
Drodzy Parafianie, ze względu na szczególny dramat w jakim znalazł się cały
świat przez epidemię  koronawirusa, stajemy w obliczu sytuacji,  która  bardzo
ogranicza  nasze  normalne  życiowe  kontakty  i  funkcjonowanie.  Również  na
płaszczyźnie  życia  religijnego  i  parafialnego  doświadczamy  wielorakich
ograniczeń.  Z  tego  względu,  że  nie  możemy  spotykać  się  w  grupach
parafialnych  czy  diakoniach  modlitwy,  postanowiliśmy  podjąć  inicjatywę
formacji poprzez środki masowego przekazu. W tym wypadku będzie to nasza
gazetka parafialna i strona internetowa naszej parafii. Chcemy jako duszpasterze
zaproponować Wam do rozważania, przemyślania czy medytacji tekst Dziejów
Apostolskich - czyli początków Kościoła - które poprowadzą nas wszystkich na
nowo  drogą  wiary.  Pomogą odkrywać kolejny  raz  historię  świętych  Piotra  i
Pawła, Jakuba i Jana oraz wielu innych osób, które dzięki ich świadectwu wiary
i nauczaniu, przyjmowało naukę Chrystusa i odkrywało piękno życia Ewangelią.
Każde  rozważanie  będzie  składało  się  z  tekstu  podanego  do  medytacji,
krótkiego rozważania  i  modlitwy na  zakończenie.  Ufamy, że  i  ta  forma jako
propozycja ewangelizacji, przyczyni się do wzrostu i umocnienia naszej wiary.

Przeczytaj fragment z Pisma św.:

DZIEJE APOSTOLSKIE
PROLOG

Dzień Wniebowstąpienia

„Pierwszą  Księgę  napisałem,  Teofilu,  o  wszystkim,  co  Jezus  czynił  i  czego
nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia Apostołom, których
sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po
swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni
i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił]  – Jan chrzcił wodą,  ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy
w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to
rzecz  znać  czasy  i  chwile,  które  Ojciec  ustalił  swoją  władzą,  ale  gdy  Duch
Święty  zstąpi  na was,  otrzymacie Jego moc i będziecie  moimi  świadkami w
Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili
do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»” (Dz 1,1-11).



Rozważanie:

DZIEJE APOSTOLSKIE, CZYLI POCZĄTKI KOŚCIOŁA I NASZEJ WIARY
Dlaczego Dzieje Apostolskie, a nie jakakolwiek inna księga Pisma Świętego? Z
bardzo prostego względu,  bo jako pierwsza księga kanoniczna - czyli uznana
przez Kościół Powszechny - występująca po Ewangeliach, otwiera nam nowy
rozdział  w  historii  zbawienia.   Widziano  w  niej  pierwszy  prosty  przekaz
historyczny o początkach Kościoła. Od pewnego czasu (półtora dekady XXI w.)
część  biblistów  odchodzi  od  identyfikacji  św.  Łukasza  jako  autora  Dziejów
Apostolskich,  i  traktowania  jego  utworu  jako  przekazu  tylko  i  wyłącznie
historycznego.  Tym  bardziej,  że  księgę  otwiera  fakt  Wniebowstąpienia
Chrystusa, pożegnanie z Apostołami i zapowiedź zesłania Ducha Świętego, jako
tego, który teraz będzie prowadził Kościół. Tym bardziej więc możemy skłaniać
się  ku  teorii  o  późniejszej  dacie  powstania  Księgi,  czyli  przesuwając  ją  na
pierwsze dekady drugiego wieku po Chrystusie. Warto przyjrzeć się także, jakie
argumenty za tym przemawiają. Oraz do jakich konsekwencji interpretacyjnych
ta  tendencja  prowadzi  oraz  jaki  ma  to  wpływ  na  historyczną  rekonstrukcję
początków  chrześcijaństwa.  Niniejsze  rozważania  mają  przede  wszystkim
charakter  komunikatu  o  nowym  nurcie  badań  nie  tylko  nad  Dziejami
Apostolskimi ale i początków Kościoła czyli chrześcijaństwa.    

Módlmy  się: Panie  Jezu  Chryste,  który  przed  Swoim  Wniebowstąpieniem
obiecałeś  Swoim  uczniom  umocnienie  ich  wiary  poprzez  zesłanie  Ducha
Świętego, prosimy Cię wlej w nasze serca ducha odwagi, abyśmy byli gorliwy
świadkami  Twojego  zmartwychwstania.  Który  żyjesz  i  królujesz  z  Bogiem
Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków . Amen

Zadanie: Spróbuj pomyśleć czym jest dla Ciebie Kościół? Jak Go widzisz, czy
dla  Ciebie  to  tylko  instytucja,  czy  też  czujesz  się  naprawdę  za  Niego
odpowiedzialnym? Czy chcesz Go budować na wartościach,  które  pozostawił
nam sam Jezus Chrystus, czy bardziej istotna dla Ciebie jest Twoja wizja?


