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Symboliczny Gest
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w dniu
wydarzenia parafialnego odczytali w domu fragment
Pisma Świętego z Ewangelii św. Jana 15, 1-8,
indywidualnie, bądź wspólnie w rodzinie.
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Parafia św. Barbary w Łęcznej
23 rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

Przebieg Wydarzenia

Wszyscy parafianie są zaproszeni do przeczytania fragmentu Ewangelii
św. Jana z racji przeżywanego wydarzenia. Tego dnia liturgię przygotowują
Rejony, a wierni otrzymają podczas liturgii kartki ze słowem Bożym.

Dlaczego taki gest?

Odpowiedź znajdziemy w nauczaniu Kościoła chociażby w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
131 „Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla
Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary,
pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”. „Wierni
Chrystusowi powinni mieć szeroki dostęp do Pisma świętego”.
132 „Niech przeto studium Pisma świętego będzie jakby duszą teologii świętej. Tymże słowem Pisma świętego żywi się również korzystnie
i święcie się przez nie rozwija posługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna winna
mieć szczególne miejsce”.
133 Kościół „usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych... aby
przez częste czytanie Pisma świętego nabywali najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa (Flp 3, 8). »Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa« (św. Hieronim).

Otwórz swe serce,
Pan mówi do ciebie

Świadectwa 

To, co pozwoliło mi przyjść z powrotem do Boga to Pismo Święte. Może
nawet nie wrócić do Boga, ale Go tak naprawdę odnaleźć. Podczas
kolędy ksiądz Stanisław zachęcił mnie do czytania słowa Bożego, obiecałem to zrobić. Odkładałem tę obietnicę z dnia na dzień jednak w końcu
się przełamałem i tak rozpoczęła się moja przygoda z Bogiem. Poznając
coraz bardziej Pismo święte zdałem sobie sprawę, że wszystkie postacie
z Biblii mają bliski kontakt z Bogiem, traktują Go tak zwyczajnie, realnie. To odkrycie pozwoliło mi na nowo uwierzyć w Boga i uwierzyć Jego
słowu.

Echo minionych wydarzeń:
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•

Poświęciłem czas na przeczytanie rachunku sumienia przyniesionego z
listem i zobaczyłem, że muszę coś zmienić w mojej spowiedzi...
Podobał mi się ten rachunek sumienia, dał mi dużo do myślenia i
jestem przekonana, że moja spowiedź była głębsza...
Staram się zawsze podjąć gest wydarzenia, ale przygotowanie do
spowiedzi świętej na podstawie rachunku sumienie z ostatniego Listu
trochę mnie kosztowało i może dlatego miałam tak wielką radość po
odbyciu spowiedzi...
Przeczytałam ten rachunek sumienia i dałam go do przeczytania swoim dzieciom, aby przeczytały szczególnie te fragmenty o odpowiedzialności za udział w spotkaniach sąsiedzkich i wspólnej modlitwie. Wiem
jakie to jest ważne i chciałabym, by moje dzieci też to rozumiały....
Podobał mi się rachunek sumienia, bo było w nim nawiązanie do
naszej parafii, do tego czym ona żyje. Miałam także możliwość pokazania mężowi niektórych punktów z rachunku sumienia, chociażby
zakupów w niedzielę, bo to było nieraz przyczyna naszej sprzeczki, a
tu pokazałam czarno na białym, by sobie przeczytał....
Podczas Mszy św. kończącej rekolekcje mieliśmy przyjąć Komunię
św. w intencji kogoś, z kim jest nam trudno porozumieć się. Niedługo
się na tym zastanawiałam, bo miałam taką osobę. Nie wiedziałam,
że Bóg może działać tak prędko. Po paru godzinach otrzymałam od
tej osoby telefon i rozmawialiśmy w całkiem inny sposób niż ostatnio. Ustaliliśmy kilka ważnych spraw dotyczących spadku po wujku.
Rozmawialiśmy ze spokojem i zrozumieniem. Dziękuję Bogu za ten
może niewielki, a zarazem dla mnie wielki cud...

Pożyteczne informacje: Jak czytać Pismo Święte?
PODSTAWOWE ZASADY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ:
- Pismo Święte jest księgą, w której spisane jest słowo Boże (pisali ją ludzi natchnieni
Duchem Świętym) dlatego należy podchodzić do niej z szacunkiem.
- Czytając Biblię bądź jak uczeń, który chce ją poznać i uczyć się z niej, w przeciwnym
razie, gdy będziesz szukał w niej poparcia dla swoich teorii, nie dojdziesz do poznania
prawdy i właściwego zrozumienia jej słów.
- Dobrze zrobisz, gdy przed czytaniem Biblii pomodlisz się (swoimi słowami), aby Duch
Święty pomagał ci rozumieć to, co będziesz czytał.
- Nie wystarczy przeczytać raz albo dwa razy Pismo Święte, aby go zrozumieć.
Czytać Biblię można na wiele sposobów. Oto niektóre z nich:
Czytanie Biblii od początku do końca. Rozpoczynamy czytanie od pierwszej księgi Mojżeszowej i kończymy na księdze Objawienia. Rozpoczynamy czytanie od Nowego Testamentu,
a następnie przechodzimy do Starego Testamentu. Dlaczego? Ponieważ Stary Testament
jest lepiej zrozumiały, gdy przeczytasz go w świetle Nowego. Niektóre osoby czytają każdego roku całą Biblię i stwierdzają, że przynosi im to duże korzyści, bo za każdym razem
czytając te same fragmenty odkrywają ich głębszą wartość i znaczenie.
Czytanie Biblii przez studiowanie lekcji lub kursów biblijnych. Kursy biblijne są tak
opracowane, aby „student” poznawał zagadnienia Słowa Bożego z Biblią w ręku. Dzięki
temu nabieramy wprawy w poruszaniu się po Biblii (co początkującym często sprawia
problem). Lekcje biblijne to zeszyty - kwartalniki (wydawane raz na 3 miesiące) do osobistego studiowania zagadnień słowa Bożego. Dotyczą one wielu aspektów naszego życia
chrześcijańskiego. Na każdy dzień do przeczytania jest jedna kartka A5. Znajdziesz w niej
opis tematu, cytaty do odszukania w Biblii, myśli autora i pytania.
Czytanie Biblii przez studiowanie konkretnych tematów. Jest to podobny sposób jak
opisany wyżej z tym, że tematy sam znajdujesz i zapoznając się z nim szukasz fragmentów
w Biblii, które do niego pasują (które go opisują, wyjaśniają). I tak na przykład interesuje
mnie zagadnienie „Powtórne przyjście Jezusa”, więc szukam odpowiednich fragmentów
w Biblii (zagadnienie to jest opisane na kartach Starego i Nowego Testamentu).
Zastanawiasz się, który z tych sposobów wybrać dla siebie. Dla początkującej osoby
łatwiej będzie zaznajomić się z Pismem Świętym, czytając (studiując) kursy biblijne. Warto
również przynajmniej raz na jakiś czas przeczytać całe Pismo Święte.

Wy mówicie:

Po co mam czytać słowo Boże?

A Ja wam powiadam:
Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do
nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2Tm 3, 16-17

