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STWORZENIE ŚWIATA
Rdz 1

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Świat stworzony przez Boga*
1
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch* Boży unosił się nad wodami. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie
światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg
światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. 6 A potem Bóg
rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od
drugich!» 7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy
tak się stało, 8 Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. 9 A potem Bóg
rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak
się stało, 10 Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były
dobre, 11 rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi
według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak. 12 Ziemia wydała rośliny zielone: trawę
dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich
gatunków. A Bóg widział, że były dobre. 13 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. 14 A potem Bóg rzekł:
«Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby
wyznaczały pory roku, dni i lata; 15 aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią».
I stało się tak. 16 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło
nocą, oraz gwiazdy. 17 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i
nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. 19 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień
czwarty. 20 Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad
ziemią, pod sklepieniem nieba!» 21 Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające
istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były
dobre, 22 pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a
ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». 23 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł:
«Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich
rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających
po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 *A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i
nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». 29 I rzekł Bóg:
«Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie
nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w
powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem
wszelka trawa zielona». I stało się tak. 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak
upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.
Przypisy
1,1 - Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim (Rdz 2,4-25), bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy
"tygodnia pracy", w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie uzasadnić obowiązek świętowania szabatu (por. Wj 20,8.11). W prostej szacie literackiej
tego opisu otrzymujemy doniosłe pouczenie: odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem całego stworzenia, które jako
pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek - jedyny w świecie widzialnym - nosi na sobie podobieństwo do Boga. Por. J 1,1-3; Kol 1,15-17. Użyty
tu czasownik "stworzył", oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia (por. Iz 43,1) i ostatecznej przemiany
wszechświata (Iz 65,17; por. Ap 21,1). Są więc jakby trzy akty stworzenia: "na początku", w dziejach i u ich kresu.
1,2 - Możliwe tłum.: "tchnienie", "wiatr"
1,26 - Ludzie są osobnym dziełem Boga-Stwórcy. Trzykrotnie podkreślone podobieństwo do Boga polega na zdolności panowania nad ziemią.
Pośrednio można stąd wysnuć wniosek, że człowiek jest istotą nie tylko cielesną, lecz dzięki obdarzeniu rozumem i wolą - również duchową. Już
najstarsi Ojcowie Kościoła odnosili to podobieństwo do faktu obdarzenia człowieka od początku życiem nadprzyrodzonym - dziecięctwem Bożym.
"Obraz" wiąże się jakoś z życiem (Rdz 9,4). Por. 1 Kor 15,49.

Rdz 2

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI

Świat stworzony przez Boga*
1
W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. 2 A gdy Bóg
ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął* dnia siódmego po całym swym trudzie,
jaki podjął. 3 Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po
całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. 4 Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.
Drugi opis stworzenia człowieka
Gdy Pan* Bóg uczynił ziemię i niebo, 5 nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa
polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał
ziemię 6 i rów kopał w ziemi*, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby - 7 wtedy to Pan Bóg ulepił
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia*, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
Pierwotny stan szczęścia
8
A zasadziwszy ogród w Eden* na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. 9 Na rozkaz Pana
Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku
tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła*. 10 Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i
stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom*. 11 Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża
cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. 12 A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i
kamień czerwony. 13 Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. 14 Nazwa rzeki trzeciej Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat. 15 Pan Bóg wziął zatem człowieka i
umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. 16 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z
wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie
wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»*. 18 Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc». 19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta
lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im
nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa"*. 20 I tak mężczyzna dał
nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc
odpowiednia dla mężczyzny*. 21 Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał
wyjął jedno z jego żeber*, a miejsce to zapełnił ciałem. 22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 23 mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z
moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została
wzięta»*. 24 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają
się jednym ciałem*. 25 Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.dsłuchaj
1,1 - Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim (Rdz 2,4-25), bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy
"tygodnia pracy", w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie uzasadnić obowiązek świętowania szabatu (por. Wj 20,8.11). W prostej szacie literackiej
tego opisu otrzymujemy doniosłe pouczenie: odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem całego stworzenia, które jako
pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek - jedyny w świecie widzialnym - nosi na sobie podobieństwo do Boga. Por. J 1,1-3; Kol 1,15-17. Użyty
tu czasownik "stworzył", oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia (por. Iz 43,1) i ostatecznej przemiany
wszechświata (Iz 65,17; por. Ap 21,1). Są więc jakby trzy akty stworzenia: "na początku", w dziejach i u ich kresu.
2,2 - Dosłownie: przestał pracować. W myśl autora Bóg niejako swym przykładem uświęca siódmy dzień tygodnia, zresztą obchodzony jako święty,
być może, już w czasach przedizraelskich. Zob. przypis do Rdz 1,1 oraz Wj 20,8.11. Oczywiście, o "zmęczeniu się" mowy tu być nie może.
2,4 - W hebr. występuje tu JAHWE, imię własne Boga Izraela. Zob. Wj 3,14n.
2,6 - Tekst popr., hebr.: "Lecz źródło wytryskało z ziemi (lub: chmura się wznosiła) i zraszało całą powierzchnię gleby".
2,7 - Wprawdzie zwrot ten jest ścisłym odpowiednikiem "duszy" (por. Rdz 2,19; Rdz 7,22), w dalszym jednak ciągu opowiadania (Rdz 2,19n)
zostanie wyraźnie zaznaczona różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzętami.
2,8 - Ta geograficzna nazwa raju odpowiada mezopotamskiej nazwie edinu; edin = równina, step.
2,9 - Dwa drzewa rajskie są symbolami: "drzewo życia" - symbolem pozaprzyrodzonego daru nieśmiertelności, jakim się cieszył człowiek przed
upadkiem; "drzewo poznania dobra i zła" - symbolem osądzania tego, co jest moralnie dobre, a co złe - słowem, samowiedzy moralnej i
samostanowienia. Niektórzy, podkreślając związek obu drzew z życiem, widzą w drugim możliwość przekazywania życia doczesnego drogą
współżycia obu płci.
2,10 - Z czterech rzek rajskich da się ustalić tożsamość dwóch ostatnich - Tygrysu i Eufratu, co wskazywałoby na to, że raj należy umieścić w
Mezopotamii. Być może, rzeki te stanowią tylko symbol niezwykłej urodzajności Edenu.
2,17 - Z tego nie wynika, jakoby owoce drzewa wiedzy były trujące, lecz że po przekroczeniu zakazu człowiek nie będzie mógł nadal jeść owoców
drzewa życia - za niezachowanie tego nakazu utraci dar nieśmiertelności.
2,19 - Inny możliwy przekład: "każda istota żywa winna nosić imię nadane jej przez Adama".
2,20 - Autor tu podkreślił, że mężczyzna nie znalazł wśród zwierząt istoty równej sobie.
2,21 - Niewiasta została wzięta z "żebra" czy "boku" mężczyzny, co znaczy, że dzieli z nim jego naturę, jest jak on powołana do przyjaźni z Bogiem.
"Żebro" i "życie" u starożytnych Semitów były pojęciami bliskimi.
2,23 - Hebr. tekst ma grę słów: isz (= mąż) i iszsza (= niewiasta), nie do oddania w dzisiejszym języku polskim. Por. vir - virago w Wlg, a u Wujka:
"mąż" - "mężyna".
2,24 - Wniosek ten stwierdza, że związek małżeński w myśli Bożej jest monogamiczny, to jest jednego mężczyzny z jedną kobietą.

Ks. Prof. Michał Heller: Czy jesteśmy sami we wszechświecie? - https://youtu.be/FJP807VnTaM

O wieczności: https://youtu.be/Q0edQgy056Q

Wszechświatem rządzi przypadek?” Czy Bóg isnnieje? Czy materia istnieje? "Kaprysy wszechświata" W 80 lat dookoła Wszechświata Cztery pory roku w muzyce i kosmosie -

https://youtu.be/38XlgXAUyGg

https://youtu.be/pBKa4-YvCGc

https://youtu.be/pyBeH3tSJ00

https://youtu.be/oM6_1IW76I8

https://youtu.be/Uxb_QKlKdPs
https://youtu.be/2xlKfVF-FI0

Włodzimierz Zatorski OSB
Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu
fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i
do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów
świeckich przy opactwie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor. Zmarł 28.
12. 2020 r.

Pytanie: Kim jestem? jest niezmiernie ważne w naszym życiu. Trzeba sobie bowiem
zdać sprawę z tego, kim jesteśmy i o co chodzi w naszym życiu, gdyż kiedy tego nie
wiemy, szukamy czegoś, nie wiedząc czego właściwie. To podobnie jak gdybyśmy
dostali jakieś wspaniałe urządzenie, o którym nie wiemy, jak działa. Możemy je
wówczas bardzo łatwo zniszczyć, próbując używać niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Podobnie jest z nami, jeżeli nie wiemy, kim i dlaczego jesteśmy, wciąż nie znajdujemy
swojego miejsca i popadamy w niezadowolenie, które prowadzi do rozpaczy.
Musimy szczerze przyznać, że nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, skąd się
wzięliśmy. Nie wiemy, dlaczego i po co istniejemy. Nie wiemy także, co będzie na
końcu naszego życia. Ta odpowiedź przypomina nam Sokratesa z jego stwierdzeniem:
„Wiem, że nic nie wiem”. Jest ona całkowicie sprzeczna ze zwykłym mniemaniem,
jakie się ludziom wpaja, że wiedzą, kim są, że najlepiej wiedzą, co dla nich jest dobre.
Takie mniemanie jest wielką iluzją współczesności. Aby to zobaczyć, wystarczy
niewielka, uczciwa refleksja nad sobą bez mieszania wiedzy z mniemaniem i
poglądami. Nie wiemy, kim jesteśmy! Jest to fundamentalne stwierdzenie, z którego
wynikają określone konsekwencje. Na początku może nas takie stwierdzenie
przerażać, jednak dalsza refleksja pokazuje, o co naprawdę chodzi w naszym życiu.
Ostatecznie zatem widzimy, że tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy, skąd się
wzięliśmy, po co jesteśmy, o co w naszym życiu chodzi. Natomiast jesteśmy
wyposażeni w wolną wolę, rozum, zdolność poznawania, komunikowania się,
spotkania się z innymi, którzy są niezbędni dla tego, byśmy stali się sobą, a ponadto
mamy „oko w sercu”, które pozwala nam zobaczyć Boże działanie w naszym życiu,
czyli mamy intuicję pozwalającą poznać prawdę odnoszącą się do naszego życia.

Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną?: https://epodreczniki.pl/a/co-to-znaczy-byc-kobieta-lubmezczyzna/DHmbPyZAc . Kobieta: Kobieta.pdf . Trudno uwierzyć, że pierwotnie każdy z nas był tylko jedną komórką powstałą z dwóch komórek
rozrodczych – komórki jajowej matki i plemnika ojca. W wyniku ich połączenia rozwinął się zarodek. Od tego momentu rozpoczęła się nasza wielka przygoda – życie

Etapy życia człowieka: https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/D8A4YkqEo

Narodziny rozpoczynają w życiu człowieka okres noworodkowy, trwający do końca pierwszego miesiąca życia. Dziecko nazywane jest wówczas noworodkiem. Waży
przeciętnie 3–3,5 kg i ma 50–55 cm długości. Nie jest zdolne do samodzielnego życia i wymaga starannej opieki rodziców. Przesypia większą część doby, budząc się
tylko w porach karmienia. Jego jedynym pokarmem jest mleko matki.
Między drugim a dwunastym miesiącem życia trwa okres niemowlęcy. Niemowlę bardzo szybko rośnie i się rozwija: próbuje siadać, zaczyna raczkować, a potem
samodzielnie stać i chodzić, smakować różne pokarmy, wypowiada też pierwsze słowa. W tym czasie dzieciom wyrastają pierwsze zęby, zwane zębami mlecznymi.
Między pierwszym a trzecim rokiem życia przychodzi okres poniemowlęcy. Dziecko jest wówczas bardzo ruchliwe i ciekawskie. Uczy się mówić krótkimi zdaniami,
zaczyna też stawiać pytania. Próbuje samodzielnie jeść, myć się i ubierać.
Gdy dziecko kończy 3 lata, zaczyna się w jego życiu okres przedszkolny. Wiele czasu poświęca na zabawę z rówieśnikami, zadaje mnóstwo pytań i w ten sposób
poznaje świat. Okres szkolny rozpoczyna się po ukończeniu przez dziecko 6 lat. Najważniejszym wyzwaniem jest wtedy nauka w szkole. W okresie szkolnym dzieci
zyskują sprawność, zwiększa się też znacznie precyzja ich ruchów.
W okresie szkolnym, kiedy dziecko ma kilkanaście lat, zaczyna wchodzić w okres dojrzewania. Osiągnięcie pełnej dojrzałości jest cechą dorosłości – najdłuższego
okresu w życiu człowieka. W tym czasie ludzie podejmują samodzielne życie, pracują zawodowo, zakładają rodziny i realizują różne pasje. Biorą też pełną
odpowiedzialność za swoje decyzje oraz czyny.
Dorośli stopniowo wchodzą w okres starości, w którym zmniejsza się sprawność fizyczna i odporność organizmu. Jest to czas zasłużonego odpoczynku po wieloletniej
pracy, kiedy ludzie mogą poświęcić się swoim zainteresowaniom. Często pomagają w wychowywaniu wnuków, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

W Bytomiu robią coś, czego nie robi niemal nikt w
Europie. Operują maleńkie dzieci w łonie matki.
Skutecznie. Więcej: https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,177333,20057298,w-bytomiu-robia-cos-czego-nierobi-niemal-nikt-w-europie-operuja.html

Stał się ojcem dla 42 dzieci. Ratuje też te
okaleczone podczas aborcji
Tonio Tavares de Mello jest ojcem dla 42 adoptowanych dzieci. Od 30 lat realizuje to specjalne powołanie od Boga, by walczyć o
prawo do życia zwłaszcza dla dzieci, które zostały okaleczone podczas aborcji, ale przeżyły. Tonio przyjechał do Brazylii w celach
zawodowych, ale kiedy zobaczył warunki życia niepełnosprawnych dzieci w tym kraju, to poczuł w sercu, że to jest to czemu powinien
oddać życie. I tak też zrobił. Założył Katolicką Wspólnotę Dzieciątka Jezus, by ratować porzucone dzieci i sieroty. Jest dla nich
prawdziwym ojcem.

To zadanie od Boga

– Wykonuję tę pracę, ponieważ jest to specjalne
powołanie od Boga – powiedział de Mello w wywiadzie
dla „Life Site News”. – Oddaję swoje życie za wiele żyć
– tłumaczy.
>>> Maciej Kluczka: świadectwa kobiet, które pracowały w
klinikach aborcyjnych

Tonio mówi, że gdyby nie wiara, miłość i zaufanie, którymi obdarzył go Bóg, stawiając na jego drodze takie, a
nie inne osoby, to nie byłby w stanie tego zrobić. – Mogę być w pełni ojcem dla 42 niepełnosprawnych
dzieci tylko dlatego, że siłę na realizację tego posłania otrzymuję od Boga. Ta siła nie jest ludzka – mówi.
Dzięki temu każdemu człowiekowi może mówić „tak”.
Tonio na ekranie kinowym: O de Mello powstał film. Podczas projekcji obrazu
mężczyzna powiedział: „Mam 42 adoptowanych dzieci. Obrałem ścieżkę życia, o której nawet nie myślałem”.
Ten wielki obrońca życia stał się inspiracją dla dwóch młodych brazylijskich filmowców –
Luiza Henrique Marquesa i Gustavo Brinholiego. Jest jednym z bohaterów tego filmu, który zawiera wywiady i
sceny z życia adoptowanych dzieci oraz rozmowy z członkami wspólnoty.

Naród zabijający swe dzieci jest martwy
– Naród, który promuje śmierć niewinnych ludzi albo ludzi niepełnosprawnych nie jest narodem rozwijającym
się, ale narodem martwym – mówi Tavares de Mello.
>>> Abby Johnson: przeraża mnie, że mamy całą masę katolików, popierających aborcję [ROZMOWA]

Brytyjski ambasador w Waszyngtonie Nestor Forster Junior
powiedział kiedyś, że Wspólnota Dzieciątka Jezus jest „ambasadą nieba na
ziemi”, a Tonia można nazwać wielkim obrońcą życia. https://misyjne.pl/stal-sie-ojcem-dla-42dzieci-ratuje-tez-te-okaleczone-podczas-aborcji/

03.05.2020 – Benedykt XVI:

Homoseksualizm: https://youtu.be/bEdvItaf3zM
Ojcowie Kościoła: https://youtu.be/JpLqfhRqh_g
Pornografia: https://www.youtube.com/watch?v=vKiJQgdNvGM

„Homoseksualne małżeństwa i
aborcja na świecie to znak "duchowej siły
Antychrysta". https://RMF24.pl/fakty/swiat/news-mocneslowa-benedykta-xvi-malzenstwa-homoseksualne-iaborcja,nId,4474682#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=chrome https://www.pch24.pl/benedykt-xvi-kontra-zlotycielec-wynaturzonej-wolnosci,75830,i.html

https://www.niedziela.pl/artykul/52661

„Sto lat temu małżeństwa homoseksualne każdy
uznałby za absurd, natomiast współczesne społeczeństwo
ekskomunikuje wszystkich, którzy są im przeciwni. To samo,
dotyczy aborcji i tworzenia ludzi w laboratorium. Dodał, że to
wyraz duchowej potęgi Antychrysta, której ludzie się boją”.
https://www.niedziela.pl/artykul/52661/Benedykt-XVI-malzenstwa-homoseksualne-i

W obronie tradycyjnych wartości. W Warszawie z udziałem Pana Prezydenta
przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.

POSŁUCHAJ: HTTPS://WWW.POLSKIERADIO24.PL/5/1222/ARTYKUL/2585844,W-

OBRONIE-TRADYCYJNYCH-WARTOSCI-W-WARSZAWIE-Z-UDZIALEM-PREZYDENTA-PRZESZEDL-MARSZ-DLA-ZYCIA-I-RODZINY

Krucjata Modlitwy w Obronie Życia: https://youtu.be/V3X1-OSj6QI
Polacy sprzeciwiają się dewiacjom!: https://youtu.be/-9UIuT3JuCo
Marsz dla Życia i Rodziny- Pułtusk 2019: https://youtu.be/hhiJZLMAn5I
Marsz dla Życia w Szczecinie: https://youtu.be/pykWGWrStwI
Marsz dla Życia i Rodziny w Lublinie: https://youtu.be/O9FHzs37KmQ
Spot z Marszu dla Życia i Rodziny: https://youtu.be/M5PU8OkfD3s
Marsze dla Życia i Rodziny: https://youtu.be/JuHPS3KkNa4
Marsz dla Życia i Rodziny – Wołomin: https://youtu.be/UoX5r9T3Hio
Telewizja Republika: https://youtu.be/f7LH6qmql44
Marsze dla życia w Berlinie i Zurychu: https://youtu.be/4y46Abgo2F4
Marsch für das Leben: https://youtu.be/FMuuZ25ERfQ https://youtu.be/lCEePEFKAJU
Marsz dla Życia – Rzym: https://youtu.be/F9kCvbiBKd0
Marsch für's Läbe in Zürich: https://youtu.be/q3B2GS9PzuM
Słowacja: https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2371847,50-tys-uczestnikow-na-Marszu-Zycia-na-Slowacji-Zycie-kazdego-czlowieka-jest-bezcenne

CZY ISTNIEJE POWOŁAN IE DO SAMOTNOŚCI?

„Niedobrze jest człowiekowi samemu na ziemi” – mówi Pismo św. Dlatego stworzył Pan Bóg
dwa rodzaje, stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, aby byli sobie wzajemnie podporą i
pomocą i pod względem fizycznym i pod względem duchowym. Jeżeli więc mężczyzna i
kobieta skłaniają się ku sobie i dążą do wzajemnego połączenia się, to jest to prawo natury i
wola Stwórcy. Nie ma w tym niczego niestosownego, ani tym mniej nieczystego. To połączenie
się mężczyzny i kobiety dokonuje się w małżeństwie. Małżeństwo jest więc normalnym
powołaniem człowieka. Istnieją jednak wyjątki. Oto umarł ojciec rodziny. Najstarszy syn
poświęca się, wyrzeka się własnej rodziny, aby pomagać matce, aby wychowywać młodsze
rodzeństwo. Samotność jego jest ofiarą, którą ponosi dla dobra rodziny. Inny znowu poświęca
życie swoje nauce, sztuce albo pracy społecznej tak dalece, że nie ma ani czasu, ani chęci do
zawarcia małżeństwa; uważa, że żona, dzieci byliby mu przeszkodą w pracy. Takie rzeczy są
możliwe. Znowu inny wyrzeka się małżeństwa „dla Królestwa Niebieskiego” jak to wyraża Pan
Jezus. Zapomina o tym, że jest mężczyzną, kobietą, a chce być tylko człowiekiem, który żyje
dla wyższych celów, który żyje nie dla ziemi, lecz dla nieba. Kapłan katolicki żyje w świętej
samotności, w celibacie. On, który codziennie składa Najświętszą Ofiarę, wpierw samego
siebie ofiaruje Bogu. Wolny od miłości ziemskiej i trosk rodzinnych, może niepodzielnie
poświęcić się Bogu, zatonąć w miłości Bożej. Zamiast być ojcem własnej rodziny stanie
się ojcem duchowym dla wszystkich swych parafian. Staje się sługą Kościoła, gotowym na
wszelkie ofiary. Podobnie zakonnik, zakonnica przez śluby zakonne wyrzekają się świata, aby
poświęcić się służbie Bożej i dziełom miłosierdzia: nakarmić głodnych, pielęgnować chorych,
przygarnąć sieroty, nauczać maluczkich, głosić Ewangelię. Jednakże istnieją ludzie, którzy żyją
samotnie nie dla wyższych celów, lecz dla wygody i swobody. Tacy „starzy kawalerowie” z
reguły nie są czynnikiem dodatnim, ani pod względem moralnym, ani pod względem
społecznym. Państwo, które na takich kawalerów nakłada wysokie podatki, a podatki te
obraca na pomoc dla uczciwych rodzin, może liczyć na powszechne uznanie. Co innego „stara
panna”. Ona prowadzi życie samotne często nie z własnej woli, lecz z konieczności. Ale
tę konieczność może kobieta zamienić na dobrowolną ofiarę. Może tęsknoty kobiecego serca
ukoić pracą zawodową, poświęceniem dla drugich, zapatrzeniem się w wieczne cele życia.
Poza tymi wyjątkami przeważająca część ludzkości żyła i żyje w małżeństwie.
– ks. Zygmunt Baranowski, „Małżeństwo”, Warszawa 2003, s. 5nn. https://templumchristi.pl/czy-istnieje-powolanie-do-samotnosci/

Przeczytaj co oznacza życie wieczne, a będziesz do niego dążył

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modli się do Ojca o nasze zbawienie. Jest to Jego zasadnicza modlitwa,
którą nazywamy modlitwą arcykapłańską. Zawarł w niej to, co najważniejsze w odniesieniu do naszego
zbawienia. Kluczowe w tej modlitwie są dwa słowa wzajemnie ze sobą powiązane: „poznać” i „komunia”.
Może nas dziwić, że Pan Jezus określa życie wieczne przez poznanie: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jest to dziwne, jeżeli poznanie
widzimy jedynie w wymiarze intelektualnym.Biblijne rozumienie poznania wiąże się z wzajemną więzią.
Poznanie tak rozumiane odnosi się do drugiej osoby, a nie do przedmiotów i nie kończy się na zewnętrznym
poznaniu, lecz oznacza wpierw wgląd w serce przez doświadczenie wierności i miłości do końca. Właśnie to
miało się dokonać w ciągu kilku godzin po Jego modlitwie w odniesieniu do miłości Boga do nas. Życie wieczne
oznacza poznanie tej miłości Boga do nas i doświadczenie jej na sobie w geście wyzwolenia z więzów grzechu i
przyjęcie do komunii. Wypowie to Pan Jezus wprost pod koniec modlitwy: Ojcze, chcę, aby także ci, których
Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie
przed założeniem świata (J 17,24). „Tam, gdzie Ja jestem” odnosi się nie do Jego obecności w Wieczerniku, bo
tutaj uczniowie byli także, ale do Jego przebywania u Ojca w jego królestwie. „Jestem” obejmuje
całe misterium: Ostatnią Wieczerzę, mękę, krzyż, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Podczas
Mszy św. uczestniczymy w całym tym misterium, które kończy się komunią. W dzisiejszym fragmencie padają
słowa, które są jak gdyby definicją komunii: Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje (J 17,10).
Taka komunia jest jednocześnie szczytem poznania. Syn Boży, będąc w pierwotnej chwale u Ojca, ogołocił się,
stając się człowiekiem, czyli wszedł w komunię z nami – wszystko nasze stało się Jego udziałem, doskonale
poznał nasze człowieczeństwo od wewnątrz, nie jedynie jako obserwator czy nawet Stwórca, ale przez miłość
do końca, czyli wydanie się za nas na śmierć krzyżową, wszystko Jego oddał nam w ręce. Jego modlitwa
arcykapłańska wznosi się z płaszczyzny komunii z nami. Prosząc o „otoczenie Syna chwałą, aby Syn otoczył nią
Ojca”, mówi to jako Człowiek. Pozytywna odpowiedź Ojca oznacza przyjęcie Człowieka do Jego chwały. W ten
sposób ludzka natura zostaje tak wywyższona, jak tego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ta
chwała ma być odpowiedzią Ojca na uwielbienie Go przez Syna w ludzkiej postaci przez posłuszeństwo miłości
dzięki „wypełnieniu dzieła, które Mu Ojciec dał do wykonania”. Jest to w pełni pozytywna odpowiedź
człowieka na powołanie, jakim został obdarowany przez stworzenie na „obraz Boży”. To, czego nie zrobił
Adam, dokonał w imieniu Adama i jego potomstwa Jezus. Oto się dokonuje uwielbienie Boga przez całkowite
zawierzenie Mu. Jednocześnie to zawierzenie jest koniecznym warunkiem obdarowania człowieka komunią.
Nie jest ona możliwa bez takiego zawierzenia. Jednocześnie Syn, będąc posłany przez Ojca, objawia miłość
Ojca do nas. Objawia, że tak bardzo Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne(J 3). Dlatego właśnie poznanie Ojca i Syna w geście miłości do
końca jest właściwie tożsame ze zbawieniem. Ofiara Jezusa jest zarówno gestem miłości Boga do człowieka,
jak i Człowieka do Boga. W Jezusie wszystko co Boże, jest ludzkie i wszystko co ludzkie, staje się Boże. I tak się
dzieje w każdym, kto wchodzi w komunię z Chrystusem. Nasza komunia podczas Eucharystii właściwie wyraża
taką więź z Chrystusem. Oby stała się ona prawdą w naszym życiu.
https://www.fronda.pl/a/przeczytaj-co-oznacza-zycie-wieczne-a-bedziesz-do-niego-dazyl,51620.html

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.
Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie» 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?"» Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie
rozumiemy tego, co mówi». 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?" 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. 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.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości
waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w
imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w
przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem
otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał
prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem
od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». Rzekli
uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że
wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im
Jezus: «Teraz wierzycie? 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. To wam powiedziałem,
abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

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
Śmierć,sąd,wieczność - 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, ks. prof. Józef Naumowicz, ks. dr Tomasz Skibioski, ks. prof. Leszek Misiarczyk,
ks. dr hab. Robert Skrzypczak - https://www.polskieradio.pl/7/5410,labirynt-historii

Hortus conclusus soror mea sponsa hortus conclusus fons signatus (Cantica canticorum 4, 12)

W ostatnim dziesięcioleciu określenie „Kościół otwarty” jest odmieniane przez wszystkie przypadki przy każdej
stosownej okazji. Rozumie się przez nie bardzo wiele postaw i sposobów działania, począwszy od ewangelizacji,
a skończywszy na przyjmowaniu osób z kręgu ideologii LGBT do wspólnoty kościelnej. Paradoks polegał na tym,
że w czasie, kiedy głosi się Kościół otwarty na każdego, Kościół, który jest szpitalem polowym, tysiące świątyń
zostały zamknięte ze strachu przed pewną chorobą. Kiedy jednak przyjrzymy się istocie Kościoła, jego misji
oraz praktyce pierwszych wieków, zauważymy, że Kościół wcale aż tak otwarty nie był, wręcz przeciwnie – był
zamknięty... Kościół nie jest duchowym supermarketem, do którego każdy może wejść i wziąć, co sobie życzy.
Nie jest również ogrodem, do którego można wchodzić i dewastować rośliny. Do takiego ogrodu jakim jest
Kościół, zaprasza nasz Ogrodnik, Zmartwychwstały Pan przez głoszenie Dobrej Nowiny. Pierwotny Kościół miał
świadomość, jaki skarb zawiera wewnątrz siebie, dlatego w swoje szeregi dopuszczał jedynie przez
WTAJEMNICZENIE! Podczas trwania katechumenatu obowiązywała zasada arcana fidei – „tajemnicy wiary”.
Niewtajemniczonym nie wolno było powtarzać, o czym była mowa na zebraniu i co się dokonywało na Liturgii.
Aby ktoś z zewnątrz nie wdarł się na zebranie, lub ktoś z katechumenów nie schował się w tłumie, Kościół
wyznaczył nawet specjalnych ludzi – ostjariuszy, którzy pilnowali takiego porządku. Do dziś w Boskiej Liturgii
św. Jana Chryzostoma diakon wygłasza: „Drzwi! Drzwi! W mądrości bądźmy uważni!”[1] W starożytności było
to przypomnienie dla ostiariuszy, że rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna i należy pilnować, aby nikt z pogan
nie wtargnął na spotkanie[2]. Kościół w dosłownym znaczeniu tego wyrazu był ZAMKNIĘTY na jakieś wpływy z
zewnątrz. Dziś dochodzi do paradoksów, jaki stał się w jednej z włoskiej diecezji w święto Objawienia
Pańskiego. Biskup Derio Olivero, ordynariusz diecezji Pinerolo pominął wyznanie wiary, aby nie urazić tych,
którzy nie są katolikami[3]… W pierwotnym Kościele ci, którzy nie są katolikami, nie mogliby nawet trafić na
celebrowanie Eucharystii i nawet by nie wiedzieli, w którym miejscu dokonuje się zebranie. Wydaje się, że dziś
zapomnieliśmy pewne ewangeliczne polecenie. Dziś brzmi ono bardzo politycznie niepoprawnie: „Nie dawajcie
psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się,
nie poszarpały was samych” (Mt 7, 6). Pierwotna wspólnota chrześcijan te słowa rozumiała jednoznacznie: nie
wolno wyjawiać boskich prawd tym, którzy nie weszli na drogę nawrócenia. Nie wolno takich osób dopuszczać
do życia sakramentalnego! Św. Augustyn tłumaczy, że psami są ci, którzy atakują prawdę, natomiast świnie to
ci, którzy znieważają prawdę[6]. W średniowieczu obraz Kościoła jako ogrodu zamkniętego prezentowały
klasztory benedyktyńskie, cysterskie, w których zawsze był ogród otoczony murem. Taki klasztorny wirydarz
symbolizował oddzielenie od wpływów świata. Dziś słowo „mury” stały się symbolem zamknięcia, skostniałości,
czymś, co należy zburzyć. Otwartość Kościoła dotyczy głoszenia Ewangelii i wezwania do nawrócenia. Reszta
skarbów jest przewidziana jedynie dla tych, którzy odpowiadają na to wezwanie i odbywa się przez stopniowe
wtajemniczenie. https://pch24.pl/o-dr-roman-laba-osppe-o-kosciele-zamknietym/

