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 Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą chuchać w ręce chłopi.
 Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze.
 W dzień Adama i Ewy daruj bliźniemu gniewy.
 Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.
 Zielone Boże Narodzenie, biała Wielkanoc.
 Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc
będą śniegiem przywalone.
 Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie.
 Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie.
 Gdy pola zielone, jak się Chrystus rodzi, Wielkanocnym
Świętom śnieg pewnie zaszkodzi.
Zawsze, ilekroć się uśmiechniesz do swojego brata
i wyciągniesz do niego rękę –
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze ilekroć milkniesz by innych wysłuchać,
zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz
uciskają ludzi w ich samotności,
zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest
Twoja słabość,
zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez
Ciebie zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty
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W GRUDNIU …
Przysłowia związane z grudniem:
 Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają.
 Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże
obfity.
 Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.
 Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody.
 Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.
 Jeśli w grudniu często dmucha, w marcu i kwietniu będzie plucha.
 Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.

O Świętym Mikołaju
i Świętym Janie Chrzcicielu.

W Adwencie przypominają się dwaj święci:
święty Mikołaj i Święty Jan Chrzciciel,
ale ani pierwszy nie jest podobny do drugiego,
ani drugi do pierwszego.
Dwaj święci chodzą pod rękę w niebie,
Zupełnie niepodobni do siebie.
Święty Mikołaj uśmiechnięty, różowy, okrągły.
Święty Jan surowy, poważny.
Święty Mikołaj pucułowaty, z brzuszkiem,
jakby jadł dwa śniadania każdego dnia,
a święty Jan Chrzciciel chudzielec-popielec,
co jadł tylko szarańczę,
to znaczy koniki polne,
które smakują jak rozgotowana żaba.
Święty Mikołaj rozdaje podarunki,
a święty Jan Chrzciciel - bardzo mądre rady. Pytali go:
- Co mamy czynić?
- Czyńcie to, co zawsze,
ale zawsze trochę lepiej niż przedtem.
Święty Jan Chrzciciel był kaznodzieją z wymownym gestem, nauczającym nad Jordanem.
Święty Mikołaj jest raczej milczący i woli przez godzinę
rozdawać prezenty, niż głosić kazanie.
Jednak ci święci - tak bardzo różni - przed świętami Bożego
Narodzenia są razem.
Obaj jednakowo potrzebni. Ludziom zakłopotanym, zmartwionym, na których stale spada szarańcza zmartwień, potrzebny jest święty Mikołaj, który w różowych okularach
pogodnie, radośnie patrzy na świat i wierzy, ze poprzez miłość można oczyścić się ze wszystkich trudności i nabrać sił
na drodze trudnego życia.
Ks. Jan Twardowski z książki “Kubek z jednym uchem”.
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Boże Narodzenie i polskie
tradycje

Mikołaj jest, był i będzie!
To oczywiste, że św. Mikołaj będzie dotąd, dokąd będą
dzieci. W większości domów 6 grudnia znajdujemy prezenty
w bucie lub pod poduszką. Nie wszystkie dzieci mogą poprosić Mikołaja o upominki, dlatego piszą to niego listy.
Proszą o zabawki, czasem marzą o własnych zwierzątkach,
niektóre chciałby mieć dobre oceny w szkole. Większość
zapytanych dorosłych stwierdziło, że odkąd przestali być
dziećmi, Mikołaj przychodzi do nich tylko w wigilię świąt
Bożego Narodzenia. Przy okazji kolejnych Mikołajek wypada postawić pytanie:

Czy św. Mikołaj istniał naprawdę?
Oczywiście, że tak, ale mimo iż tak popularny, to jednak niewiele o nim wiemy. Żył na
przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry, małego portowego miasta w Azji Mniejszej. Po mieście tym nie ma obecnie śladu.
Mikołaj pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. Dość wcześnie stracił rodziców.
Gdy miał kilkanaście lat, wstąpił do chrześcijańskiego seminarium duchownego. Swój majątek przez dłuższy czas anonimowo rozdawał najbiedniejszym mieszkańcom Miry. Z
tego okresu pochodzi najwięcej legend o nim. Nocami niepostrzeżenie podkładał pieniądze osobom najbardziej potrzebującym oraz sprawiał prezenty dzieciom. Z legend o
św. Mikołaju można dowiedzieć się, że jako duchowny odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W drodze powrotnej uratował w nadprzyrodzony sposób tonący okręt.
Gmina chrześcijańska Miry obrała go swoim biskupem. Jego świątobliwe i pełne poświęcenia dla innych życie przerwało aresztowanie i wtrącenie do więzienia w Rzymie. Cesarz Dioklecjan bowiem prześladował chrześcijan, szczególnie hierarchów kościelnych. Ponieważ biskup Mikołaj z
Miry, był postacią znaną i popularną, z tego powodu był w
wiezieniu bardziej prześladowany i torturowany niż inni
współwięźniowie. Uwolnienie przynosi mu dopiero zakaz
prześladowania chrześcijan, wydany przez nowego cesarza
rzymskiego, Konstantyna Wielkiego. Biskup Mikołaj triumfalnie powrócił do Miry, gdzie dalej pełnił swoją posługę
kapłańską oraz kontynuował działalność dobroczynną.
Zmarł przypuszczalnie w 342 roku, dożywszy sędziwego
wieku.
oprac. Beata Moeijes

Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków najważniejsze i jednocześnie najbogatsze w tradycje ludowe święta. Obrzędowość Bożego Narodzenia kształtowała
się stopniowo w ciągu kolejnych stuleci
przeplatając prastare (z czasów pogańskich) zwyczaje i wierzenia ze zwyczajami nowszymi, przyniesionymi po chrystianizacji przez Kościół, a także tymi, które powstały w
wiekach późniejszych w wyniku wzajemnego przenikania
się obwiązującego obrządku kościelnego i przedchrześcijańskich elementów ludowej rolniczej tradycji.
W liturgii kościelnej i w zwyczajach ludowych święta Bożego Narodzenia poprzedza
okres Adwentu: czas pobożnego i radosnego, pełnego wiary oczekiwania na przyjście
Pana. Do powszechnie przyjętych zwyczajów adwentowych należy zaliczyć udział
wiernych w odprawianych o świcie Mszach roratnich poświęconych Najświętszej Marii Pannie. Dawniej w niektórych regionach kraju popularnym zwyczajem było plecenie
wieńca adwentowego. W pierwszą niedzielę Adwentu, zawieszano w pokojach pod sufitem wianek zrobiony z gałęzi
choiny i przyozdobiony czerwonymi wstążkami. Na wieńcu
zapalano jedną świeczkę, w każdą kolejną niedzielę dodawano następną.
Innym zwyczajem przypadającym na czas Adwentu jest obdarowywanie dzieci prezentami w dniu św. Mikołaja (6
grudnia). Podarunki wkłada się zwykle pod poduszki lub do
bucików.
Należy też wspomnieć o kartach pocztowych ze świątecznymi i noworocznymi życzeniami wysyłanymi do znajomych i krewnych. Autorem tego pomysłu był Anglik John
Horsley. W 1846 roku zaprojektował on pierwszą taką kartę.
Wydrukowano ich wówczas pięćdziesiąt, nie wiedząc jak
zostaną przyjęte.
Dziś na całym świecie co roku wysyła się miliony kart świątecznych.
Najwięcej zwyczajów ludowych wiąże się z ostatnim dniem
Adwentu, czyli z Wigilią.
Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
czuwanie. Tradycja czuwania przed dniami świąt wywodzi
się ze Starego Testamentu. W izraelskich domach w wigilie
szabatu i innych świąt szykowano jedzenie i czyniono
wszelkie przygotowania tak, aby święta mogły być wolne od
pracy. I nasze Wigilie służą temu celowi, a ponadto jest to
czas, w którym do nadchodzącego święta trzeba przygotować się wewnętrznie. Obecnie, po reformie kalendarza Wigilia stanowi nie tyle przygotowanie do świąt, ale rozpoczyna już sam obchód świąteczny. Po generalnych porządkach,
gdy cały dom lśni już czystością przystępujemy do świątecznego przyozdabiania domów. W minionych wiekach
stałym elementem dekoracyjnym były snopy zboża – symbol dostatku – stawiane przez gospodarzy w kątach izb
chłopskich. Poza zbożem domy dekorowano też podłażniczkami, czyli odpowiednio przyciętymi wierzchołkami
lub gałęziami drzew iglastych, zatykanymi w różnych miejscach izb lub zawieszanymi u powały. Zwyczaj ten był zapewne symbolem życia, miał zapewniać ludziom, domostwu
i całemu dobytkowi szczęście i wszelką pomyślność.
Współczesna choinka, przybrana świeczkami i innymi
ozdobami pojawiła się najwcześniej na ziemiach niemieckich. Jej ojczyzną była najprawdopodobniej Alzacja. Tam
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właśnie zwyczaj polegający na wnoszeniu do domu wiecznie zielonej gałęzi i wieszaniu jej przy suficie został zastąpiony w XV lub XVI wieku stojącym drzewkiem wigilijnym. Zwyczaj przystrajania drzewka wigilijnego rozpowszechnił się zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku.

obowiązujący wszystkich biesiadników. Posiłek ten spożywa się najczęściej tylko w gronie rodzinnym. Na stole stawia się zazwyczaj jedno dodatkowe nakrycie. Według
współczesnej interpretacji miejsce to przeznaczone jest dla
zabłąkanego wędrowca lub dla osób bliskich, ale w tym
momencie nieobecnych. Nikt bowiem tego dnia nikt nie
powinien być samotny. Zwyczaj pozostawiania wolnego nakrycia można powiązać z zaduszkowym charakterem dawnych przedchrześcijańskich świąt oraz rozpoczynającego je
posiłku. W tym wypadku wolne miejsce należałoby interpretować jako przygotowane dla przychodzących na ziemię
dusz.
W domach katolickich posiłek wigilijny poprzedza odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o narodzinach Jezusa. Potem wszyscy domownicy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.

Współczesna choinka, jak uczy Kościół, jest odwzorowaniem drzewa rajskiego: „drzewa życia”, biblijnego drzewa
wiadomości dobra i zła, pod którym rozpoczęła się historia
ludzkości. Choinkę wnosi się do domu w dniu, w którym
wspominamy pierwszych ludzi – Adama i Ewę. Na choince
nie może zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były na
owym biblijnym drzewie, a ponadto jabłko symbolizuje
zdrowie i czerstwość do późnej starości.
Wśród iglastych gałązek wiją się łańcuchy - lekkie, słomkowe, bibułkowe, to pamiątka po wężu kusicielu. Pętają
choinkę jak niewolnicę, przypominając, że cały ludzki ród
znajduje się w niewoli grzechu. Gwiazda na szczycie
drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła
Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Gorejące na gałązkach
świeczki (dzisiejsze lampki) jakby okruchy ognia, który
dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły się ogrzać, dzisiaj przypominają one o nigdy nie gasnącej Bożej miłości do
ludzi. Choinki ubiera się także w piernikowe figurki ludzi i
zwierząt, oraz bombki.
Tak ustrojona choinka powinna stać w domu do Trzech Króli, a więc do końca godnich Świąt.
Dzisiejsze wspaniałe prezenty gwiazdkowe są nowością
zwyczajową. W XIX wieku tylko w niektórych częściach
Polski obdarowywano dzieci drobnymi upominkami, które
chowano w sianie. Czasem do prezentów należała również
przybrana orzechami, cukierkami, jabłuszkami oraz świeczkami sosenka - pierwowzór współczesnej choinki. Ofiarodawcą tych podarunków był św. Mikołaj. Z zachowanych
dokumentów wiadomo bardzo mało o tej postaci: żył na
przełomie III i IV wieku w Azji Mniejszej i był biskupem
Miry. Zasłynął z dobroci i dyskretnej filantropii. Reszta to
już legenda.
Zgodnie z postanowieniem II Soboru Watykańskiego w liturgii kościelnej Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają
nieszpory odprawiane 24 grudnia. W polskiej tradycji czas
ten liczony jest jednak nieco inaczej, tzn. od chwili zapadnięcia zmroku i ukazania się na niebie pierwszej gwiazdy.
W tym momencie zgodnie z obowiązującym powszechnie
zwyczajem, zasiadamy do pierwszego świątecznego posiłku,
zwanego wieczerzą wigilijną lub krócej Wigilią, którą obchodzimy niezwykle uroczyście, przy czym ona to właśnie
decyduje o specyficznej, niepowtarzalnej atmosferze całych
świąt. Specyfiką wieczerzy wigilijnej jest jej postny charakter, ustalony tradycją zestaw potraw, oraz poważny nastrój

Wigilijny opłatek jest zwyczajem typowo polskim. Symbolizuje on powszechne pojednanie i braterstwo. Geneza
opłatka jest kościelna, religijna. W Polsce zwyczaj ten należy obecnie do powszechnie znanych, chociaż pojawił się
dość późno i upowszechnił się ostatecznie w pierwszych
dziesięcioleciach XX wieku. Zgodnie z tradycją Kościoła
współczesny opłatek jest śladem po starochrześcijańskich
eulogiach. Były to specjalne chleby ofiarne składane na ołtarzu. Część z nich konsekrowano i rozdawano jako Eucharystię, resztę święcono po Mszy i posyłano do domu wiernych nieobecnych w kościele. Eulogia spożywano również
w czasie uczt braterskich, czyli na tzw. agapach. Były one
symbolem miłości i jedności wszystkich chrześcijan, oraz
znakiem ich zjednoczenia z Bogiem i ze świętymi. Cechy te
przejął z czasem wigilijny opłatek. Zwyczaj łamania się
opłatkiem, nawiązuje on też do Ostatniej Wieczerzy poprzedzającej pojmanie Chrystusa i opisanego w Ewangeliach
faktu dzielenia się chlebem Jezusa z uczniami. I w tym wypadku symboliczny gest oznacza wszechogarniającą miłość i
braterstwo.
Po przełamaniu się opłatkiem i
złożeniu życzeń wszyscy domownicy zasiadają do wspólnego posiłku. Liczba, rodzaj i
kolejność dań pojawiających
się na wigilijnym stole zależy
od lokalnej tradycji. Wszędzie
jednak, bez wyjątku są to dania postne, przygotowane z
darów lasu, pól, ogrodów, stawów, rzek i jezior. W przeszłości przestrzegano zasady, aby
spróbować wszystkich przygotowanych na Wigilię potraw.
Dzięki temu miało ich nie zabraknąć w nadchodzącym roku.
W wigilijny wieczór gospodarze pamiętali także o swoich
zwierzętach domowych, którym dawali resztki potraw pozostałych z wieczerzy, wymieszane z opłatkiem.
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Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest wspólne śpiewanie kolęd przy Bożonarodzeniowej szopce. Pieśni
opowiadających o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo dużo. Najstarsze sięgają czasów średniowiecza.
Ich wprowadzenie a potem upowszechnienie zawdzięczamy
prawdopodobnie franciszkanom. Oni też przynieśli do Polski zwyczaj budowy szopek. Autorstwo pierwszej szopki
przypisuje się św. Franciszkowi z Asyżu, który chcąc odświeżyć pamięć narodzin Dzieciątka Jezus kazał przynieść
do groty siana, przyprowadzić woła oraz osła i zawołał braci. Kiedy zgromadziła się ludność z okolic i zabrzmiały pieśni św. Franciszek odczytał Ewangelię, a potem wygłosił
kazanie o narodzeniu Jezusa. Szopkę tę zorganizował św.
Franciszek na trzy lata przed śmiercią, w Greccio koło Rieti,
sto kilometrów od Rzymu.

żego Narodzenia składane przez proboszcza lub księży z parafii. Przynoszą oni dobrą nowinę, święcą i błogosławią dom
oraz jego mieszkańców, w zamian zaś otrzymują symboliczną ofiarę nazywaną dawniej kolędą. Tradycja ta, znana
już w średniowieczu, utrzymuje się w Polsce do czasów
współczesnych. Być może po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół wprowadził ją dla przeciwstawienia jej pogańskiemu
zwyczajowi kolędowania.
Opisując tradycje bożonarodzeniowe należy zwrócić uwagę, że
choinka, kolędy i św. Mikołaj
należą dziś do zwyczajów o zasięgu ponadnarodowym, praktykowanych w różnych częściach
świata, nie tylko przez katolików. Ze zwyczajów typowo
polskich pozostała nam wieczerza wigilijna, opłatek i chyba
jeszcze ta jedna, nieznana powszechnie, przekazana tradycją
- rodzinna, niepowtarzalna atmosfera świąt Bożego Narodzenia, pełna wzajemnej bliskości, miłości i ciepła. Święta
te zachowują też w Polsce niezwykle silny związek z całą
nauką i tradycją Kościoła.
oprac. Maria Kavelaars

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
 W sobotę 11 grudnia ostatnie przed Świętami Bożego
Narodzenia lekcje i sobotnia Msza św. z procesją roratnią.
W szkole będzie dodatkowy ksiądz i tym samym możliwość
przystąpienia do sakramentu pokuty. Rodziców prosimy aby
pomogli dzieciom przygotować się do spowiedzi.
W Polsce franciszkańskie szopki pojawiły się bardzo wcześnie, zapewne już w czasach średniowiecza. Początkowo
inscenizowane w kościołach szopki były niezwykle proste,
pozostawały też wierne przekazom ewangelicznym. W wieku XIX powstały różne regionalne formy polskich szopek
bożonarodzeniowych. Najbardziej znane i najciekawsze są
szopki krakowskie, których architekturę wzoruje się na zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki krakowskie stawały się często teatrzykami lalek, w których na miniaturowych
scenkach podświetlanych świecami pojawiały się najrozmaitsze ruchome figurki.
Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we wszystkich
polskich kościołach.
Wieczór wigilijny kończy pasterka - Msza odprawiana w
kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez
nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono
w Kościele już w drugiej połowie V wieku. Do Polski dotarł on więc być może razem z chrześcijaństwem.

 Trwa Adwent czyli czas przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Czy pamiętamy o naszych postanowieniach adwentowych? Niech ich wypełnienie będzie naszym
prezentem dla Pana Jezusa na Jego Urodziny.
 W sobotę 11 grudnia po Mszy św. zapraszamy rodziców
wszystkich dzieci z grup komunijnych D1 i D2 na zebranie w
ramach przygotowań do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
 Dzieci z grup D mogą przed lekcjami i po każdej Mszy
św. „chwalić się” modlitwami i przykazaniami z katechizmu, które już znają, nagrody czekają.
 Za rozwiązanie krzyżówek z listopadowej gazetki nagrody otrzymują:





Laura Cyprowska
Natalia Czarnecka
Marysia i Łukasz van der Donk
Ewelina Gnutek

Nagrody w sobotę 11 grudnia na zakończenie Mszy św.
 Na rozwiązania zagadek (dla tych mniejszych i dla tych
większych) z grudniowej gazetki czekamy do 8 stycznia.

Dni świąteczne, które następują po Wigilii, nie wyróżniają
się już w polskiej kulturze równie bogatą oprawą plastyczną
i obrzędową. Zazwyczaj jest to czas odpoczynku, rodzinnych i towarzyskich spotkań, czasami tez kolędowania, czyli
odwiedzania domów przez grupy przebierańców – kolędników – z życzeniami świąteczno-noworocznymi, z szopką i
kolędami.
Innym zwyczajem wprowadzonym i upowszechnionym
przez Kościół, są odwiedziny parafian w okresie świąt BoNASZA SZKOŁA
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ĆWICZENIA DLA DZIECI …
Ćwiczenie 1:

Brakujące wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca w krzyżówce:

Szkoła biblijna 5

Ćwiczenie 2:

Brakujące wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie a następnie odczytaj hasło:

1. Święty, który bardzo kochał rośliny i zwierzęta.
2. Zbudował Arkę.
3. Coroczne odwiedziny księdza w naszych domach.
4. Piąte przykazanie Boże.
5. Urywek z Biblii czytany przez księdza podczas każdej Mszy świętej.
6. Jeden z warunków dobrej spowiedzi świętej.
7. Tak nazywa się Pismo Święte.

 
 
 
 
 
 


( 1 )

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)


Rozwiązania ćwiczeń można oddać w sobotę 8 stycznia podczas lekcji religii lub przesłać mailem do 7 grudnia włącznie.
Nagrody czekają!



Uczestnicy październikowej wycieczki edukacyjnej do Poznania i Torunia wspominają:
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Ćwiczenie 3:

Z poleceń pod obrazkiem proszę zrobić: a) b) c) f) g).
Hasło z polecenia f) to:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SZKOŁA BIBLIJNA
Numer 4

Katechezy biblijne dla młodzieży i dorosłych

grudzień 2010

Pochwalony bądź, Panie z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
a przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste, a przez swój blask
jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!
Panie, bądź pochwalony przez naszego brata księżyc
i nasze siostry gwiazdy, które stworzyłeś w niebie (...)
Panie, bądź pochwalony ...

(z „Pieśni słonecznej” św. Franciszka z Asyżu)

Stworzenie świata –
mit czy prawda historyczna?

Już w czasach Kopernika i Galileusza zaczęto stawiać pytania – gdzie szukać prawdy o świecie – w Biblii czy w naukach przyrodniczych, które potrafiły dowieść swych tez? Z
biegiem czasu, gdy odpowiedź na to pytanie zdawała się być
niewystarczającą, pojawiło się przekonanie, że Biblia jest
wprawdzie uroczym zbiorem baśni i legend, których nie
można pozbawiać żadnego dziecka, ale z prawdą historyczną i współczesną nauką nie ma ona nic wspólnego.
Zanim odpowiemy sobie na pytanie co zawiera biblijny opis
stworzenia świata, musimy sobie zdać sprawę z tego, że w
Biblii spotykamy się z różnorakimi gatunkami literackimi: obok opisów historycznych spotykamy zbiory praw,
pieśni, przypowieści, a nawet budujące wymyślone opowiadania, które wyposażono w dane topograficzne i historyczne (jak np. historia Tobiasza). Ponadto Biblia – słowo
Boga, zawierająca prawdy zbawcze przeznaczone dla ludzi
wszech czasów, posiada jednocześnie pierwiastek ludzki,
nie możemy więc czytać Pisma św., a zwłaszcza Starego
Testamentu, oczyma współczesnego Europejczyka, który
nie dostrzega wzniosłego i obrazowego stylu dawnych tekstów starożytnego Wschodu. Od pytania, co dosłownie zawiera dany fragment biblijny ważniejszym jest pytanie, co
autor biblijny chciał powiedzieć i jakich środków stylistycznych użył by być zrozumiałym dla słuchaczy i czytelników
swojej epoki. Już w V wieku napisał św. Hieronim:
„Wiele w Piśmie św. powiedziano wedle widzenia i rozumienia ludzi, którzy żyli w czasie jego powstania, a nie wedle
rzeczywistego stanu rzeczy”.
Jak zatem czytać teksty o stworzeniu świata? W XII dano
taką odpowiedź: „Wszystko zostało napisane na chwałę Bożą i ku pożytkowi człowieka”. Kto w Piśmie św. szuka mate-

riału z zakresu fizyki, chemii czy biologii musi się rozczarować: Biblia to nie podręcznik świeckich dyscyplin.
Bóg nie zaskakuje ludzi swym
objawieniem, lecz dostosowuje się do poziomu myślenia i
gotowości wiary poszczególnego człowieka lub całego narodu. Zdarza się, że te same
prawdy pojawiają się w Biblii
wielokrotnie, ujęte bywają niekiedy różnie w zależności od
stopnia rozwoju Izraela i jego świadomości religijnej. Tak
samo ma się rzecz z dwoma opisami stworzenia świata i
człowieka. (starszy opis – Rdz 2, 4b-25 – jest krótszy, natomiast opis stworzenia świata w ciągu siedmiu dni, rozpoczynający Biblię jest znacznie późniejszy, ostatecznie zredagowany dopiero po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej). Starszy opis bardzo personifikuje Pana Boga – Bóg to
garncarz, który lepi człowieka z prochu ziemi; młodsza wersja brzmi jak odmawiany w świątyni w dzień szabatu hymn
na cześć Boga-Stwórcy, z powtarzającym się refrenem: „I
widział Bóg, że było dobre ..”, czy „I tak minął wieczór i
poranek ...”.

Nikt nie wymaga od nas byśmy wierzyli, że gwiazdy zostały
stworzone w środę, a ptaki w czwartek. To jest oprawa,
forma literacka, która nie zależy do zakresu wiary. Także
próby interpretacji sześciu dni jako sześciu okresów geologicznych w historii ziemi nie mają uzasadnienia – jest to jedynie kolejna próba szukania w Biblii tego, czego w niej nie
ma. To, co zostało opisane w zwolnionym tempie sześciu
dni mogło się równie dobrze dokonać w jednym momencie.
Prawdy wiary zawarte w biblijnym hymnie o stworzeniu
wytrzymują konfrontację z każdym obrazem świata – stoją
one zarówno ponad geocentryczną, jak i heliocentryczną czy
wreszcie jakąkolwiek inną, możliwą jeszcze w przyszłości
wizją. Opowieść biblijna jest oprawiona w pewien obraz
świata, ale nie jest od niego uzależniona i nie upada wraz z
nim. Prawda o Bogu-Stwórcy pozostaje niewzruszona też
wówczas gdy przyjmiemy, jak zakładają obecnie fizycy, że
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na początku nie było szczegółowego aktu stworzenia, tylko
jeden jedyny, stworzony i naładowany energią praatom, w
którym Bóg umieścił możliwości ewolucji. Czy mądrość i
wszechmoc Boga nie jawi się człowiekowi jako jeszcze
większa i bardziej oszałamiająca gdy na początku był jedynie praatom?
Nie należy ze schematu biblijnej relacji o stworzeniu wyczytywać więcej niż włożył w nią sam autor. Nigdy nie szukajmy w Piśmie św. odpowiedzi na pytania, których autorzy
biblijni zupełnie nie znali lub które w ogóle ich nie interesowały.

Wierzę w Boga - Stworzyciela nieba i ziemi

Opis stworzenia świata i człowieka jest to przede wszystkim
Te Deum wyśpiewane na cześć Boga-Stwórcy. Chodzi o to,
by skłonić wierzącego człowieka do zachwytu na istnieniem
i pięknej świata i do dziękczynienia względem jedynego,
wszechmocnego Boga. Czego dowiadujemy się więc z opisu
stworzenia?
 Bóg jest jedynym, wiecznym, wszechmocnym Bogiem – słońce, gwiazdy są jedynie stworzeniami, nie ma
drugiego „boga-zła”, szatan jest również tylko stworzeniem.
Zobaczymy w następnej katechezie poświęconej upadkowi
człowieka i genezie zła, że „wąż w raju” czyli szatan rozmawia z człowiekiem, a nie z Bogiem. Szatan dla Boga nie
jest partnerem.
 Wszystko, co jest stworzone jest dobre – wyszło bowiem z ręki dobrego Boga.
 Całe stworzenie jest nastawione na człowieka:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (...)
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
Chwałą i czcią go uwieńczyłeś,
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
Wszystko złożyłeś pod jego stopy ... (Ps 8, 5-7)
 W „siedmiodniowej” wersji stworzenia świata znajduje
się również motywacja świętowania dnia szabatu. Jest to
dzień święty z ustanowienia samego Boga, który „odpoczął”
po dziele stworzenia. Nb. Siódmy dzień stwarzania świata,
który miał być świętym dniem odpoczynku poświęconym
Bogu wypada w sobotę, a nie w niedzielę. Dlaczego więc
dla chrześcijan niedziela jest dniem świętym? Ucieszyłam
się gdy podczas katechezy jedno z dzieci szybko podało
właściwą odpowiedź: bo w niedzielę Pan Jezus wstał z
grobu!

Pytania zadawane Księdze ...
 Czy w świetle Biblii można przyjąć teorię ewolucji?
Nie widać powodów by było to
niemożliwym. Biblia nie mówi
nam jak powstał człowiek – lecz
d l a c z e g o: Bóg stwarza

człowieka na Swój obraz. Z drugiej strony człowiek nie jest
we wszechświecie kimś obcym – jest wzięty z już stworzonego świata. A w jaki sposób został z tego świata wzięty?
Odpowiedzi na to pytanie szukają nauki przyrodnicze. I
czego się dowiadujemy? Jeśli umówimy się, że wszechświat
liczy 24 godziny, to człowiek pojawił się na ziemi 43 sekundy przed północą, a wcielenie Chrystusa nastąpiło 1/39
sekundy temu. Widzimy, że prawie cały „dzień” historii
ziemi upłynął bez obecności człowieka! Był jedynie przygotowaniem do jego pojawienia się. Gdy jednak ciało ludzkie
mogło się rozwinąć z wcześniejszych form życia na ziemi,
co dzieje się z duszą człowieka? Czy w pewnym momencie
dziejów udał się „przeskok” pomiędzy instynktem zwierzęcym a myśleniem, duszą ludzką? Skoro Bóg utrzymuje
świat w istnieniu i rozwoju przez Swą stwórczą moc, przeto
całe dzieje świata są dziełem Boga. Czy dla duszy człowieka
musimy wymagać zupełnie innej genezy niż dla całej reszty
stworzonej rzeczywistości?
Spójrzmy do tekstu biblijnego: obraz Boga, lepiącego człowieka z gliny nie jest tak naiwny, ja mogłoby się wydawać:
z jednej strony jesteśmy od Niego zależni, jesteśmy gliną w
Jego ręku, wychodzimy jednak z tej gliny jako Boże arcydzieło, bo Bóg nas tworzył z miłości ...
Nie można ponadto zapominać, że relacja o stworzeniu
człowieka jest częścią całego Pisma świętego i dopiero w
świetle przyjścia na świat Chrystusa, który stał się człowiekiem można w pełni zrozumieć znaczenie tekstu zawartego
w Księdze Rodzaju.

C
Cz
zyy z
zn
na
am
m BBiibblliięę??

1. Jakimi słowami rozpoczyna się Biblia?
(a) Na początku było Słowo
(b) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię
(c) Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli
(d) Nauka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza
2. Jakimi słowami kończy się Biblia?
(a) Wykonało się.
(b) Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
(c) Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia
świata.
(d) Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi.
3. Do wieku Pana Jezusa w chwili śmierci na krzyżu dodajemy ilość przykazań Bożych i ilość sakramentów, od sumy
tej odejmujemy ilość Ewangelii i otrzymany wynik jest:
(a) ilością ksiąg Starego Testamentu
(b) ilością ksiąg Nowego Testamentu
(c) ilością wszystkich ksiąg biblijnych
(d) ilością województw w Polsce
4. Wulgata to:
(a) odmiana łaciny, którą posługiwali się barbarzyńcy po
zajęciu Cesarstwa Rzymskiego
(b) nazwa areny w Koloseum, na której ginęli pierwsi
chrześcijanie
(c) imię matki cesarza Konstantyna, który uznał chrześcijaństwo na religię panującą
(d) nazwa pierwszego przekładu całego Pisma świętego na
łacinę
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5. Który z autorów ksiąg Nowego Testamentu nie był apostołem?
(a) św. Łukasz Ewangelista
(b) św. Jan Ewangelista
(c) św. Piotr – autor listów
(d) św. Jakub – autor listów
6. Dwaj ewangeliści są autorami jeszcze innych ksiąg Nowego Testamentu. O kim mowa?
(a) Mateusz i Marek
(b) Marek i Łukasz
(c) Łukasz i Jan
(d) Jan i Mateusz
7. Ile ksiąg Nowego Testamentu jest autorstwa św. Jana?
(a) jedna (Ewangelia)
(b) dwie (Ewangelia i Dzieje Apostolskie)
(c) trzy (Ewangelia, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa)
(d) pięć (Ewangelia, 3 listy i Apokalipsa)

8. Choć Maryja i Józef mieszkali w Nazarecie, Pan Jezus
urodził się w Betlejem. Dlaczego?
(a) Św. Józef, nie chcąc narazić Maryi na zniesławienie
postanowił, że przeprowadzą się daleko od Nazaretu
(b) Maryja i Józef byli akurat wtedy na dorocznej pielgrzymce do Jerozolimy
(c) Cesarz August przeprowadzał spis ludności, a Maryja
pochodziła z Betlejem
(d) Cesarz August przeprowadzał spis ludności, a Józef
pochodził z Betlejem
oprac. Ewa Dudek

Zachęcamy młodzież i dorosłych by w ramach adwentowych
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia znaleźli więcej czasu na „spotkania z Biblią” i przy tej okazji sprawdzili swą wiedzę biblijną. Tym razem nie tylko dzieci mają szansę...
Na rozwiązanie testu czekamy do 7 stycznia 2011 włącznie.



Uczestnicy październikowej wycieczki (c.d.):
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