
 
 

 
 

 

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.  
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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 - 
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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.uchaj      
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. 
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. 
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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.   
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Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami. 
Święty Aniele, sługo Boży, 
Święty Aniele, stróżu mój, 
Święty Aniele, patronie mój, 
Święty Aniele, duchowy bracie i przyjacielu mój, 
Święty Aniele, przewodniku na moich drogach, 
Święty Aniele, pasterzu mój troskliwy, 
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości, 
Święty Aniele, opiekunie mój we wszystkich niebezpieczeństwach, 
Święty Aniele, mój obrońco przed wszelką napaścią zła, 
Święty Aniele, mój najwierniejszy opiekunie, 
Święty Aniele, mój nauczycielu i doradco w dobrym, 
Święty Aniele, mój towarzyszu w życiu i w chwili śmierci, 
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków, 
Święty Aniele, prowadzący mnie ścieżkami dobra, 
Święty Aniele, napominający mnie w moim grzechu, 
Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach, 
Święty Aniele, mój pocieszycielu w nieszczęściach i smutkach, 
Święty Aniele, wodzu mój we wszystkich moich walkach i zmaganiach, 
Święty Aniele, pomocniku mój w trudnych przedsięwzięciach, 
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym, 
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci, 
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga, 
Święty Aniele, miłujący czystość, 
Święty Aniele, miłujący niewinność, 
Święty Aniele, posłuszny we wszystkim Bogu, 
Święty Aniele, zatroskany o moją duszę, 
Święty Aniele, wzorze pokory i czystości, 
Święty Aniele, przewodniku w posłuszeństwie woli Bożej, 
Święty Aniele, który zachowujesz mnie na tej ziemi, 
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, 
Święty Aniele, który oświecasz mój umysł, 
Święty Aniele, który skłaniasz moją wolę do dobrego, 

Święty Aniele, który uczysz mnie miłości Bożej, 
Święty Aniele, który jesteś zawsze przy mnie z woli Boga, 
Święty Aniele, który starasz się o moje zbawienie, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. 
 
K: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. 
W: Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
 
Módlmy się: Boże, który w niewymownej opatrzności swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, 
pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

 

          Aniołowie 

 

  
 

 
 

 



ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ : 
Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój, 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, 
bądź mi zawsze do pomocy. 
Strzeż duszy i ciała mego 
i zaprowadź do życia wiecznego. 
Amen. 
 

 
 

KORONKA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW : 
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… 
 

Na dużych ziarenkach: 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. 
 

Na małych ziarenkach: 
Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. 
 

Na zakończenie (3 razy): 
Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami 
i ulituj się nad światem. 
 

 

 
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA : 
Aniele Stróżu mój, 
razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, 
którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz 
i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. 
Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. 
Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba, 
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi 
wychwalał Go na wieki wieków w Niebie. 
Amen. 
 

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI : 
Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości  
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża,  
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, 
z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy…. 
 

Ty zaś Aniele Stróżu Polski, 
który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, 
uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych 
– bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! 
 

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, 
razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,  
ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. 
Amen.  

 

ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ : 
Aniele Boży Stróżu mój, 
przy mnie idź na przedzie 
po jasnej drodze co do nieba wiedzie. 
Kieruj, oświecaj, dawaj ostrzeżenia, 
pragnę wykonać twe święte 

natchnienia. Amen. 
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MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ANIOŁÓW : 
Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, 
Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, 
prosimy Cie pokornie, 
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, 
a zwalczając ich wszędzie, strąciły ich do piekła. 
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie. Amen 

 

 

MODLITWA DO ŚW. GABRIELA ARCHANIOŁA : 
 

Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany „Bożą mocą”, 
ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia, 
w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. 
Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. 
Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w niebie, 
a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. 
Amen 

 

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA : 
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. 
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.  
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy,  
a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,  
które krążą po świecie na zgubę dusz ludzkich,  
mocą Bożą strąć do piekła.  
Amen. 
 

 

MODLITWA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA : 
Archaniele Rafale, 
spraw, abym naśladował Cię w posłuszeństwie i ufności, 
a Bóg wszechpotężny i miłosierny, Ojciec, Syn i Duch Święty, 
niech błogosławi i podtrzymuje na zawsze. 
Amen. 
 

 
 

MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI 
Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu. 
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu 
podjęcia ważnej dla mnie decyzji 
(można tu przedstawić, jaka to decyzja) 
 

Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał(-a) 
słusznego i właściwego wyboru, 
który się będzie podobał Bogu 
i będzie zgodny z Jego wolą. 
Amen.  

 

            

https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow#prayers-page-6
https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow#prayers-page-7
https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow#prayers-page-8
https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow#prayers-page-9
https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow#prayers-page-10


MODLITWA PRZED PODRÓŻĄ : 
Mój święty Aniele Stróżu, 
poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję, 
abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała 
i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu. 
Strzeż nas, prowadź ochraniaj. 
Amen  
 

 

MODLITWA PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO : 
Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię. 
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz. 
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, 
pragnę powierzyć Ci moją decyzję 
zawarcia związku małżeńskiego z (podać imię). 
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, 
czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga. 
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło, 
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach 
i daj mi światło zrozumienia i poznania tego, 
czego Bóg oczekuje ode mnie, 
i tak mnie prowadź, aby Jego wola 
w całym moim życiu spełniała się. 
Amen. 
 

 

MODLITWA RODZICÓW DO ANIOŁA STRÓŻA DZIECKA POCZĘTEGO : 
Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego, 
którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, 
prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem 
i wypraszał mu potrzebne łaski: 
zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. 
Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, 
prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, 
pogłębił więź małżeńską 
i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. 
Amen. 
 

 

MODLITWA ŚW. JANA VIANNEYA : 
 

Rano: 
Dzień dobry, mój Aniele Stróżu. Kocham Cię, czule troszczyłeś się o mnie tej nocy, podczas gdy ja 
spałem. Zachowaj mnie. proszę, tego dnia od zła i wypadków i abym nie obraził Boga grzechem 
cieżkim. Amen. 
 

Wieczorem: 
Dobranoc, mój Aniele Stróżu. Dziękuję Ci za to, że opiekowałeś się mną podczas tego dnia. Ofiaruj 
Bogu wszystkie uderzenia mego serca, kiedy będę spał.                                                                                
Amen.  
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MODLITWA ŚW. ALFONSA LIGUORI : 
 

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, 
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz. 
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, 
Twojej opiece zupełnie się oddaję. 
Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny 
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam, 
lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał, 
gdy upadnę – podźwignął, 
nieumiejętnego – nauczał, 
strapionego – pocieszał, 
w niebezpieczeństwie zostającego – ratował, 
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz. 
Amen. 
 

 
 

MODLITWA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS : 
Wzniosły, a dostojny Stróżu mojej duszy, 
Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie 
Jak delikatny, czysty płomień, 
Pobliski tronu Wszechwiecznego, 
Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię 
I rozświecasz mnie swoim blaskiem. 
Piękny Aniele, Ty stałeś się moim bratem, 
Moim przyjacielem, 
Moim pocieszycielem. 
Ty znasz moją wielką słabość, 
Prowadź mnie więc za rękę. 
Widzę Cię pełnego czułości 
Jak usuwasz kamienie z mojej drogi. 
Nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo. 
Wiem, że im bardziej jestem mała i pokorna, 
Tym promienniejsze jest Twoje oblicze. 
O Ty, którego przemknięcie przez pokój 
Jest szybsze od błyskawicy - 
Przelatuj często ode mnie 
Do tych, którzy mi są drodzy! 
Skrzydłem swoim osusz ich łzy, 
Śpiewaj im, jak Jezus jest dobry, 
Śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół. 
I całkiem po cichutku szepnij moje imię. 
Ja pragnę w moim krótkim życiu 
Ratować moich braci grzeszników. 
O piękny posłańcze Kraju ojczystego, 
Daj mi swój święty płomień! 
Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym, 
Tylko ubóstwo - zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu! 
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MODLITWA W CHOROBIE : 
Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu. 
Wiem, że jesteś przy mnie, choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała. 
Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra. 
Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz. 
A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie 
i żebym dzięki Twojej pomocy mógł (mogła) ją cierpliwie znosić. 
Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach, 
jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych. 
Zarazem jednak proszę Cię, abym mógł (mogła) jak najszybciej wrócić do zdrowia 
i wypełniać zgodnie z wolą Bożą moje codzienne obowiązki. Amen. 
 

 

MODLITWA W DRODZE DO PRACY : 
Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich, z którymi będę dzisiaj pracować. 
Wspierajcie nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem mili i życzliwi 
i mogli przeżyć ten dzień ku chwale Bożej. Amen. 
 

 

MODLITWY ANIOŁA Z FATIMY : 
Modlitwa wynagradzająca 
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę 
Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię 
nie kochają. 
Modlitwa do Trójcy Świętej 
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, 
ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w 
Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez 
które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez 
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. 
Amen. 
 

 

ŚWIĘTY ANIELE STRÓŻU : 
Święty Aniele Stróżu, 
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, 
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, 
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, 
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. 
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, 
których spełnienie będzie się podobało Bogu 
i przyniesie pożytek ludziom. 
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie 
i Twoich starań o moje dobro, 
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. 
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, 
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. 
Czuwaj nade mną, 
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.   
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Aniele Boży Stróżu mój – modlitwa: https://youtu.be/DOB2XFw8Pns  .  https://youtu.be/MB1Ed2keQQ4 

 
 
 

 
 
Ojciec Pio i jego Anioł Stróż - to on wspierał: https://youtu.be/9dRlHEXsP3c 
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Anioł Stróż niewidzialny przyjaciel: https://youtu.be/XMXeTlavyjw 
 

 
 
Wszystko o Aniołach:  https://youtu.be/Rr9CUdYv5Us   

 
                                                                                        .  https://youtu.be/GoUFGm8vqOg 
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S
potkanie z Aniołami - Archanioł Michał: https://youtu.be/BDYBFhRskOc 
 
 
 

 
 

 
Godzinki ku czci św. Michała Archanioła. (TEKST W OPISIE): https://youtu.be/e804DaTUjYM 
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Koronka ze Św. Michałem i Chórami Aniołów: https://youtu.be/3t5G6F4LHGc  

 

Modlitwa do Archanioła Gabriela: https://youtu.be/L3FBk8ndjyM Anioł Pański 
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Michał Archanioł:  https://youtu.be/Ce87zy0bPJw 

Czytaj też:  https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-potezna-bron-duchowa/ 

 

 
 
 
 

Archanioł Rafał. Patron modlitwy o uzdrowienie: https://youtu.be/fwpOPfGymfg 
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Modlitwa do Archanioła Rafaela: https://youtu.be/9DYyHW04KIA 
 

 
 
 

Archanioł Rafał - z serii "O Świętych dla dzieci"                                                               
(Wyd. PROMYCZEK): https://youtu.be/MaBuQNNk-Ok 
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Krishnamurti:                                                                                                                     
Wierzę w Boga, który stworzył ludzi, a nie w Boga, który ludzie stworzyli. 
 
Miguel de Unamuno:                                                                                                                   
Mój Boże, jeśli jesteś wszędzie, jak to możliwe, że tak często jestem gdzie indziej? 
 
Albert Einstein:                                                                                                                        
Wierzę, że rozumiem, rozumiem, aby wierzyć – Credo ut intelligam, Intelligo ut credam.  

Abdelmajid Benjelloun:  Jeśli ktoś nie wierzy w życie wieczne,                                                                    
nie rozumie nic na temat tego ziemskiego życia. 

 

 
 
 

 
 



      
 

 

Czy jesteśmy sami we wszechświecie?   https://youtu.be/FJP807VnTaM 

 

 

      
 

 

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

 

Czy wszechświatem rządzi przypadek?  https://www.youtube.com/watch?v=38XlgXAUyGg 
 

CZY BÓG ISTNIEJE? I CO NA TO NAUKA?  https://www.youtube.com/watch?v=pBKa4-YvCGc 
 

Czy materia istnieje?  https://www.youtube.com/watch?v=pyBeH3tSJ00 
 

Kaprysy wszechświata  https://youtu.be/oM6_1IW76I8 
 

W 80 lat dookoła Wszechświata    https://youtu.be/Uxb_QKlKdPs 
 

Cztery pory roku w kosmosie  https://youtu.be/2xlKfVF-FI0
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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. 
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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.                                                         
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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/ 
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Najpierw widziałam przestrzeń pełen światłości; a w tej przestrzeni  kulę jeszcze 
bardziej lśniącą, podobną do słońca i leżącą w słońcu, widziałam — tak mi się zdawało 
— jedność w Trójcy. Nazwałam to wszystko zgodą, a widziałam z niej jakoby skutek; 
wtem powstały pod ową kulą jakoby w sobie leżące jasne koła, pierścienie i chóry 
aniołów, niezmiernie jaśniejących, potężnych i pięknych. To morze światłości leżało 
jakoby słońce pod owym wyższym słońcem. 
 
Z początku wszystkie te chóry wychodziły z owego wyższego słońca jakoby w zgodzie i 
miłości. Naraz spostrzegłam, że jedna część tych wszystkich kół się zatrzymała, 
zatapiając się we własną piękność. Czuły własną rozkosz, widziały całą swą piękność, 
zastanawiały się, tylko sobą były zajęte. 
 
 Ten obraz przedstawia walkę dobra ze złem, anioły światłości i złe anioły. W centrum 
widzimy Świętego Michała, wodza dobrych aniołów, walczącego przeciwko Lucyferowi, 
przywódcy złych aniołów. Ten miał wraz ze swoimi zwolennikami podnieść okrzyk 
buntu i sprzeciwił się temu że on Anioł jako wyższa istota (za taką się uważał) miał 
służyć Panu Bogu, Człowiekowi i Jego Matce Maryi, która swoją świętością z woli 
Najwyższego Pana Boga przewyższała wszystkich Aniołów. Zbuntował on przeciw Panu 
Bogu część Aniołów którzy również nie chcieli służyć. Natychmiast Lucyfer upadł z 
szybkością błyskawicy, ciągnąc za sobą na dno piekła wszystkich tych, którzy poszli za 
nim. 
  
W dolnej części obrazu, po lewej stronie, widzimy wieżę Babel, którą pragnęli 
potomkowie Noego wznieść aż do nieba, aby rozsławić ich imię. Ale Pan Bóg, aby ich 
ukarać za ich głupią pychę, sprawił iż mylili swój język z innymi językami. 
Na pamiątkę tego wydarzenia wieżę niedokończoną nazywał się Babel, czyli 
zamieszanie. 
Po prawej stronie widzimy faryzeusza i celnika, którzy udali się do świątyni, aby się 
modlić. Faryzeusz, stojąc, modląc się modlitwą pełną pychy w której ośmielił się 
przedkładać siebie nad resztę ludzi. 
Celnik w skromnej postawie modlił się z głębokim poczuciem pokory i pokuty. Jego 
modlitwa usprawiedliwiała go przed Panem Bogiem, ale faryzeusza uczyniła jeszcze 
bardziej winnym: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniży, będzie 
wywyższony”. 
  
Mamy tu do czynienia z grzechem. Istnieją dwa rodzaje grzechów rzeczywistych; 
grzech śmiertelny i powszedni. Grzech śmiertelny to ten, który powoduje, że tracimy 
łaski Boże, które czynią nas godnymi wiecznego potępienia. 
Nazywa się śmiertelny, ponieważ przynosi śmierć naszej duszy, odbierając życie w łasce 
i że zasługuje na wieczną „śmierć” w piekle. 
Grzech powszedni nas osłabia z łaski Bożej i czyni nas godnymi bólu doczesnego na 
tym świecie lub w czyśćcu. 
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Najpierw wszystkie, przejęte uwielbieniem dla Boga, nie posiadały się od rozkoszy i radości; nagle jedna część, 
nie myśląc  o Bogu, zapatrzyła się we własną istotę. W tej chwili widziałam, jak owa cała część chórów 
jaśniejących upadła na dół i zaćmiła się, widziałam, jak inne chóry ich miejsca zajęły; nie widziałam jednakże, 
czy ich ścigały, wychodząc z formy obrazu. Tamte stały spokojnie, zajęte sobą i spadły na dół, zaś te, które się 
nie zatrzymały, wstąpiły w ich miejsce, a to wszystko nastąpiło od razu. 
 



Po ich upadku widziałam na dole tarczę cienistą, jakoby ta tarcza była ich mieszkaniem; poznałam, że wpadły 
w formę niecierpliwą. Przestrzeń, którą odtąd zajmowały, była daleko mniejszą, od tej, którą będąc u góry 
zajmowały, dlatego też wydawały mi się daleko więcej ścieśnione. 
  

 

 
 
Czwarty dzień odnosi się do pierwszego, bo Pan Bóg stwarza ciała niebieskie i umieszcza je na sklepieniu 
nieba, co nie wyklucza istnienia innego światła dla Pana Boga. Ich ruch będzie wskazywał człowiekowi to jak 
upływa CZAS. Dwa wielkie ciała niebieskie są stworzone w połączeniu z ziemią. Pierwszym jest słońce, które 
jest podstawowym źródłem światła i księżyc, nauka twierdzi, że księżyc odbija światło słońca, ale Biblia 
twierdzi, że to jest inne źródło światła (Księga Rodzaju 1:14-17) i słoneczne światło jest ciepłe a księżycowe 
zimne. Sa to tematy niezbadane do końca. Ruch tych ciał będzie rozróżniał dzień od nocy. O tym dziele Pan 
Bóg również mówi, że jest dobre.  
 
W Biblii Pan Bóg jest nazwany „słońcem” a księżyc kościołem – odblaskiem Bożej chwały, który ma rządzić nad 
ciemnością (świecić nad nią). Dni nie są dniami 24 godzinnymi, każdy dzień stwarzania trwał na nasze 7000 lat 
i my żyjemy w siódmym dniu, gdy Pan Bóg odpoczywa. 



Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej namalował Pana Boga stwarzającego świat w postaci energicznego i 
imponującego starca. Przedstawienie obrazowe zostało wykonane zgodnie z nowymi standardami tamtych 
czasów, co zachęcało sztukę do czerpania inspiracji z dziedzictwa grecko-łacińskiego, pełnego 
antropomorficznych modeli. Oczywiście Michał Anioł wiedział, że Pan Bóg nie ma postaci człowieka, ale sztuka 
często stara się uwidocznić to, czego nie ma, podejmując ryzyko. 
  
Według Księgi Wyjścia (rozdział 33, werset 20), Pan Bóg powiedział do Mojżesza: „Nie będziesz mógł oglądać 
mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu”. 
  
Jedno z dzieł Michała Anioła nie tak dobrze znanych: „Stworzenie Słońca, księżyca i planet”. 
  
Przedstawione są dwie sceny. Po prawej Pan Bóg stwarza słońce i księżyc. Po lewej, widziany od tyłu, pracuje 
nad roślinami i drzewami. 
  
Część roślinna znajduje się na lewo od stworzenia Słońca i Księżyca, ponieważ według relacji biblijnych Słońce 
i Księżyc zostały stworzone czwartego dnia, podczas gdy rośliny zostały stworzone trzeciego dnia, a zatem 
dzień wcześniej, według Księgi Rodzaju. 
  
Pan Bóg zostaje złapany przez ognisty wiatr, który pęcznieje jego ubranie i brudzi jego włosy i brodę, symbol 
boskiego generatora mocy. 
  
Pan Bóg pojawia się z przodu, gdy wyznacza bieg gwiazd, z lewą ręką wskazującą na Księżyc, a prawą na 
Słońce. Ma poważną twarz, a jego gest jest majestatyczny. Na grzbiecie obraca się wokół Słońca, które 
koncentruje się na kompozycji, tworząc drzewa owocowe i inne rośliny na ziemi. Ta scena odnosi się do 
czwartego dnia stworzenia. 
  

                                      
Piękna duża plakieta o wymiarach. 90x62mm, waga ok. 25 dkg, tombak patynowany, wypukły relief,                                               
wykonana w Portugalii, sygnowana, numerowana 181-400, nakład 400 szt. 
 

  

Pan Bóg stworzył niebo i ziemię w sześć dni. Ten obraz przedstawia boskie dzieło przechodzące przez sześć 
stref, z których każda odtwarza jedną z sześciu dni stworzenia i postawę Pan Boga w wykonywaniu swojej 
pracy. Pierwsza strefa reprezentuje pracę pierwszego dnia, czyli Pan Bóg stwarzający światło. 
Druga reprezentuje pracę drugiego dnia, czyli Pan Bóg tworzący firmament i oddzielanie ziemi i wody. 
Trzecia reprezentuje dzieło trzeciego dnia, to znaczy Pan Bóg oddzielający ziemię od wód, nakazując ziemi 
produkować wszelkiego rodzaju rośliny. Czwarta reprezentuje dzieło czwartego dzień, to znaczy Pan Bóg stworzył 
słońce, księżyc i gwiazdy. Piąta reprezentuje pracę piątego dnia, czyli Pan Bóg stwarzający ptaki w powietrzu i ryby w 
wodach. Szósta reprezentuje pracę szóstego dnia, to znaczy, Pan Bóg stworzył ziemskie zwierzęta i uczynił człowieka na 
swój obraz i podobieństwo. W górnej części obrazu Pan Bóg spoczywa siódmego dnia i poświęca go na Jego 



służbę. Trójkąt utworzony przez obłok, w którym spoczywa Pan Bóg, oznacza, że wszystkie trzy Osoby Boskie  
współpracowały w dziele stworzenia, o czym świadczą słowa: „I rzekł Pan Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam”. 
  

 

 
 



                                        
Jahwe jest przedstawiony jako starszy człowiek z brodą. Ciało Boga jest bardzo bliskie klasycznemu pięknu 
oraz idealnym proporcjom. Spoczywa na rozłożystej purpurowej szacie, razem z kilkoma cherubinami. Jego 
lewe ramię obejmuje kobietę, prawdopodobnie Ewę, która dopiero czeka w niebie na bycie stworzoną. Adam 
przedstawiony jest na tle zielonych ogrodów i błękitnych wód Edenu. Prawe ramię Boga wysuwa się, aby 
przekazać iskrę życia do palca Adama. Palce Boga i Adama znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. 
 

                                        
Stworzenie Adama – fresk autorstwa Michała Anioła, ukończony około 1511 roku, znajdujący się w Kaplicy 
Sykstyńskiej w Watykanie. Fresk przedstawia scenę z Księgi Rodzaju (Rdz 1,27).Na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej 

jest fresk „Stworzenie Ewy”. Według Biblii Pan Bóg stworzył Adama i Ewę szóstego dnia stworzenia wraz ze zwierzętami. 
Sprawił, że Adam zapadł w głęboki sen i swoim żebrem stworzył Ewę. Ewa rodzi się uległa, kłania się, z rękami 
splecionymi w modlitwie. Pan Bóg owinięty w płaszcz błogosławi swoje stworzenie. Pokora Ewy emanuje wdzięcznością 
za otrzymaną łaskę istnienia. Adam wciąż nagi, porzucony we śnie. Niewinny i nieświadomy, opiera się plecami na kłodzie 
- który zapowiada drzewo życia i nieszczęścia. Piękna duża plakieta o wymiarach. 90x62mm, waga ok. 25 dkg, tombak 
patynowany, wypukły relief, wykonana w Portugalii, sygnowana, numerowana 181-400, nakład 400 szt.

 



                                           
 
Adam i Ewa – obraz pędzla Lucasa Cranacha starszego, datowany na około 1510 rok, jedna z kilkudziesięciu 
wersji przedstawień pierwszych rodziców namalowanych przez tego artystę. Obraz przedstawia pierwszych 
biblijnych rodziców, Adama i Ewę, ukazanych nago w lesie. Pośrodku stoi fragmentarycznie ukazane drzewo 
poznania dobra i zła, jednak nie jest to jabłoń, ale dąb, którego masywne korzenie nieco wystają z częściowo 
pokrytej zielenią i kamieniami ziemi. Po potężnym, „spiralnym”, rozgałęzionym u góry pniu pełza w dół wąż – 
symbol szatana – kusząc Ewę, aby skosztowała zakazanego owocu jabłoni. Obie postacie charakteryzują się 
odmienną barwą karnacji: u Adama tonacje są cieplejsze, u Ewy chłodniejsze. Oba akty ukazane podkreślają 
młodość i urodę pierwszych rodziców. Adam został ukazany jako młody, brodaty mężczyzna o kędzierzawych 
włosach, dużych, ciemnych oczach i nieco atletycznej budowie ciała. Kierująca swój wzrok w stronę widza Ewa, 
charakteryzuje się delikatnym modelunkiem ciała i rysami twarzy, dużymi, ciemnymi oczami i rozpuszczonymi, 
lekko rozwianymi, falującymi włosami. Dostrzegalne są tu emocje i uczucia: rozterka Adama wobec pokusy, 
której łatwo ulega Ewa.  
  
I drugi obraz a arkusika – Upadek, Hugo van der Goes.  
  
Upadek reprezentuje moment, w którym Ewa jest kuszona przez węża, aby jeść z drzewa wiedzy. Ona sama 
już ugryzła i teraz zbiera drugi owoc, aby dać Adamowi. Wąż, który ma głowę dziewczyny ma tu niezwykły 
kształt jaszczurki lub salamandry. Źródłem inspiracji może być dosłowne czytanie Księgi Rodzaju 3:14, w której 
Pan Bóg przeklina węża po upadku: „Na brzuchu twoim pójdziesz i proch będziesz jadł, dopóki żyjesz”. 
Oznaczało to, że wąż nadal miał nogi podczas Upadku. Wygląd chimery może pochodzić ze średniowiecznego 
gatunku literackiego lub przypominać smoki i inne fantastyczne zwierzęta podczas procesji i parad w 
Gandawie. Pomysł nadania warkoczy węża w kształcie diabelskich rogów jest znaleziskiem Hugo van der 
Goesa. 
  
Innym niezwykłym szczegółem na obrazie, oprócz strategicznie rosnących kwiatów, jest rzeka w prawym 
dolnym rogu. Jeśli przyjrzysz się wystarczająco blisko, zobaczymy, że strumień jest wypełniony czerwonymi, 
białymi i niebieskawymi klejnotami. Jest to oczywiście rzeka Eden, która wypływa bezpośrednio ze źródła 
Bożego. 
  
Wąż jest pół bestią, pół kobietą i nadal ma nogi, tak jak można zobaczyć na obrazie średniowiecznego Saturna 
i Ouroboros. Podobnego węża Ouroborosa pokazałem w artykule Apokalipsa 
  
http://www.epopejamillenium.pl/apokalipsa?start=7  
 

 
 
 

http://www.epopejamillenium.pl/apokalipsa?start=7


                                           
Dramatyczne, ale przyziemne obrazy Adama i Ewy. Autor chce, żebyśmy zobaczyli i poczuli ich rozpacz, i ból 
rozbicia życia w komunii z Panem Bogiem. Emocje są naturalnie przekazywane za pomocą gestów i twarzy. Co 
więcej, parze nadano bardzo zwyczajne „ludzkie” cechy fizyczne. Nie ma próby idealizacji, czy upiększania. 
Wydarzenie z 3. rozdziału Księgi Rodzaju przedstawia zrozpaczonych Adama i Ewę wyrzucanych z Raju. 
 

 
 



                                  
Powodem wygnania Adama i Ewy z raju nie był wcale ich grzech, ale niechęć do zwrócenia się do Pana Boga 
ze skruchą. Zgodnie z interpretacją tego fragmentu Pisma przez świętych ojców, powtarzane przez Pana Boga 
pytania do Adama i Ewy miały na celu nakłonienie ich do uświadomienia sobie ich grzechu i szczerej skruchy, 
która uchroniłaby ich od dalszych nieszczęść. „Gdyby (Adam) powiedział: „Zmiłuj się nade mną, Boże, i 
przebacz mi”, to ponownie pozostałby w raju i nie byłby narażony na trudności, których doświadczył później. 
Jednym słowem, odpokutowałby za wszystkie lata, które spędził w piekle ”- mówi św. Symeon Nowy Teolog. 
Ale to niestety w tamtym czasie okazało się ciężarem nie do zniesienia dla Adama i Ewy. A powodem tego jest 
pycha i zrodzona z niej niechęć do uznania pełnej miary odpowiedzialności za popełniony grzech. 
  
Szczere „przepraszam” staje się, niestety, tym samym nieznośnym ciężarem dla współczenego człowieka. Nie, 
jesteśmy oczywiście gotowi powiedzieć: „Wybacz mi, Panie”, zwłaszcza jeśli chodzi o spowiedź, podczas której 
ksiądz wydobywa z nas „odpowiedzi na wiele rzeczy”. Ale często nie jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialności 
za wszystko, co nam się przydarza, i „ukryć się” przed Panem Bogiem. 
 

                         
 

Liberia - zwierzęta z Biblii. Historia węża z obrazu Adama i Ewy. Nawet wąż zdołał znaleźć miejsce w arce Noego.  
 



                                        
Grzech jest nieposłuszeństwem wobec prawa Bożego. Ten obraz przedstawia nieposłuszeństwo Adama i Ewy. Pan Bóg im zabronił, 
pod karą śmierci, spożywania owocu z drzewa ponania dobra i zła. Ewa, oszukana przez demona, który ukrył się pod postacią węża, 
zjadła zakazany owoc i dała go mężowi, który…zjadł tak samo. Adam i Ewa, straciwszy łaskę Bożą przez swój grzech, który stał się 
przedmiotem ignorancji, niekontrolowane namiętności, do bólu i śmierci, zostali wygnani z ziemskiego raju. Widzimy na dole obrazu 
Anioła uzbrojonego w płonący miecz, wyganiającego  Adama i Ewę z Raju. Wygnani w końcu padną pod ciosem Śmierci, która czeka 
na nich z kosą w ręku. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa widziany na szczycie obrazu po lewej stronie oznacza, że nasz Pan uwolnił nas 
przez śmierć od grzechu pierworodnego. Pan Bóg obiecał to wybawienie naszym pierwszym rodzicom. Satysfakcja Diabła nie trwała 



długo, bo Stwórca zwrócił się do Węża, kiedy ogłosił proroctwo: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy 
potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. Widzimy po prawej stronie księdza chrzczącego 
małe dziecko: przez to pokazujemy, że chrzest wymazuje w nas plamę grzechu pierworodnego. 
 

                                                              
 

Tajemnica Trójcy Świętej jest tajemnicą jednego Pana Boga w trzech osobach, którymi 
są: Ojciec, Syn i Duch Święty.  



Na tym obrazie Trójca Święta jest reprezentowana w centrum w dużym trójkącie, w 
którym widzimy Pana Boga Ojca spoczywającego na kuli ziemskiej i trzymającego w 
ramiona krzyż, na którym Pan Jezus Chrystus, Jego Syn, jest przybity.  
 
Duch Święty, w postaci gołębicy promieniuje między Ojcem i Synem, a to pozwala nam 
zrozumieć, że pochodzi od Ojca i Syna.  
 
Na górze obrazu, po lewej stronie widzimy Pana Jezusa Chrystusa dającego swoim 
apostołom prawo, zanim wstąpi do nieba, - misję nauczania wszystkich narodów i 
chrzczenia ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Po prawej stronie widzimy chrzest 
Pana Jezusa Chrystusa i tam również widzimy trzy Osoby Boskie. 
  
Na dole obrazu, po lewej stronie, widzimy Abrahama, którego odwiedzają trzej 
aniołowie. On przywitał tylko jednego: „Panie”, powiedział, „Jeśli darzysz mnie 
życzliwością, racz nie omijać Twego sługi”. Mówiąc w ten sposób Abraham czcił 
jednego Pana Boga w trzech aniołach. 
  
Po prawej stronie widzimy św. Augustyna i dziecko. W dzień święty biskup Hippony 
spacerował nad morzem, starając się pogłębić tajemnicę Trójcy Świętej. Nagle 
zobaczył małe dziecko biorące wodę z morza muszlą gdzie wlewał ją do małej dziurki, 
którą miał wykopaną w piasku. 
 
 „Moje dziecko, co robisz z ta wodą?”— Chcę wlać w tę dziurę całą wodę z morzu. 
Przecież morze jest zbyt duże, a dziura zbyt mała.  
 
Rzeczywiście - odpowiedziało dziecko – ale prędzej przeleję całą wodę z morza do tej 
dziury, niż tobie uda się wniknąć w tajemnicę Świętej Trójcy..   
 
To powiedziawszy, dziecko zniknęło. Było aniołem który przybrał tę formę, aby Święty 
Augustyn pojął, że tajemnica Trójcy Świętej jest nieprzenikniona dla żadnego 
stworzonego umysłu 
 
Kościół jest społecznością wiernych, którzy wyznają religię naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, pod przewodnictwem papieża i biskupów. Będzie trwać do końca świata i 
zatriumfuje nad wszystkimi prześladowaniami, zgodnie z obietnicą naszego Pana. 
  
Na górze Pan Jezus Chrystus ustanawia Świętego Piotra widoczną głowa Kościoła. 
Wręczając mu patorał duszpasterski, powierza jemu misję pasterstwa aby paść baranki 
i jego owce, to znaczy rządzić pasterzami i wiernymi, z których składa się Kościół, czyli 
owczarnia. 
  
Poniżej widzimy: Papieża, następcę Świętego Piotra, ubranego w białe szaty i tiarę.  
 
Po obu stronach Papieża, kardynałowie.  
 
Naprzeciwko Papieża, arcybiskup, który na ramionach ma pas z białej wełny tzw. 
paliusz; wokół Papieża kilku prałatów, mnisi i mniszki.  
 



Wyżej, w prawo, kapłan udzielający Komunii św., inny znowu głosi Ewangelię wiernym i 
misjonarzom; w głębi, kolejny kapłan, który z krzyżem w ręku zapowiada Pana Jezusa 
Chrystusa niewiernym. 

 

                                  
             



                                       
Kościół w Niebie – apoteoza. W kontekście religijno-historycznym oznacza zmianę „stanu” duszy (bądź też 
duszy i ciała), podczas której normalni śmiertelnicy stają się nieśmiertelni. 
  



Ojciec Kościoła – św. Ambroży nauczał: „Im bowiem bardziej staramy się na tym świecie zachować 
przykazania Pana Boga naszego, tym bardziej będziemy szczęśliwi w życiu przyszłym i tym większej chwały 
dostąpimy u Boga”. 
  
W niebie są różne stopnie chwały, jak i różne nagrody. Św. Hieronim nauczał: „Teraz staramy się o to, żebyśmy 
sobie przygotowali różne nagrody zależnie od różnicy cnót”. 
  
Św. Efrem Syryjski jasno stawia sprawę: „Jedni zasiądą na stopniu drugim, drudzy na trzecim, inni będą 
wywyższeni aż na piąty stopień, inni na dziesiąty, inni na trzydziesty, a jeszcze inni będą siedzieć na 
szczycie… Każdy bowiem od samej sprawiedliwości otrzymuje zapłatę według pracy swojej” 
  
Św. Faustyna pisze w swoim Dzienniczku: „Chociaż wybrani w niebie widzą twarzą w twarz Boga i są zupełnie 
szczęśliwi, absolutnie – jednak ich poznanie Boga nie jest równe, dał mi to Bóg poznać. To głębsze poznanie 
zapoczątkowuje się tu na ziemi miarą łaski, ale w dużej mierze zależy od naszej wierności tej łasce” (Dz 769). 
  
Takie SIEDEM ŚWIATÓW-MIESZKAŃ starałem się opisać w artykule „Niebo” 

  
http://www.epopejamillenium.pl/apokalipsa/niebo  
 

                                       
Ofiara Noego jest częścią dziewięciu Opowieści Rodzaju, w szczególności jest trzecią ostatnią z serii, pierwszą 
z trzech Historii Noego, chociaż powinna następować, a nie poprzedzać, następną scenę Wielkiego Potopu. 
Być może wiąże się to z powodami symbolicznego odczytania scen. 
  
Scena ta w Kaplicy Sykstyńskiej ukazuje ofiarę, jaką Noe złożył po tym, jak został uratowany arką od potopu, 
pojednając się z Panem Bogiem: jest to moment fundamentalny w historii zbawienia, ponieważ z potomków 
Noego nadejdą pokolenia, które poprowadzą lud Izraela do wyzwolenia z niewoli i przyjścia Pana Chrystusa. 
  
Fresk, o wyraźnej i raczej uporządkowanej kompozycji, z ofiarą w centrum, do której zbiegają się słudzy ze 
zwierzętami: dwa barany, byk, dwa konie, nawet słoń, ledwo widoczny w tle. Po prawej stronie widzimy starszą 
kobietę z profilu (prawdopodobnie jego żona) odwraca się do niego, aby szepnąć mu coś do ucha.. To samo 
dotyczy młodej kobiety po lewej, która pomaga rozpalić ogień na ołtarzu pochodnią i chroni twarz jedną ręką. 
  
Na pierwszym planie widzimy chłopca niosącego wiązkę drewna opałowego i młodego mężczyznę, który 
siedząc nagi na właśnie zabitym baranie, zabiera z rąk innego wnętrzności zwierzęcia do spalenia. Inny młody 
człowiek, z drugiej strony, również nagi, jest z głową zwróconą plecami do otworu, z którego widać wnętrze 
trzody aby kontrolować go. Na lewo od sceny, na pierwszym planie, trzeci nagi mężczyzna z niezwykłym 
wysiłkiem prowadzi Barana na ofiarę, ale on stawia opór. 
Piękna duża plakieta o wymiarach. 90x62mm, waga ok. 25 dkg, tombak patynowany, wypukły relief, wykonana w Portugalii, sygnowana, numerowana 181-400, nakład 400 szt.

 
 

http://www.epopejamillenium.pl/apokalipsa/niebo


                                     
 

Po przestępstwie wkrótce nastąpiła kara: wąż został przeklęty; kobieta została wyznaczona do „rodzenia dzieci w chorobie” i 
podporządkowania się mężowi; Mężczyzna ten został wyznaczony do pracy w smutku i pocie czoła przez wszystkie dni swojego życia 
na ziemi, która jest „przeklęta za niego”. Kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z ziemskiego raju, odeszli pełni goryczy i gniewu. Mieli 
ponure twarze, opadające usta i serca pełne goryczy. Szli z zaciśniętymi pięściami, oczy błyszczały gniewem, jakby zamiast serc mieli 
kamienie. Pan Bóg był z tego powodu bardzo smutny. Postanowił dodać do swoich stworzeń coś, czego pierwotnie nie 
planował.Spokojnie szedł między mężczyzną a kobietą, lekko dotykając ich serc i oczu. I wywołał łzy. Adam i Ewa rozpłakali się. Ciężar i 
gniew, które nosili w swoich sercach, zniknęły. Nowa czułość zalała ich i objęli się nawzajem. Ludzie przestali być nieśmiertelni i po 



śmierci muszą powrócić na ziemię w postaci prochu, z którego został stworzony Adam. Następnie Adam stworzy dwie główne 
przedpotopowe genealogie ludzkie: potomków Kaina i Seta. Księga Mądrości Pana Jezusa, syna Syracha, zalicza Adama do 
największych biblijnych sprawiedliwych i wywyższa go ponad resztę: „Sem i Set są uwielbieni między ludźmi, ale Adam jest ponad 
wszystkimi, którzy żyją w stworzeniu”.  
Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, zaczęli się wstydzić i bać, jak to się dzieje ze wszystkimi, którzy postępują źle. Zamiast otrzymać 
doskonałość równą doskonałości Bożej, jak chcieli, okazało się, że jest odwrotnie, ich umysły pociemniały, ich sumienia zaczęły ich 
dręczyć i stracili spokój umysłu. Wszystko to działo się dlatego, że znali dobro i zło wbrew woli Bożej, to znaczy przez grzech. Grzech 
zmienił ludzi tak bardzo, że gdy usłyszeli głos Boga w raju, chowali się między drzewami ze strachu i wstydu, natychmiast zapominając, 
że nic nie może być ukryte przed wszechobecnym i wszechwiedzącym Bogiem. W ten sposób wszelki grzech oddala ludzi od Boga.  Ale 
Bóg w swoim miłosierdziu zaczął wzywać ich do pokuty, to znaczy, aby ludzie zrozumieli swój grzech, wyznali go przed Panem i 
poprosili o przebaczenie.   
Ale ponieważ ludzie stali się grzesznikami, nie mogli już żyć w raju, a Pan wypędził ich z raju. I Pan ustanowił anioła cherubinka z 
ognistym mieczem przy wejściu do raju, aby strzegł drogi do drzewa życia. Grzech pierworodny Adama i Ewy, ze wszystkimi jego 
konsekwencjami, przez naturalne narodziny, przeszedł na całe ich potomstwo, to znaczy na całą ludzkość, na nas wszystkich. Dlatego 
rodzimy się już grzeszni i podlegamy wszelkim konsekwencjom grzechu: smutkowi, chorobie i śmierci. 
 

 
 

 



 
 

Kain - jeden z synów Adama i Ewy według Księgi Rodzaju urodzony po wygnaniu rodziców z Edenu. 
Najstarszy z braci, który uprawiał ziemię, młodszy Abel był pasterzem. Po tym jak Kain ofiarował Panu Bogu 
ofiarę z plonów, jednak Pan Bóg upodobał sobie ofiarę z trzody jaką dostał od Abla. Kain z zazdrości zabił Abla 
i wypierał się tego czynu, Pan Bóg przeklął go za ten czyn by błądził po ziemi. I tak Kain udał się na wschód od 
Edenu do krainy Nod. 
  

                                      
 

Kain obdarzony przywilejem pierworództwa nie może znieść sytuacji, że to nie on został wybrany, 
dlatego też nie rozumiejąc logiki wolnego wyboru Boga odbiera Bożą decyzję jako niesprawiedliwą. 
Brak akceptacji ze strony Kaina Bożego wyboru sprawia, że pozwala się owładnąć pokusie zazdrości i 
nienawiści. Przelana krew sprawiedliwego Abla woła z ziemi do Boga, gdyż należy do Stwórcy, stając 
się w ten sposób głosem wszystkich, których niewinnie wylana krew domaga się zadośćuczynienia. 
To zadośćuczynienie dokonuje się w ofierze Pana Chrystusa, którego krew została wylana na 
wynagrodzenie wszystkich grzechów ludzkich. Abel wybrany przez Pana Boga oddaje swoją krew za 
brata Kaina, zapowiadając zbawczą ofiarę Pana Chrystusa za braci, którego krew „przemawia 



mocniej niż krew Abla”, gdyż uwalnia człowieka od grzechów i jedna go z Bogiem, a w ten sposób 
uzdalnia wszystkich wierzących do oddania własnego życia na służbę dla Boga 
                                              
 

 
 
W Księdze Rodzaju czytamy: Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. 
Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą, i być tułaczem i zbiegiem na 
ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» 
  
Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy!» Dał 
też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił nikt, kto go spotka. Dobry Pan Bóg nie opuścił Kaina. Dał 
mu znamię, tzn. znak ochrony, „aby go nie zabił nikt, kto go spotka”. Kain nie mógł wskrzesić brata, 
ale dopóki żył,  mógł zmienić postępowanie. Otrzymał szansę, by dobrym życiem wynagrodzić zło. 
  
Postawa Kaina jest dla nas ostrzeżeniem, by chronić się przed zazdrością i pokonać ją, zanim 
doprowadzi nas do wyrządzenia komuś krzywdy. O ile lepiej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy 
potrafili podziwiać innych za ich osiągnięcia, a nie zazdrościli im. W tej pracy nad sobą otrzymujemy 
pomoc w sakramencie pokuty. Pan Jezus Chrystus w sakramencie pokuty i pojednania z ogromną 
miłością leczy naszą duszę. On czeka na nas. Daje siłę do naprawienia relacji z bliskimi i wspiera w 
czynieniu dobra. Pan Jezus obiecuje odpuszczenie grzechów tym, którzy będą szczerze żałować 
 
Pewne wydarzenia są dozwolone, można bez grzechu zabić swojego przeciwnika w trzech 
przypadkach: w wojnie sprawiedliwej; w przypadku samoobrony; wykonywać wyroki sprawiedliwości. 
Wielkim grzechem jest życzyć komuś śmierci. Nie wolno życzyć sobie śmierci, chyba że przez 
pragnienie zobaczenia Pana Boga w Niebie. Nienawiść do bliźniego powoduje, że nie możemy być 
już dłużej uczniem Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Nasz Pan powiedział w Ewangelii, że 
rozpoznaje swoich uczniów po miłości, jaką mieli dla siebie. 
  
Wierzchołek tego obrazu przedstawia Kaina, który przychodzi zabić swojego brata Abla. Kiedy 
próbuje uciekać, Pan Bóg gani go za jego zbrodnię, że jest przeklęty i musi odejść od jego obecności. 
  
Widzimy na dole obrazu, po prawej stronie, Achitofela doradcę Dawida, który wiesza się w swoim 
domu, po tym, jak pchnął Absalona, by uzurpował sobie tron Dawida. 
  
Dół obrazu po lewej stronie przedstawia dwie osoby, które stoczą pojedynek. Pobożny chrześcijanin, 
stawiając się pośród nich, uspokaja sytuację jedną ręką a drugą ukazuje im Krzyż, z którego szczytu 
Pan Jezus Chrystus widzi ich i potępia ich postępowanie. 



                                   
 
Noe jest posłuszny Panu Bogu. Biblia powtarza dwukrotnie, że wypełnił wszystko, co mu zlecił. Noe zna Pana 
Boga, żyje w przyjaźni z Nim, dlatego może właściwie odczytywać Jego zamiary i z zaufaniem wypełniać Jego 
wolę. Nie było to łatwe w nieprzyjaznym środowisku, w jakim żył. Zapewne musiał zmagać się z szyderstwem 
współziomków obserwujących go w roli budowniczego statku na suchym lądzie!   



                                                         
 

Noe nie zwracał jednak na nich uwagi. Pracował ścisłe według instrukcji samego Pana Boga. Zapowiedź Pana 
Boga spełniła się co do joty. Deszcz padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, powodując zalanie całej 
powierzchni ziemi. Wejście zwierząt do arki – arras na Wawelu, poniżej.  
 
 

                                         
 

Według tekstu Starego Testamentu Abraham rozstając się z Lotem, osiedlił się pod dębami Mamre w Hebronie, 
gdzie wzniósł ołtarz. Tam ukazało mu się trzech aniołów. „Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy 
siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli 
przed nim”. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi i 
powiedział: „Rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by 
przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze; potem odpocznijcie pod drzewem." (I Ks. Mojżeszowa 
18:1-4). Podczas tej wizyty Abraham otrzymał obietnicę, że będzie miał syna. 
 

 



                               
 
Żydowski Nowy Rok - Święte Arki z Ankony, Padua, Parma, Reggio. 
  
Seria znaczków z 1972 roku zaprojektowana przez Oswalda Adlera i wydana 8 sierpnia 1972 roku przedstawia 
cztery arki Tory przywiezione do Izraela z Włoch. Arki, które zostały przewiezione do Izraela, pochodziły albo 
ze społeczności, w których Żydzi już nie mieszkali, albo z miejsc, gdzie liczba ich zmniejszyła się, znajdując 
nowe domy w całym Izraelu.  
  
Napis na „zakładce” ujawnia, że znaczek 0,95 lira przedstawia 18-wieczną Świętą Arkę z Włoch (Reggio 
Emilio), obecnie w Centralnej Synagodze, Qiryat Shemuel. 
  
Znaczek Agorot 0,70 lira został wydany z okazji Nowego Roku i przedstawia Arkę Soragna, która została 
umieszczona w synagodze Knesetu. 
  
Arka Tory (lub Aron Kodesz) odnosi się do ozdobnej komnaty w synagodze, w której znajdują się zwoje Tory - 
0.45 lira izraelska 
  
0.15 lira Święta Arka z Włoch XVII wiek. w synagodze w Stambule w Jerozolimie. 
  
Według Izraelskiego Urzędu Pocztowego, Święta Arka w synagodze służy jako przypomnienie                                           
o Świętej Arce, która zawierała 10 Przykazań podczas 40-letniej wędrówki                                                                          
prowadzonej przez Mojżesza podczas wyjścia z Egiptu. 

 
 



 
 
Aby być zbawionym, nie wystarczy uwierzyć w prawdy, które Pan Bóg objawił, ale nadal ich ciągle 
potrzebujemy i musimy te przykazania przestrzegać, jak również i przykazania Kościoła. 
  

 



                                 
 
Grzeszy się przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu: 
1, przez bałwochwalstwo; 2, przez bezbożność; 3, wg zabobonu. 
  



Grzeszy się przez bałwochwalstwo poprzez oddawanie czci stworzeniom. 
  
Grzeszymy bezbożnością: kiedy profanujemy święte rzeczy i gdy wyśmiewamy się z religii i jej duchownych;  
  
Grzeszymy przez zabobon gdy zaniedbujemy zwykle obowiązki religijne. 
  
Profanacja rzeczy świętych jest wielkim grzechem.co nazywa się świętokradztwem.  
 
Są trzy rodzaje świętokradztwa:  
1, świętokradztwo osobiste; 2, świętokradztwo miejsca; 3, świętokradztwo rzeczy. 
  
Popełnia się osobiste świętokradztwo zbezczeszczenia przez przestępstwo osoby poświęconej Panu Bogu, na 
przykład, poważnie uderzając w stan duchowny, ze złą intencją. 
  
Popełnia się świętokradztwo miejsca, kiedy profanuje się miejsca poświęcone Panu Bogu, takiego jak kościół 
czy cmentarz. 
  
Popełnia się świętokradztwo rzeczy, gdy się profanuje rzeczy poświęcone Panu Bogu, np. sakramenty, 
naczynia sakralne, Pismo Święte, relikwie i święte obrazy. 
   
Grzeszymy przez przesąd, kiedy przypisujemy pewne słowa i pewne czyny skutkujące tym, że Pan Bóg nie jest 
do nich przywiązany np. jak leczyć chorym i oznajmić przyszłość przez magię, złe zaklęcia i obserwację 
znaków. 
  
Magia to sztuka tworzenia rzeczy niezwykłych i cudownych mocą demona. 
  
Złośliwość jest sztuką krzywdzenia ludzi lub zwierząt mocą demona. 
  
Obserwacja znaków jest przesądem, kiedy widzi się w rzeczach obojętnych, zwiastowanie nadejścia dobra lub 
zła, przez 
  
na przykład przesąd, że istnieją szczęśliwe lub nieszczęśliwe dni, że liczba: stół trzynasty to znak śmierci, dla 
jednego z gości przez cały rok. 
  
Nabożeństwo do wody święconej i innych przedmiotów błogosławionych przez Kościół nie jest przesądem, bo 
ci, którzy używają tych przedmiotów, nie oczekują korzystnych efektów, ale tylko dzięki mocy Pana Boga i 
dzięki modlitwom Kościoła mogą je zyskać. 
  
Obraz przedstawia Izraelitów oddających cześć bogu jakim jest złoty cielec na pustyni. Podczas gdy Mojżesz 
rozmawiał z Panem Bogiem na górze Synaj, Izraelici, znużeni, że nie wrócił, uprosili arcykapłana Aarona, aby 
uczynił im cielca złotego, aby go czcić. Aaron poddał się ich pragnieniu; Oni następnie upadli na twarz przed 
tym bożkiem i oddali mu cześć poprzez modlitwy i tańce. W tym czasie, Mojżesz zszedł z góry niosąc Tablice 
Prawa. Ogarnęło go oburzenie na widok kultu bałwochwalstwa, którym oddawali się ludzie, rzucił tablice na 
ziemię i złamał je. 
   
Na dole obrazu, po lewej stronie, widzimy Heliodora, wysłanego przez Seleukosa IV, króla Syrii, do Jerozolimy 
w celu przejęcia skarbu świątynnego czyli świętokradzkiej kradzieży. Wysłuchując jednak modlitwy arcykapłana 
Oniasza, Pan Bóg zsyła jeźdźca i dwóch młodych ludzi, którzy wyrzucają Heliodora ze świątyni. 
  
Saul popełnił grzech zabobonu, kiedy udał się do czarodziejki z Endor, co widzimy, na dole obrazu, po prawej 
stronie; 
  
Przygotowując się do bitwy z Filistynami, król Saul zwraca się do kobiety o magicznych zdolnościach, aby 
przewidzieć swoją przyszłość gdyż zaczął wierzyć, że utracił połączenie z Panem Bogiem. Czarodziejka, 
zapytała Saula jaką osobę zamierza przywołać. Decyzja Saula była nieprzewidywalna – chciał dowiedzieć się 
odpowiedzi od zmarłego Samuela. To ten, który jeszcze żył, przepowiedział śmierć króla i wszystkich jego 
spadkobierców krwi. Saul pragnie otrzymać kolejne proroctwo od Samuela.  
 
Ale duch zmarłego przekazuje to samo przesłanie, które wypowiedział za życia – przygotowując się do walki z 
Filistynami, panowanie zginie. Nieszczęśliwy i całkowicie wyczerpany Saul upada na podłogę, tracąc szansę na 
wszelką nadzieję.  

 
 



 
 

Mojżesz z rozpostartymi ramionami, błagający o zwycięstwo, zapowiadał krzyżową ofiarę Pana Chrystusa. 
Żarliwa modlitwa Mojżesza, wznoszącego ramiona na polu bitwy z Amalekitami, jest obrazem każdego 
ludzkiego błagania. Obraz walki Izraelitów z Amalekitami uczy, że w życiu duchowym nie można oddzielać 
działania od modlitwy; osobistego zaangażowania i wysiłku od zaufania Panu Bogu. Pan Bóg oczekuje od nas 
aktywności, podjęcia obowiązków, pracy, walki. Jednak gdy zabraknie modlitwy, wysiłek może okazać się 
daremny: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą” (Ps 127, 1). O wyniku 
bitwy nie decyduje jedynie walka, ale modlitwa człowieka na szczycie góry. Samotnie, bez Pana Boga można 
wygrać niejedną potyczkę, ale przegrać wojnę. Bez względu na to, jak człowiek walczy z szerzącym się złem, 
musi znaleźć wsparcie w modlitwie. Mojżesz przyczynił się do zwycięstwa nad wrogami, bo się modlił. Do tego 
zwycięstwa przyczynili się także ci, którzy podtrzymywali mu ręce. Wytrwała modlitwa jest potężną bronią w 
walce ze złem, bo wyraża naszą wiarę. 

 

                                     
Izraelici pod przewodnictwem Mojżesza doszli do Morza Czerwonego. Egipcjanie zaczęli ich ścigać. Pan Bóg 
swoją mocą przeprowadził jednak bezpiecznie Izraelitów przez morze, uwolnił ich od niewoli i śmierci, a 
Egipcjan pokonał. Pismo św. opisuje to wydarzenie. 
  

 



 

 
Mojżesz przez to wielu Izraelitów u siebie zatrzymał i z bałwochwalstwa, i od śmierci wybawił. 

 


