq zabito 3 świeckich Koptów i 2 zakonnice. 2 stycznia 2000 r. we
wsi al-Kosh na południe od Souhag zamordowano 21 wyznawców Chrystusa... Jeśli chrześcijanin będzie spotykał się z
muzułmanką – oboje zostaną zamordowani przez rodzinę dziewczyny. On za to, że ośmielił się obdarzyć ją uczuciem;
ona za to, że zhańbiła rodzinę, zadając się z chrześcijaninem. Koptowie muszą się liczyć także z dyskryminacją w miejscu
pracy, jeśli w ogóle ją otrzymają, gdyż pierwsze pytanie pracodawcy dotyczy konfesji. Dlatego chrześcijanie w Egipcie
najczęściej zakładają rodzinne firmy i w ten sposób wzajemnie się wspierają. Wyznawca Chrystusa nie może liczyć w
Egipcie na otrzymanie urzędniczego stanowiska. Jeśli zdoła zatrudnić się w firmie, której szefem jest muzułmanin, to i
tak za tę samą pracę otrzymuje mniejsze wynagrodzenie niż wyznawca islamu. To wszystko dzieje się w kraju, którego
konstytucja gwarantuje wolność wyznania i praktyk religijnych.
Odwaga, która zawstydza: My nie zapominajmy w swoich modlitwach o naszych braciach Koptach.
A jeśli ktoś z nas będzie w Egipcie, niech rozejrzy się wokół – zauważy nie tylko wspaniałe zabytki starożytności i uroki
tego pięknego kraju, ale także swoich braci w wierze – Koptów. Gorąco zachęcam i polecam wycieczki fakultatywne
organizowane właśnie do klasztorów św. Pawła i św. Antoniego.
Można tam dotknąć korzeni chrześcijaństwa;
atmosfera tych miejsc wprowadza w mistykę i pozostawia niezapomniane wrażenia zarówno natury duchowej, jak i
artystycznej.: https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/byc-koptem-w-egipcie-w-kraju-wolnosci-wyznania/

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o chrześcijanach
koptyjskich
https://pl.aleteia.org/2017/01/02/piec-rzeczy-ktore-trzeba-wiedziec-o-chrzescijanach-koptyjskich/
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To objawienie Maryjne w Egipcie oglądało co
najmniej ćwierć miliona osób
https://pl.aleteia.org/2019/06/26/to-objawienie-maryjne-w-egipcie-ogladalo-co-najmniej-cwierc-miliona-osob/

https://youtu.be/HsMToVEarSc

https://misyjne.pl/misja/egipt-objawienia-na-oczach-tlumow/

PAPIEŻ FRANCISZEK

PAPIEŻ KOPTYJSKI TAWARDOS II

Egipt Hurghada Kościół
Koptyjski
https://youtu.be/_dZpceArSE4

https://www.nautilus.org.pl/artykuly,1992.html

Koptyjska katedra św. Marka
w Aleksandrii
ب األ س ك ندري ة ال مرق س ية ال كات درائ ية

O J C O W I E

K O Ś C I O Ł A

ŚWIĘTEG O
a) greccy:

Ojcowie Apostolscy, Justyn, Ireneusz z Lyonu, Hipolit Rzymski, Klemens z Aleksandrii, Orygenes,
Grzegorz Cudotwórca, Euzebiusz z Cezarei, Atanazy Wielki, Dydym Ślepy, Cyryl Jerozolimski,
Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, Epifaniusz z Salaminy, Jan Chryzostom,
Cyryl Aleksandryjski, Teodoret z Cyru, Pseudo-Dionizy, Maksym Wyznawca, Jan z Damaszku;

b) łacińscy:
Tertulian, Cyprian z Kartaginy, Laktancjusz, Hilary z Poitiers, Ambroży, Rufin z Akwilei, Hieronim
ze Strydonu, Augustyn z Hippony, Jan Kasjan, Wincenty z Lerynu, Leon I Wielki, Benedykt z
Nursji, Boecjusz, Grzegorz I Wielki, Izydor z Sewilli, Beda Czcigodny;

c) wschodni:
Efrem Syryjczyk, Jakub z Sarug (pochodzenia syryjskiego), Mesrob (pochodzenia ormiańskiego);
8 spośród Ojców Kościoła został przyznany tytuł Doktora Kościoła; starożytnych teologów
chrześcijańskich, nie spełniających wszystkich spośród wymienionych warunków, nazywa się
pisarzami kościelnymi; oprócz znaczenia religijnego pisma Ojców Kościoła mają też duże walory
literackie, zajmują ważne miejsce w literaturze powszechnej, zwłaszcza greckiej i rzymskiej.

Apostolscy OjcowieKościoła:
to najstarsze pokolenie pisarzy wczesnochrześcijańskich, którzy tworzyli bezpośrednio po czasach
apostolskich i powoływali się na autorytet Apostołów, lub ich bezpośrednich uczniów.

Ignacy

Klemens I

Hermas

Papiasz

Polikarp

Ignacy Antiocheński - List do mieszkańców Efezu: "Dowiedziałem się też, że odwiedzili
was pewni przybysze stamtąd głoszący fałszywą naukę, lecz nie pozwoliliście im siać u was i
zatkaliście sobie uszy, by nie przyjmować tego, co sieli. Jesteście bowiem kamieniami swiątyni
Ojca, przygotowani na budowę, jaką Sam wznosi. Dźwiga was do góry machina Jezusa
Chrystusa, którą jest Krzyż, a Duch Święty służy wam za linę”.
http://ojcowiewiary.blogspot.com/2013/08/sw-ignacy-antiochenski-107.html

A oto Listy Ignacego, gdzie w jednym z nich pisze „ja umieram za
Boga z własnej woli. Zaklinam was, pozwólcie mi stad się żerem dzikich
zwierząt. Pszenicą jestem Bożą, a zmielony zwierzęcymi zębami, okażę się
czystym chlebem Chrystusa”.:
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4471

Klemens: Młodych wychowujmy w Bojaźni Bożej...
- Do Koryntian - (rozdz. 36, 1-2. 37-38): „Oto jest droga, umiłowani, na której znajdujemy nasze zbawienie.

Mężowie bracia, walczmy ze wszystkich sił pod znakiem Jego nieposzlakowanych przykazao! Przykładem
niech będzie nasze ciało. Głowa nic nie znaczy bez nóg ani nogi bez głowy. Nawet najmniejsze członki w
naszym ciele są konieczne i użyteczne dla całego ciała; co więcej, wszystkie członki są współzależne jedne
od drugich i wszystkie razem tworzą jedną całośd i zapewniają jej istnienie. A więc i my wszyscy trwajmy w
Jezusie Chrystusie i niech każdy służy swojemu bratu w miarę daru łaski, jaki otrzymał. Silny niech broni
słabego, a ten niech uszanuje silnego; bogaty niech wspiera ubogiego, a ubogi niech dziękuje Bogu, że dał
mu opiekuna, który go ratuje w niedostatku. Mądry niech okazuje swoją mądrośd nie w słowach, lecz w
dobrych uczynkach, a pokorny niech nie daje świadectwa o sobie, lecz zostawi to innym. Ten, kto żyje w
czystości, niech się tym nie chwali i niech wie, że ten dar jest mu dany przez Pana. Rozważmy, z czego
zostaliśmy utworzeni i jacy przyszliśmy na ten świat. Rozważmy, skąd nas wywiódł i z jakich ciemności
wyprowadził nas na swój świat Ten, który nas stworzył i ukształtował. Przygotował On dla nas swoje
dobrodziejstwa jeszcze przed naszym narodzeniem. Wszystko więc, co mamy, otrzymujemy od Niego i
dlatego Jemu powinniśmy za to wszystko dzięki składad; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
- Do Koryntian - (rozdz. 7, 4-8, 3; 8, 5-9, 1; 13, 1-4; 19, 2): „ Patrzmy uważnymi oczyma na krew Chrystusa i poznajmy, jak
bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę
skruchy. Błagając na klęczkach miłosierdzie Boga i Jego łaskawośd, uciekajmy się do Jego zmiłowania i
zdajmy się na nie, porzucając próżne uczynki, a także zwady i zawiści, które prowadzą do śmierci. Bądźmy
zatem, bracia, pokornego ducha, wyrzekając się wszelkiej próżności, pychy, zapamiętania i gniewu. Będąc
uczestnikami wspaniałych wydarzeo wracajmy ustawicznie do tego pokoju, który nam został przekazany na
samym początku, a mając pilnie utkwiony wzrok w Rodzicu i Stwórcy całego świata, przylgnijmy mocno do
Jego łaski oraz wzniosłych i przeobfitych darów pokoju.: http://brewiarz.pl/indeksy/porzadek.php3?id=61

Hermas: Pasterz Hermasa. „Kochaj prawdę i niechaj tylko prawda z ust twoich wychodzi. W ten
sposób duch, jaki z woli Bożej zamieszkał w twoim ciele, okaże się prawdziwie Bożym w oczach wszystkich
ludzi. I tak będzie uwielbiony Pan, który w tobie mieszka, gdyż Pan jest prawdomówny w każdym swoim
słowie i nie ma w Nim żadnego kłamstwa”.: http://pedkat.pl/index.php/%20116-pasterz-hermasa
Papiasz: „Skoro gdziekolwiek spotkałem którego z tych, co przestawali z prezbiterami, pytałem,
co mówił Andrzej, Piotr, Filip, Tomasz, Jakub, Jan, Mateusz, albo uczniowie Paoscy. Zdawało mnie
się bowiem, że z ksiąg nie odniosę tyle korzyści, ile ze słów drgających życiem”.
http://niedziela.pl/artykul/134890/nd/Sw-Papiasz-z-Hierapolis-%E2%80%93-swiadek

Polikarp: List Polikarpa do Filipian. „ Każdy bowiem, kto według swoich własnych pragnieo
zniekształca powiedzenia Pana, mówiąc, że nie ma ani zmartwychwstania, ani sądu, taki człowiek jest
pierworodnym Szatana”.: https://www.scribd.com/fullscreen/51045279?access_key=key-17lgjx0e0buam76vgdxu
„Znam cię, żeś pierworodny syn diabelski”. http://www.pch24.pl/sw--polikarp-ze-smyrny-,12703,i.html

Filozofia chrześcijaoska, 14 fimów: https://www.youtube.com/watch?v=JZamrblwq-Q
1. Orygenes i Ojcowie Kościoła: https://www.youtube.com/watch?v=JZamrblwq-Q
2. Gnostycyzm a Chrystianizm: https://www.youtube.com/watch?v=Yd_QOpX8w1A
3. Orygenes i Ojcowie Kościoła: https://www.youtube.com/watch?v=cglKSoFjTho
4. Grzegorz z Nyssy i Tertulian: https://www.youtube.com/watch?v=pQUd-l49-Yk
5. Św. Augustyn: https://www.youtube.com/watch?v=2Oe9i1UJi6A
6. Koniec patrystyki: https://www.youtube.com/watch?v=gNQNfYDT0eI
7. Eriugena i wczesne średniowiecze: https://www.youtube.com/watch?v=ilAQ16FVvQg
8. Św. Anzelm i św. Bernard: https://www.youtube.com/watch?v=ADPU2nT5PGw
9. Hugon od św. Wiktora: https://www.youtube.com/watch?v=OGiuXQ8ftLg
10. Szkoła w Chartres: https://www.youtube.com/watch?v=p8CluSeKGVc
11. Filozofia arabska a chrześcijaostwo: https://www.youtube.com/watch?v=P19Q05vzzUE
12. Św. Bonawentura: https://www.youtube.com/watch?v=0G0T39dzk0Y
13. Św. Tomasz z Akwinu i Albert Wielki: https://www.youtube.com/watch?v=gRYwlHnIH0E
14. Duns Szkot: https://www.youtube.com/watch?v=c9fWpNjrGLI

12 filmów: Ojcowie Kościoła
78 filmów: Ojcowie pustyni

Przeczytaj uważnie! http://latina.patristica.net/
Biblia Sacra: Originalis[hebr./gr.]
gr. (not polytonic)
| Gr.[polytonic]-Lat.[vulgata]
| Syriaca (NT)

Biblioteka: http://www.szkolateologii.dominikanie.pl/nova_et_vetera/polskie-tlumaczenia-dziel-ojcow-koscioladostepne-w-bibliotekach-cyfrowych/

Base d'Information Bibliographique en Patristique: http://www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/
Ojcowie Apostolscy: http://piotrandryszczak.pl/ojcowie-kosciola-inne-nauki/ojcowie-apostolscy-a-towarzystwostraznica-cz.5.html

Apostolskie wyznanie wiary: http://www.chrzescijanie.info.pl/symbol-apostolski/
http://mikolaj.bydgoszcz.pl/czytelnia/patrologia.pdf

Liturgia Godzin: http://brewiarz.pl/indeksy/porzadek.php3?id=61 , http://brewiarz.pl/indeksy/porzadek.php3?id=62
Pedagogika Katolicka - Ojcowie Kościoła: http://pedkat.pl/ojcowie-kosciola
Prezentacja: slide player: http://slideplayer.pl/slide/401757/
Dzieła Ojców Kościoła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Dzie%C5%82a_ojc%C3%B3w_Ko%C5%9Bcio%C5%82a

Patrologia 190 stron: http://mikolaj.bydgoszcz.pl/czytelnia/patrologia.pdf
Katalog Nukat: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

Didache - http://www.zbawienie.com/Didache.htm
Ciało Chrystusa po Zmartwychwstaniu było widziane „w innej postaci". „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze
bowiem nie wstąpiłem do Ojca.” Maria chce mied Jezusa tylko dla siebie. Jezus jej na to nie pozwala. A
jednak kiedy Chrystus ukazał się uczniom, a ci Uczniowie „strwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą
ducha", nie posiadającego ciała prawdziwego, lecz pozorne, mówi: „Dotykajcie i patrzcie; albowiem duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam". Chrystus więc nie był zjawą, posiadał ciało rzeczywiste.
Czytaj: http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/20/verse/27 ,
http://www.pch24.pl/czy-chrystus-po-zmartwychwstaniu-mial-rzeczywiscie-cialo-,1644,i.html#ixzz5AvmPNWtD

Paruzja (gr. παρουςία)

Dzień Pański
Drugie przyjście Chrystusa
jako triumfatora nad złem,
wskrzesiciela umarłych
i sędziego świata.

Foto: Ewangeliarz, XV wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paruzja#/media/File:Andronicov_gospels.jpg

Jej źródłami biblijnymi są
słowa Jezusa w ewangeliach,
komentarze
św. Pawła z Tarsu
i Apokalipsa św. Jana.

„Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał”.

Mt 24,36

Hbr 9,28

Mt 24,42-44

zob.

Didache 16,7:

Didache 16,7 po grecku:

str.198

Justyn Męczennik (ur. 100), Ireneusz (ur.
130-140), Tertulian (ur. 155), Hipolit (ur.
przed 170) nauczali o widzialnym powrocie
Chrystusa:

"Dialog z Żydem Tryfonem" I:14,8

str.121

„a gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was
do Siebie”.
/ J 14:3

„abyśmy, gdy się zjawi, mieli
w Nim ufnośd i w dniu Jego
przyjścia nie doznali
wstydu”. / 1 J 2:28

ARGUMENTY ZA WIARĄ#17 Męczeostwo pierwszych chrześcijan.

Przemienione życie pierwszych chrześcijan jest jednym z najbardziej przekonujących świadectw
faktu Zmartwychwstania. Musimy zapytać: Co skłaniało ich do głoszenia wszędzie wiadomości o
Zmartwychwstałym Chrystusie?
Gdyby istniały jakieś widoczne korzyści będące rezultatem ich wysiłków, moglibyśmy logicznie
wytłumaczyć ich działanie. W nagrodę jednak za swoje szczere i całkowite oddanie Chrystusowi ci
pierwsi chrześcijanie byli bici, kamienowani, rzucani lwom na pożarcie, torturowani, krzyżowani i
poddawani wszelkim możliwym do wymyślenia represjom mającym powstrzymać ich od głoszenia
nauki Jezusa. Sami byli wszakże jednymi z najbardziej pokojowo nastawionych ludzi i nikomu nie
narzucali siłą swych przekonań. Oddawali swoje własne życie na dowód całkowitej pewności co
do prawdy przekazywanego orędzia.
Na sam koniec jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie. Przez pierwsze trzy wieki ery
chrześcijańskiej jedyną religią prześladowaną w Cesarstwie Rzymski było chrześcijaństwo. Cała
masa innych wierzeń trwała sobie w sielance. Chrześcijaństwo jednak nie upadło (jak
zapowiedział Chrystus). W IV wieku wszystko się odwraca. W roku 391 za sprawą Teodozjusza I
chrześcijaństwo zostało wyniesione do miana religii państwowej. Praktykowanie innych religii było
karane śmiercią. Jakie były tego konsekwencje? Wszystkie religie pogańskie po prostu bardzo
szybko zniknęły. Można powiedzieć, że w taki sposób same się sfalsyfikowały. Tak było min. z
mitraizmem, które przecież swego czasu Cesarz Aurelian (214-275) wyniósł do rangi religii
państwowej. W rezultacie jednak zapowiedzianych prześladowań religia ta w krótkim czasie
zaniknęła. Na podstawie wykopalisk wiemy, że mitrea po prostu zostały porzucone; odnalezione
zabytki sztuki mitraistycznej nie noszą najczęściej śladów zniszczenia.
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/pierwsze-lata-chrzescijanstwa/

Konstantyn - syn św. Heleny,
kiedy został cesarzem rzymskim wprowadził matkę na dwór
i nadał jej tytuł Augusty. Przyjęła chrzest i podjęła działalnośd, której
owocem były liczne ufundowane przez nią bazyliki, m.in. Bazylikę
Narodzenia Paoskiego w Betlejem, Bazylikę Grobu Paoskiego w
Jerozolimie, Wniebowstąpienia Paoskiego na Górze Oliwnej. Odbyła
pielgrzymkę do Palestyny i innych wschodnich prowincji. Helena
zasłynęła także z hojności dla ubogich. Szczodrze rozdzielała
jałmużny dla głodnych, uwalniała więźniów, troszczyła się o powrót
skazanych na banicję. Wpłynęła na syna, aby wydał osobne ustawy,
gwarantujące ze strony paostwa opiekę nad wdowami, sierotami,
porzuconymi dziedmi, jeocami i niewolnikami[1]. Tradycja przypisuje
jej odnalezienie relikwii Krzyża Paoskiego[1].
(Za zasługi dla chrześcijaostwa, Cerkiew prawosławna zaliczyła św. Helenę i jej syna
[f]
Konstantyna w poczet świętych i nazwała „Równymi Apostołom” .)

In hoc signo vinces, słowa, jakie pod świecącym Krzyżem na niebie usłyszał Konstantyn Wielki
http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox61/Grzywaczewski.pdf

IN
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Pod
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Konstantyna
na fresku
autorstwa
uczniów
Rafaela,
Sala
Konstantyna
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Watykaoskich

Krytycy uważają, że symbol z wizji Konstantyna dopiero w późniejszym okresie został
powiązany przez chrześcijaoskich pisarzy z monogramem Chi Rho (☧), symbolizującym
Chrystusa. W rzeczywistości mógł posłużyd się starym solarnym symbolem
sześcioramiennej gwiazdy. Dowodem na to może byd fakt, iż w czasie bitwy przy moście
Mulwijskim i jeszcze w kilka lat po tym wydarzeniu cesarz był wyznawcą Sol Invictus.
Dekretem z 7 marca 321 roku cesarz Konstantyn I Wielki wprowadził niedzielę jako
oficjalnie święto Sol Invictus – dies Solis.

Faktem jest, że po wydaniu Edyktu mediolaoskiego polityka cesarza wyraźnie sprzyja chrześcijaostwu.
Konstantyn każe wychowywad swoje dzieci po chrześcijaosku, chod sam nie jest nawet katechumenem.
Monogram Chrystusa ukazuje się na monetach od 315 roku. Podpisanie Edyktu nie oznaczało zniknięcia
kultów pogaoskich. Dokument nakazywał bowiem w tej kwestii tolerancję. W 321 roku cesarz nakazuje
przestrzeganie wypoczynku niedzielnego, więc to jemu zawdzięczamy wolną od pracy niedzielę.
Chrześcijanie obejmują teraz ważne funkcje w paostwie. Duchowieostwo zyskuje przywileje równe
kapłanom pogaoskim. Prawodawstwo jest łagodzone w duchu chrześcijaoskiego miłosierdzia (np. zakazano
kary krzyżowania czy wypalania znamienia na twarzy skazaoców). Zaczyna rozwijad się budownictwo
sakralne. Nowa stolica cesarstwa - Konstantynopol budowana jest już jako miasto chrześcijaoskie.
Jednocześnie Konstantyn zachowuje do kooca życia pogaoski tytuł „pontifex maximus” (najwyższy kapłan)
i osobiście ma skłonnośd do okrucieostwa. https://dorzeczy.pl/historia/38409/Zbrodnie-swietego-Konstantyna.html
Czuł się protektorem Kościoła, nazywając siebie „biskupem spraw zewnętrznych” (gr. „episcopos ton ektos”).
To on zwołał w 325 roku pierwszy sobór powszechny do Nicei, z powodu podziału szerzącego się w Kościele
(arianizm, spór o datę Wielkanocy). Jednym z ubocznych efektów ogłoszenia Edyktu mediolaoskiego było
bowiem, niestety, zaostrzenie się sporów doktrynalnych i dyscyplinarnych w samym Kościele. Motywy
działao Konstantyna były z pewnością złożone. Jego nawrócenie było połowiczne, ale też nie można
go uważad za cynika wykorzystującego nową religię do swoich celów. Przyjął chrzest dopiero na łożu
śmierci. Chod w jego postępowaniu widad wiele dwuznaczności, to jednak można go nazwad pierwszym
cesarzem chrześcijaoskim. http://gosc.pl/doc/1600196.Pierwszy-chrzescijanski-cesarz/2

Wielkie słowa, wielkich ludzi:
 Historyk Philip Schaff
Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej milionów niż Aleksander Wielki…; bez pomocy
nauki przybliżył nam to, co ludzkie i to, co boskie lepiej, niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci; bez
akademickiej wymowności wypowiadał takie słowa, jakich nigdy wcześniej nie słyszano i wywołał skutki,
jakich nie opowie żaden mówca czy poeta; chod sam nie napisał ani jednej linijki, wprawił w ruch więcej
piór i dostarczył tematów do większej ilości kazao, przemówieo, dyskusji, uczonych tomów, dzieł sztuki i
pieśni pochwalnych niż cała armia wielkich mężów antyku i współczesności.
 Historyk Will Durant
Ewangeliści przelali na papier wiele wydarzeo, które przez zwykłych oszustów byłyby pominięte; spór Ap o
pierwszeostwo, ich ucieczka po pojmaniu Jezusa, zaparcie się Piotra, niepowodzenia Jezusa w Galilei przy
dokonywaniu cudów *z powodu niedowiarstwa Galilejczyków - przyp. red.+, niewiara niektórych członków
jego rodziny, wzmianki niektórych słuchaczy o Jego rzekomym szaleostwie, wczesna niepewnośd Jezusa co
do przyjęcia Jego misji, przyznanie się do nieznajomości niektórych elementów przyszłości, chwile goryczy,
rozpaczliwy krzyk na krzyżu. Każdy, kto o tym czyta, nie wątpi w prawdziwośd tej postaci. To, że kilku
prostych ludzi w ciągu jednego pokolenia wymyśla tak silną i pociągającą osobowośd, tak wzniosłą etykę i
tak inspirującą wizję ludzkiego braterstwa, byłoby dużo bardziej niewiarygodnym cudem niż wszystkie cuda
opisane w Ewangeliach. Po dwóch wiekach ostrej krytyki opisy życia, osobowości i nauk Chrystusa
pozostają wyraźne i stanowią najbardziej fascynujący element w historii cywilizacji zachodniej.
 H.G. Wells
Muszę wyznad jako historyk, że ten ubogi kaznodzieja z Nazaretu bezsprzecznie znajduje się w centrum
historii. Jezus Chrystus jest najważniejszą postacią w całej historii.
 Nelson Glueck (największy współczesny autorytet w archeologii Izraela.)
Żadne archeologiczne odkrycie nie jest w sprzeczności z biblijnymi opisami. Dokonano wiele odkryd, które
bardzo wyraźnie potwierdziły dokładnośd szczegółów historycznych pochodzących z Biblijnych opisów.
Równocześnie poprawna ich ocena, umożliwiła dokonanie innych niesamowitych odkryd (...) Przez 30 lat
prowadziłem wykopaliska (...) i nigdy nie zauważyłem, by Biblia mijała się z prawdą.
 Craig Blomberg (Uniwersytet Cambridge).
Wielu uczonych specjalizujących się w Nowym Testamencie, którzy wcześniej nie byli chrześcijanami,
uwierzyło w Chrystusa przez studium tych tematów, a jeszcze więcej uczonych już wierzących wzmocniło i
ugruntowało swą wiarę za sprawą dostępnych dowodów. Do tej drugiej kategorii zaliczyłbym także siebie.
 F.F. Bruce (Manchester University) - profesor zajmujący się krytyką i egzegezą biblijną.
Pierwsi głosiciele musieli brad pod uwagę nie tylko tych naocznych świadków, którzy byli przyjaźnie
nastawieni. Byli też inni, mniej życzliwi, którzy byli równie dobrze obeznani z głównymi faktami
dotyczącymi działalności i śmierci Jezusa. Uczniowie nie mogli ryzykowad nieścisłości (nie mówiąc już o
celowym przekręcaniu faktów), byłyby one bowiem natychmiast wykryte przez tych, którzy z radością
zdemaskowaliby każdy fałsz. Jednym z mocnych punktów pierwszych kazao apostolskich jest jednak
stanowcze odwoływanie się do wiedzy słuchaczy; mówili nie tylko: “Byliśmy świadkami tych rzeczy”, lecz
także: “o czym sami wiecie” (Dz 2,22). Gdyby pojawiła się najmniejsza tendencja do odchodzenia od
prawdy pod jakimkolwiek zauważalnym względem, obecnośd wrogo nastawionych świadków wśród
słuchaczy spowodowałaby z pewnością korektę.
 Robert Grant (uczony, znawca Nowego Testamentu z Uniwersytetu Chicagowskiego.)
W czasie gdy były *Ewangelie synoptyczne+ spisane lub przypuszczamy, że były spisane, żyli jeszcze naoczni
świadkowie wydarzeo, których świadectwo nie było całkowicie ignorowane. (…) Co oznacza, że Ewangelie
należy uważad za niezwykle rzetelne źródło wiadomości o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
 Fritz 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, Babilooczycy,
Persowie, Grecy, Rzymianie, już nie egzystują jako ludy w ówczesnej formie. Tylko Żydzi trwają cały czas
jako świadkowie prawdy zawartej w pismach.

 John Singleton Copley (uznawany jest za jeden z największych autorytetów prawniczych w Wielkiej
Brytanii. Był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, trzy razy sędzią Sądu Najwyższego
Anglii i został wybrany na rektora Uniwersytetu w Cambridge.)
Wiem doskonale, czym jest dowód, i mówię wam, taki dowód, jak ten na zmartwychwstanie, nie został
jeszcze obalony.
 Simon Greenleaf (jest twórcą potęgi Harvardzkiej Szkoły Prawa.)
Dowód historyczności faktu zmartwychwstania Chrystusa jest mocniejszy niż jakiegokolwiek wydarzenia w
historii.
 Profesor Thomas Arnold (przez czternaście lat dyrektor szkoły Rugby, autor trzytomowej History of
Rome (Historia Rzymu), kierownik katedry historii nowożytnej w Oxfordzie.)
Od wielu lat badam historię innych czasów i oceniam świadectwa tych, którzy o nich pisali, i nie znam
żadnego faktu w historii ludzkości, który byłby udowodniony przez lepszy i pełniejszy materiał dowodowy
wszelkiego rodzaju – zrozumiały dla uczciwego badacza – niż ten wielki znak, który dał nam Bóg, że
Chrystus zmarł i powstał z martwych.
 J.N.D. Anderson (dziekan wydziału prawa na Uniwersytecie Londyoskim.)
W koocu, można zapewnid z przekonaniem, iż mężczyźni i kobiety *nie wierzący+ nie wierzą w historię
Wielkiej Nocy, nie z powodu dowodów, ale wbrew tym dowodom.
 Jan Kepler
Czy niebo i gwiazdy mają głos? Czy mogą chwalid Boga, tak jak ludzie? Tak - powiadamy - one chwalą Boga
w ten sposób, że dają człowiekowi natchnienie do chwalenia Boga.
 Michael Faraday
Zdziwiło was, panowie, żeście usłyszeli z moich ust słowo "Bóg", lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i
cześd jaką mam dla niego opieram na podstawach tak pewnych jak prawdy z dziedziny fizyki.
 Blaise Pascal
Bóg chrześcijan to nie jest wyłącznie twórca prawd geometrycznych i ładu żywiołów; (...) Ale Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg chrześcijan - to Bóg miłości i pociechy; to Bóg, który napełnia duszę
i serce tych, których posiada; to Bóg, który daje im czud ich nędzę i swoje nieskooczone miłosierdzie; który
zespala się z treścią ich duszy; który napełnia ją pokorą, weselem, ufnością, miłością; który czyni ich
niezdolnymi do innego celu prócz niego samego. (...)
 Izaak Newton
Bóg uczynił świat i rządzi nim w niewidzialny sposób, a nam nakazał kochad i wielbid Jego, a nie żadnego
innego boga; (...) Tą samą mocą, jaką dał życie najpierw każdemu gatunkowi zwierząt, jest On w stanie
wzbudzid zmarłego do życia i tą samą mocą wzbudził do życia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, który
wstąpił do nieba.
 Andre Marie Ampere (od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano amper.)
Zważaj, byś się nadmiernie nie zajmował nauką, jak ongiś czyniłeś. Pracuj w duchu modlitwy. Badaj sprawy
tego świata, jest to twoim obowiązkiem; lecz patrz na nie jednym tylko okiem; drugie oko powinno byd cały
czas nakierowane na wieczne światło. Słuchaj uczonych, lecz słuchaj ich jednym tylko uchem. Niech drugie
ucho będzie ciągle gotowe na usłyszenie słodkiej tonacji głosu twego niebiaoskiego przyjaciela.
 Lord Kelvin (twórca drugiej zasady termodynamiki i zasady zachowania energii; w roku 1848 odkrył
istnienie temperatury zera bezwzględnego; od jego nazwiska pochodzi jednostka temperatury w układzie
SI - kelwin.)
Lecz chod chlubimy się postępem w doskonaleniu nauk przyrodniczych, nie powinniśmy zapominad
wrażenia, jakie powinno robid w naszym umyśle prawdziwe badanie przyrody i powinniśmy pamiętad, że
im lepszą wiedzę uzyskujemy o wspaniałych dziełach Bożych, tym silniejsze jest nasze odczucie podziwu i
uwielbienia w kontemplowaniu ich i w próbie przybliżenia się do ich Autora. W czasach, gdy trudno byłoby

powiedzied, że astronomia istniała jako nauka, psalmista wykrzyknął: "gdy oglądam niebo Twoje, dzieło
palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś: czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn
człowieczy, że go nawiedzasz?
 James Clerk Maxwell (Równania Maxwella są uważane za jeden z największych przełomów w historii
fizyki. Na cześd ich odkrywcy jednostkę strumienia magnetycznego nazwano makswelem.)
Pomyśl, co Bóg ma dla tych, którzy podporządkowali się Jego sprawiedliwości i chcą otrzymad Jego dar. (...)
Rozpocznijmy od zaprzestania zamartwiania się o sprawy ziemskie i skoncentrujmy się na sprawiedliwości
Bożej i Jego królestwie, a wówczas o wiele jaśniej zobaczymy nasze ziemskie sprawy i będziemy w stanie
radzid sobie z pomocą Tego, który zwyciężył świat.
 J.J. Thompson (autor jednego z większych odkryd naukowych (zidentyfikowanie i opisanie elektronu).
W oddali wznoszą się jeszcze wyższe naukowe szczyty, które odkryją przed swoimi zdobywcami jeszcze
szersze perspektywy i pogłębią uczucie,że wielkie są dzieła Paoskie.
 Gugliamo Marconi (jako pierwszy skonstruował radio.)
Jako badacz praw natury wszędzie natrafiam na ślady cudów Bożej wszechmocy. Tylko z pomocą Boga,
który rozliczne i tajemnicze siły natury stawia w służbie człowieka, zbudowałem ten przyrząd.
 Arthur Schawlow (współtwórca lasera; w 1981 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wkład do
rozwoju mikroskopii laserowej i elektronowej wysokiej rozdzielczości.)
Wydaje mi się, że będąc skonfrontowani z cudami życia i wszechświata, należy zadad sobie pytanie
dlaczego, a nie po prostu jak. Jedyne możliwe odpowiedzi są religijne... Znajduję potrzebę Boga we
wszechświecie i swoim własnym życiu... Mamy szczęście, że mamy Biblię a szczególnie Nowy Testament,
który mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko dostępnych ludzkich kategoriach.
 "Dla człowieka bardziej naturalne jest modlid się niż oddychad". / św. Grzegorz z Nazjanzu
 Eucharystia to autostrada do Nieba." / Carlo Acutis - w wieku 12 lat rozpoczął praktykę codziennego
uczestnictwa we Mszy oraz cotygodniowej spowiedzi świętej. Był autorem pobożnościowych stron
internetowych. Eucharystię nazwał drogą do nieba. Grał na saksofonie. W 2006 roku zmarł na białaczkę,
ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół.
 "Natychmiast" to najlepszy czas na czynienie dobra". / św. Katarzyna ze Sieny
 „Ludzie podróżują, aby zdumiewad się wzniosłymi szczytami gór, potęgą fal morskich, długością rzek,
bezkresem oceanów, kolistym ruchem gwiazd, a obok siebie przechodzą obojętnie.” / św. Augustyn
 "Szczęśliwy ten, kto zapłonął wiarą w Boga - jest on jak lampa płonąca wysoko." św. Efrem Syryjczyk (†373)
 "Zbudowałeś, jak mówią, dom, którego nawet podziwiad nie można przestad, a własną duszę masz w
zaniedbaniu, jakby to była rzecz całkiem błaha i mało warta. Wiedz, żeś źle zamierzył. Bo dom i w
przyszłości, nawet milcząc, stanie się heroldem twojej chciwości, a dusza będzie ponosid straszliwe kary".
 List do dostojnego Hezychiusza. Izydor z Peluzjum (†przed 451)
 "bądź "odźwiernym" swego serca i nie wpuszczaj żadnej myśli bez pytania. Pytaj każdą jedną myśl i mów
do niej: "Jesteś jedną z naszych czy od naszego wroga?" Ewagriusz z Pontu (†399)
 "Często Bóg dopuszcza, że nawet sprawiedliwego dotkną nieszczęścia, a to w tym celu, by ukryta jego
cnota wyszła na jaw wobec ludzi. W innym znowu przypadku dopuszczenia człowiek ze wszech miar
prawy doznaje przykrych pokus, by go utwierdziły w czystym jego sumieniu lub nie pozwoliły mu popaśd
w zarozumiałośd z powodu mocy i łaski, jakiej dostąpił. Tego doświadczył Apostoł Paweł." O wierze
prawdziwej 2,29 św. Jan Damasceoski (+749)
 "Starajcie się zawsze osłaniad swoje czoło znakiem krzyża. Jest to bowiem znak męki, dany przeciwko
szatanowi, jeżeli ktoś czyni go z wiarą, a nie dla dogodzenia ludziom, ale żeby przez znajomośd używad go
jako pancerza. Wróg bowiem, widząc duchową cnotę wychodzącą z serca drżąc poczyna uciekad, kiedy
nie ustępujesz mu, a pobudzasz samego siebie [do Bożej służby]" św. Hipolit Rzymski († 235)

Książki apologetyczne:
G.K. Chesterton - 1. Ortodoksja, 2. Heretycy, 3. Człowiek wiekuisty, 4. W obronie wiary, 5. W obronie człowieka
V. Messori - 1. Opinie o Jezusie, 2. Dlaczego wierzę, 3. Umęczon pod Ponckim Piłatem
Josh McDowell - 1. Sprawa Zmartwychwstania, 2. Więcej niż cieśla, 3. Przewodnik apologetyczny
C.S. Lewis - 1. Chrześcijaostwo po prostu, 2. Bóg na ławie oskarżonych, 3. Cuda
Lee Strobel - 1. Sprawa Chrystusa

Pismo Święte:
To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata
niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła,
tak, że nie mogą się wymówic od winy. Rz 1:19-20
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. J 3:16
Wszystko moge w Tym, który mnie umacnia. Flp 4:13
Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. 1 Kor 10:22
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Rzym 10:9
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Mk 10:15
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Prz 31:10
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 1J 14:15
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Ef 2:8
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11:28
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Łk 12:40
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy
Zaś poznam tak, jak i zostałem poznamy. 1Kor 13:12
Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Jak 4:7
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. J 16:20
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z
martwych – osiągniesz zbawienie. Rz 10:9
Bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa,
zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.Kol 1:16
Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w Niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Mt 12:50

Najbardziej popularne:


Rozmowa Einsteina (???) z profesorem-ateistą.



Nobliści o Bogu.



Odtworca roli Chrystusa w "Pasji" - James Caviezel.



Jak Alexis Carrel - laureat nagrody Nobla - nawrócił się w Lourdes.



Karol Bielecki: "Bóg nie zsyła na nas ciężaru, którego nie moglibyśmy unieśd."



ARGUMENTY ZA WIARĄ #1 NIEWYTŁUMACZALNE NAWRÓCENIA.



Eleni - polska piosenkarka pochodzenia greckiego.



Wiara twórcy Władcy Pierścieni - J.R.R. Tolkien.



Pismo święte i Tradycja Kościoła o kłamstwie.



CIEKAWOSTKI Carl Gustav Jung o Bogu i Jezusie.

Wyrażam wdzięczność Ojcu
słowami Psalmu:

„Sławię cię, Panie,
żeś mnie tak
cudownie stworzył”.
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.
16 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie»3. 17 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?"» 18 Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego,
co mówi». 19 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?" 20 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. 21 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. 22 Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was
zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. 23 W owym zaś dniu o nic Mnie
nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje4. 24
Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
25 Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w
przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu5. 26 W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie
mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. 27 Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i
uwierzyli, że wyszedłem od Boga. 28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do
Ojca». 29 Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. 30 Teraz
wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał6. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». 31
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? 32 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. 33 To wam
powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».
https://www.youtube.com/watch?v=2i7eOMWB-F8

Dni ostateczne wg Św. Mateusza - https://www.youtube.com/watch?v=-B-PXkG6UF8
Piekło,czyściec,niebo - ks.Pawlukiewicz - https://www.youtube.com/watch?v=5Qv03iUYgPg
Śmierd,sąd,wiecznośd - ks.Pawlukiewicz - https://www.youtube.com/watch?v=s2T3q9zQFKw
W którym miejscu Biblia mówi o czyśćcu? - https://www.youtube.com/watch?v=QKbIrixPzQM
CZYŚCIEC - wymysł czy rzeczywistość? - https://www.youtube.com/watch?v=v2jJ8aWGUWg

Wielkanoc w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - Jedynka ...
Pesach to żydowskie święto zimowo-wiosennego przesilenia, ale przede wszystkim wspomnienie
cudownego przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Ze śmierci, która groziła im z rąk ścigających
rozwścieczonych Egipcjan ku życiu i wolności na drugi brzegu.

Dla pierwszych chrześcijan, z których wielu było Żydami, święto paschy zyskało jeszcze inny wymiar.
Wielkanoc była momentem, w którym dokonywano najważniejszych wtajemniczeo. Wtedy też
sprawowana była najbardziej uroczysta liturgia w roku. Była to noc, w trakcie której wspominano i
przeżywano wciąż na nowo tajemnicę przejścia Jezusa ze śmierci do życia, czyli zmartwychwstanie.
Ks. prof. Józef Naumowicz tłumaczył, że w pierwszych wiekach w Wigilię Wielkanocną przyjmowano
sakrament chrztu, a brali w nim udział głównie dorośli. – W pierwszych wiekach w Wigilię Wielkanocną,
czyli z soboty na niedzielę, przyjmowano chrzest. Pamiętajmy, że w pierwszych wiekach chrzczono głównie
dorosłych. Do chrztu przygotowywali się długo, zazwyczaj kilka lat - poinformował.
Ale w pierwszych wiekach w całym Imperium Rzymskim decyzja, by wziąd udział w Eucharystii, zwłaszcza w
wielkanocnej liturgii, oznaczała poważne ryzyko. Chrześcijanie byli prześladowani, a Kościół działał w
konspiracji. Sytuacja zmieniła się dopiero w 313 roku za panowania cesarza Konstantyna.
Czym był Edykt Mediolaoski? W jakim stopniu męka i śmierd Chrystusa zmieniły myślenie chrześcijan? Jakie
są podobieostwa między Wielkanocą świętowaną dzisiaj a w pierwszych wiekach chrześcijaostwa? Czym
jest Dies Natalis? Zapraszamy do wysłuchania całej audycji z 1.04.2018.
Goście: ks. dr Jan Konior (filozof, teolog, Towarzystwo Jezusowe), ks. prof. Józef Naumowicz (historyk
literatury wczesnochrześcijaoskiej, patrolog), ks. dr Tomasz Skibioski (teolog, historyk Kościoła), ks. prof.
Leszek Misiarczyk (teolog), ks. dr hab. Robert Skrzypczak (teolog, psycholog) https://www.polskieradio.pl/7/5410,labirynt-historii

Święte Perpetua i Felicyta – młode dziewczyny o wielkiej odwadze: https://youtu.be/0jj901tjdwI
Ze względu na status społeczny, obie dziewczyny dzieliła przepaśd. 22-letnia Wibia Perpetua była przedstawicielką elity
społecznej. Jej rodzina należała do wybitniejszych w mieście Thuburbo Minus. Rodzice zapewnili ukochanej córce staranne
wychowanie, właściwe dla panienek ze znakomitych domów oraz odpowiednio wydali za mąż. Natomiast Felicyta była
niewolnicą. Zbliżyła je jednak do siebie wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego oraz macierzyostwo – Perpetua karmiła piersią
maleokiego synka, Felicyta zaś od ośmiu miesięcy była w stanie błogosławionym.
W oczekiwaniu na wyrok: Pogaoski Rzym nie tolerował nowej sekty żydowskiej – jak przez długi czas postrzegano
chrześcijan. Młode katechumenki, zapewne na skutek donosu, trafiły do więzienia w Kartaginie. Towarzyszyła im grupka innych
aresztowanych chrześcijan, wśród których był brat Perpetuy. Tam, w obliczu przewidywanego męczeostwa wszyscy zostali
ochrzczeni. Podczas gdy kapłan polewał wodą głowę Perpetuy, ta prosiła Boga o dar wytrzymałości cielesnej, by mogła godnie
znieśd spodziewane męki. Zapewne podobnie czynili inni katechumeni. „Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe…” – ciśnie się
na usta cytat z Biblii. Rzymskie więzienia służyły do przetrzymywania aresztowanych podczas śledztwa. Zupełnie nie dbano o
zapewnienie im znośnych warunków egzystencji. Częśd cel była pozbawiona światła dziennego. Brak kanalizacji powodował, że
wewnątrz panował okropny zaduch i unosił się fetor. „Gorąco panowało nie do zniesienia wskutek wielkiej ciżby uwięzionych
ludzi, żołnierze groźbami wymuszali od nas pieniądze. Dręczył mnie ponadto niepokój o moje dziecko” – pisała Perpetua w
swoim pamiętniku. Na szczęście udało się jej uzyskad zezwolenie na to, by maleoki synek mógł przez jakiś czas pozostad z matką
w murach więzienia. Perpetua niewątpliwie miała silną osobowośd. Nie tylko sama zachowywała spokój ducha, ale także
pocieszała innych, w tym odwiedzającą ją w murach więzienia matkę i drugiego brata. Wielką udrękę za to stanowiło dla niej
postępowanie ojca. Jako poganin nie rozumiał motywacji córki. Wielokrotnie próbował nakłonid ją do zaparcia się wiary i
złożenia ofiary pogaoskim bogom. Stał się więc niechcący narzędziem w ręku szatana, który nie ustawał w zabiegach, by młodych
chrześcijan pchnąd ku apostazji. Powodowany rozpaczą ojciec Perpetuy używał najrozmaitszych sposobów, by skłonid córkę do
złożenia ofiary bałwanom. Padał do jej stóp prosząc o litośd, to znów odgrażał się. Raz nawet dotkliwie ją pobił. Perpetua
pozostała jednak nieugięta. Nie zachwiała się nawet wtedy, gdy na prośbę wyrażoną w modlitwie, otrzymała wizję, która
upewniła ją, że czeka ich rychła śmierd.
Złóż ofiarę bogom! Zlituj się nad swoim dzieckiem!: W koocu władze rzymskie zarządziły publiczne przesłuchanie
uwięzionych chrześcijan. Zaprowadzono ich na rynek przed oblicze prokuratora Hilariana, który z wszystkimi kolejno rozmawiał.
Gdy zwrócił się do Perpetuy, przy podwyższeniu znów zjawił się ojciec. Na ręku trzymał malutkiego wnuka. – Złóż ofiarę bogom!
Zlituj się nad swoim dzieckiem! – wołał, ściągnąwszy ją z podwyższenia. Sytuację chciał wyzyskad prokurator i jął namawiad
kobietę do złożenia ofiary „za pomyślnośd cesarzy”. Chod w młodej matce serce krajało się z żalu, pozostała niewzruszona. –
Jestem chrześcijanką – oświadczyła zdecydowanie prokuratorowi. Ten, niezadowolony z odpowiedzi kazał wybatożyd ojca.
Strażnicy odprowadzili go, by natychmiast spełnid polecenie prokuratora. Zaraz też zapadł wyrok na katechumenów, który
brzmiał: „ad bestiam” – mieli więc, by użyd sformułowania biskupa-męczennika św. Ignacego Antiocheoskiego, byd „jako Boża
pszenica zmieleni zębami zwierząt”. Nie zatrwożyło to jednak nikogo ze skazanych. Jak zanotowała Perpetua, wszyscy wrócili
radośnie do więzienia. Zadziwia wiara męczenników z pierwszych wieków. W zachowanych dokumentach opisujących ich
procesy i śmierd powtarza się informacja o radości, jaka ogarniała ich na wieśd, że będą mieli możliwośd naśladowad swojego
Pana także w męczeoskiej śmierci. W ikonografii starochrześcijaoskiej męczenników przedstawiano niekiedy z wysuniętą do
przodu nogą, co miało oznaczad ochocze przyjęcie męczeostwa, spieszenie na nie, pomimo że często przed śmiercią czekały ich
wielkie cierpienia.

Radosne świadectwo wiary: Wkrótce wszystkich skazaoców przeniesiono do innego więzienia, bliżej amfiteatru. Egzekucja
miała byd częścią igrzysk przygotowanych z okazji urodzin syna cesarza Septymiusza Sewera – Gety. Ale nawet w tych,
wydawałoby się, trudnych chwilach, Perpetua nie myślała o sobie. Wylewała wprawdzie łzy, ale nie ze względu na swój los, lecz
za zmarłego przed laty brata. Pewnej nocy w więzieniu miała bowiem widzenie, z którego wynikało, że cierpi on w jakimś
ciemnym miejscu. Przez kilka dni gorąco prosiła Boga o wybawienie go z mąk czyśdcowych. Niedługo przed śmiercią poczuła
ulgę, miała widzenie brata uwolnionego od kary, radośnie bawiącego się. Innego rodzaju niepokoje przeżywała Felicyta. Bała się,
że ciąża oddzieli ją od towarzyszy i będzie musiała stanąd na arenie sama lub, co gorsza, z pospolitymi rzezimieszkami. Prawo
rzymskie zakazywało bowiem wykonywania kary śmierci na kobietach brzemiennych. Dwa dni przed egzekucją wszyscy modlili
się o pomoc w tej sprawie. I stał się cud. Zaraz po zakooczeniu wspólnych modłów Felicyta zaczęła rodzid. W wielkim bólu, bo był
to dopiero ósmy miesiąc ciąży, wśród drwin strażnika więziennego, wydała na świat dziewczynkę. Biedne dziecko, nie dane mu
było doznad pieszczot rodzonej matki. Na szczęście wychowaniem dziewczynki, z pełnym oddaniem, zajęła się inna chrześcijanka.
Zbliżał się dzieo igrzysk. W przeddzieo śmierci skazaocy spożyli posiłek, zwany w tradycji więziennej „ucztą wolną”. Oni jednak
zmienili ją w chrześcijaoską agapę. Ostatnie godziny w więzieniu były dla nich także okazją do pracy apostolskiej. Do więzienia
przyszło bowiem sporo gapiów, którzy pragnęli zobaczyd, jak zachowują się skazaocy w wigilię śmierci. Chrześcijaoscy więźniowie
śmiali się z ciekawości przybyłych, ostrzegali ich przed sądem Bożym i wyrażali radośd, że oddadzą życie za Zbawiciela. Wielu
gapiów wyszło z lochów tak poruszonych, że niedługo zasilili gminę chrześcijaoską.

Dzieo narodzin dla nieba: Nadszedł w koocu dzieo męczeostwa, czyli jak mówili starożytni chrześcijanie – dzieo narodzin
dla nieba. Wszyscy, oprócz zmarłego wcześniej w więzieniu Sekundulusa, zostali poprowadzeni do amfiteatru w Kartaginie. Szli
radośni, dumnie spoglądając w oczy przechodniów. Mieli przecież niedługo spotkad swego Mistrza. Przed wyjściem na arenę
strażnicy pragnęli zmusid skazaoców, by przebrali się w kostiumy: kobiety – kapłanek bogini Cerery, a mężczyźni – kapłanów
Saturna. Poganie chcieli ze śmierci chrześcijan zrobid widowisko nawiązujące do swych wierzeo. Zdecydowanie zaprotestowała
przeciw temu Perpetua. Nie po to przecież odmówili składania ofiary bóstwom, by teraz umierad dla Jezusa w strojach
bałwochwalczych. Rzymianie ustąpili. Zanim wypuszczono na męczenników dzikie zwierzęta, zostali wcześniej wychłostani.

Rzymianom nie podobała się pełna godności postawa chrześcijan i ostrzeżenia przed karą Bożą, jakimi niepokoili ich sumienia.
Mężczyźni mieli stanąd oko w oko z drapieżnymi zwierzętami: lampartem, niedźwiedziem, dzikiem. Dla Perpetuy i Felicyty
organizatorzy igrzysk przygotowali specjalny rodzaj śmierci – obie niewiasty miały zmierzyd się z wyjątkowo wściekłą krową.
Wprowadzono je na arenę odziane tylko w sied. Nawet tak rozwydrzona i miłująca krew publicznośd jak ta, która zasiadała na
trybunach amfiteatru, oburzyła się na widok obnażonych delikatnych ciał młodych matek. Dlatego strażnicy kazali im się
przyodziad w tuniki. Krowa rzuciła się prosto na Perpetuę i przewróciła ją na plecy. Następnie ruszyła w stronę Felicyty i
stratowała ją. Wibia Perpetua szybko podniosła się, poprawiła ubranie i włosy oraz pomogła wstad niewolnicy. Obie stanęły na
arenie, jakby mocując się z rozwrzeszczaną publicznością. Jako że krowa nie zabiła ich, zostały odprowadzone na zaplecze. Nie była
to jednak oznaka łaski, lecz krótka przerwa w kaźni. Skazaoców, którzy nie padli w starciu z dzikimi zwierzętami, mieli na oczach
widowni dobid mieczem wyznaczeni gladiatorzy. Męczennicy wymienili między sobą pocałunek pokoju i przeszli na
miejsce, na którym chciała ich widzied pogaoska tłuszcza. Wymierzane ciosy miecza chrześcijanie przyjęli z godnością i spokojem.
Gladiator, który wzniósł broo nad Wibią Perpetuą, nie miał widad jeszcze wprawy w krwawym rzemiośle. Jego miecz zatrzymał
się na kości młodej kobiety. Męczennica jęknęła cicho, po czym chwyciła drżące ręce kata i podprowadziła ostrze miecza do
swego gardła. Tym razem cios był śmiertelny. Tak w 203 r. po narodzeniu Chrystusa, za czasów panowania cesarza Septymiusza
Sewera, szeregi świętych powiększyły się o Wibię Perpetuę, Felicytę i towarzyszy.

Mały Gośd
Św. Perpetua i Felicyta (format audio)
Mirosław Król
Św. Perpetua i Felicyta (format mp3)
Żywoty Świętych Paoskich (1937 r.)
Żywot św. Perpetuy i Felicyty, męczenniczek

Jan Kasjan
Trzy stopnie wyrzeczenia:
https://www.pch24.pl/trzy-stopnie-wyrzeczenia,37880,i.html

Powaga Pisma Świętego i nauczanie Ojców zaświadcza, że istnieją trzy stopnie wyrzeczenia, które każdy z
nas, dokładając wszelkich sił, powinien starad się przejśd. Pierwszy polega na zrezygnowaniu z wszelkich
zewnętrznych bogactw i majętności świata. Drugi, na porzuceniu naszych dawnych obyczajów, nałogów,
namiętności duszy i ciała. Trzeci, na oderwaniu naszego umysłu od wszelkich rzeczy teraźniejszych i
widzialnych, i wpatrywaniu się jedynie w to, co przyszłe i niewidzialne. Abrahamowi, na przykład, Pan
nakazał dokonad równocześnie wszystkich tych trzech stopni, mówiąc do niego: Wyjdź z ziemi twojej i od
rodziny twojej, i z domu ojca twego. Najpierw powiedział: z ziemi twojej, tzn. z majętności tego świata i
bogactw ziemskich; potem: od rodziny twojej, tzn. od dawniejszego sposobu życia i dawniejszych
grzesznych obyczajów, które są z nami związane od urodzenia, jakby bliska rodzina lub pokrewieostwo. Na
trzecim, wreszcie, miejscu: z domu ojca twego, tzn. wyrzeknij się wszelkiej pamięci o świecie, który
oglądasz oczyma ciała. O dwóch ojcach, jednym, którego należy opuścid, i drugim, którego należy szukad,
śpiewał już Dawid, wkładając w Boskie usta takie oto słowa: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoo ucha,
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca. Ten bowiem, który mówi: Posłuchaj, córko, jest oczywiście
Ojcem; jakkolwiek nie przestał byd ojcem również i ten, o którego domu i narodzie powinna zapomnied.
Trzeba nam zatem całym sercem wyjśd z tego doczesnego i widzialnego domu i zwrócid nasze oczy i duszę
ku tamtemu, w którym wiecznie mamy zamieszkad. Dzieje się tak wtedy, gdy mimo iż w ciele pozostajemy,
nie prowadzimy walki według ciała, potwierdzając wyraźnie, czynem i mocą, słowa Apostoła: Nasza
ojczyzna jest w niebie.

