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dzisiejszym numerze
zajmiemy się pierwszym przykazaniem
D e k a l o g u .
Przytoczmy najpierw
transkrypcję tekstu hebrajskiego
oraz polskie tłumaczenie ks.
Jakuba Wujka SJ: Lo jihje lecha
elohim acherim al panaja; Nie
będziesz miał bogów cudzych
przede mną (Wj 20,3; Pwt 5,7).
est to nie tylko pierwsze przykazanie Dekalogu, ale jednocześnie fundamentalne stwierdzenie monoteistycznego charakteru
judaizmu i chrześcijaństwa. Rzeczownik monoteizm pochodzi od
dwóch greckich słów, monos, czyli
„jeden”, „jedyny”, oraz theos,
„Bóg/bóg”. Monoteizm zakłada
istnienie tylko jednego jedynego
Boga, któremu należy się cześć.
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Ten jedyny Bóg jest zarówno stwórcą jak i zbawcą człowieka. Przeciwieństwem wiary w jednego Boga
jest tzw. politeizm (od greckiego
polys „wiele” i theos „bóg”), czyli
uznawanie i oddawanie czci wielu
bogom. Większość starożytnych religii miała charakter politeistyczny.
W tym kontekście monoteizm starożytnego Izraela był zjawiskiem
oryginalnym. Musimy być jednak
świadomi tego, że wiara w jednego
Boga była objawiana Ludowi Bożemu stopniowo. Był to pewien
proces, za pomocą którego Bóg
krok po kroku coraz bardziej odsłaniał przed swoim Ludem fakt swojej wyłączności. W najwcześniejszym okresie istnienia religii starożytnego Izraela, czyli w okresie
od ok. XIII do VI w. przed Chr., dominował pogląd określany mianem
henoteizmu lub monolatrii. Izraelici uznawali istnienie wielu bogów,
ale wierzyli i czcili tylko swojego
Boga. YHWH był uznawany za najważniejszego i najpotężniejszego
Boga, a Izrael tylko jemu mógł oddawać cześć i składać ofiary. W tym
okresie prorocy bardzo często krytykowali uleganie politeizmowi
wśród mieszkańców Ziemi Obiecanej, przypominając, że to Bóg
YHWH zawarł z nimi swoje Przymierze i tylko On może być obiektem kultu. W okresie wygnania
babilońskiego i po powrocie z niewoli (VI w. przed Chr.), wśród Izraelitów ugruntowywał się już kla-

syczny monoteizm, czyli uznawanie istnienia tylko jednego jedynego Boga, którym był oczywiście
YHWH. Jak do tego doszło? W VI
w. przed Chr. Babilończycy najechali Judeę, niszcząc Jerozolimę
i Świątynię oraz deportując tysiące
Judejczyków do Mezopotamii.
W oczach wielu był to triumf Marduka, boga państwa Babilonii, nad
YWHW, Bogiem Izraela. W tym
momencie prorocy Izraela wprowadzają ideę absolutnego monoteizmu. Marduk nie pokonał YHWH,
ponieważ ten pogański bóg po prostu nie istnieje. Upadek Królestwa
Judy to nie zwycięstwo obcego bóstwa, ale konsekwencja łamania
Przymierza i Prawa. Dopiero
w świetle tej narodowej tragedii
i działalności proroków, Izraelowi
zostaje objawiona prawda o jedynym Bogu. Od tego momentu,
przez kolejne wieki, ugruntowuje
się w judaizmie przekonanie o wyłączności wiary w Boga YHWH.
W okresie przed wygnaniem (XIIIVI w. przed Chr.), kiedy dominował
monolatryzm/henoteizm, pierwsze przykazanie Dekalogu podkreślało, że w Izraelu jest miejsce
tylko dla Boga YHWH. Nie można
oddawać czci bogom obcych, pogańskich narodów. W okresie po
wygnaniu (VI-I w. przed Chr.) to
samo przykazanie było wyrazem
wiary w jedynego Boga.
ednak rozwój idei monoteizmu
nie zatrzymał się na etapie ju-
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daizmu Starego Testamentu. Wraz
z objawieniem Jezusa Chrystusa
rozumienie jedności i jedynego
Boga zostaje pogłębione. Nowe
Przymierze przynosi wiarę w jednego Boga w trzech Osobach. To,
przekraczające zdolności ludzkiego rozumu, przekonanie o trójjedynym Bogu, wyrażone po raz
pierwszy na kartach Nowego Testamentu, zostaje pogłębione
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w trakcie pierwszych Soborów Powszechnych (Sobór w Nicei w 325 r. po Chr. i Sobór Konstantynopolitański I w 381 r. po
Chr.). Widzimy więc, że wiara w jedność i jedynego Boga była przez
Niego objawiana człowiekowi stopniowo, dostosowując się do jego
zdolności religijnych i poznawczych.
zy współczesny chrześcijanin,
wierzący w trój-jedynego Boga, może złamać pierwsze przykazanie? Jedność i jedyny Bóg jest
dla niego przecież czymś oczywistym. Nawet ateiści uznają, że jeżeli
Bóg mógłby istnieć to byłby tylko
jeden. Jednak przed człowiekiem
wierzącym nieustannie pojawia
się pokusa złamania pierwszego
przykazania Dekalogu. Współcześnie owymi „innymi bogami”
mogą być różnego rodzaju nałogi,
pogoń za pieniądzem, poszukiwanie sławy za wszelką cenę, egoizm.
To wszystko co staje się dla nas
ważniejsze od Boga, przybiera po-
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stać swoistego „bożka”, któremu
oddajemy niezasłużoną cześć.

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1) Przeżywamy dzisiaj 27. Niedzielę zwykłą. 2) W poniedziałek
wspomnienie Św. S. Faustyny Kowalskiej. 3) Msza Św. i Nabożeństwo ku czci Świętego Józefa we
wtorek o godz. 18:00. 4) W środę
wspomnienie NMP Różańcowej.
Nowenna ku czci NMP Nieustającej Pomocy o godz. 18:00. 5) Adoracja przebłagalna za grzechy nasze, naszych rodzin i całego narodu w czwartek, od godz. 22:00,
w kaplicy na plebani. 6) W piątek
wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka. 7) Dziękując za okazaną
pomoc, prosimy o zaangażowanie
się w sprzątanie kościoła i placu kościelnego w najbliższą sobotę, po
Mszy Św. porannej. 8) Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz.
17:30. 9) Od dzisiaj zapraszamy
wszystkich studentów na Mszę Św.
Akademicką w każdą niedzielę o
godz. 19:00. 10) Kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszej parafii 22 października o godz. 19:00
w salce na plebani. 11) Osoby dorosłe, które chciałyby przygotować
się w tym roku do Sakramentu Bierzmowania, proszone są o zgłoszenie się do ks. Dariusza. 12) Serdecznie dziękujemy naszym dobrodziejom i ofiarodawcom za wspar-
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cie modlitewne i materialne. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej. W przyszłą niedzielę (11
października, odbędzie się zbiórka
do puszek z okazji Dnia Papieskiego. 13) Solenizantom i jubilatom
rozpoczętego tygodnia a także
wszystkim tutaj obecnym, życzymy
wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i Św. Józefa - Patrona naszego
sanktuarium.

INTENCJE MSZALNE

PON (5.10) 7:00 + Sabina i Waldemar
Korewo; 18:00 + O potrzebne łaski dla
ks. Dariusza | WT (6.10) 7:00 O potrzebne łaski dla ks. Pawła; 18:00 +
Irena (5), za zmarłych z rodziny | ŚR
(7.10) 7:00 + BRAK; 18:00 + Medard
Marcinkowski | CZW (8.10) 7:00 +
Izabela Walczak (5), za zmarłych z rodziny; 18:00 + Mieczysław, Apolonia
Rogowscy | PT (9.10) 7:00 + Anna Wolak; 18:00 BRAK | SB (10.10) 7:00
BRAK; 18:00 BRAK.
NIEDZIELA (11.10.) 7:00 +
Jadwiga; 8:30 + Alicja Biernacka;
10:00 + Barbara Stec (6); 11:30 Dziękczynna Matce Bożej za powrót do zdrowia ks. Pawła; 13:00 Z okazji 1 rocznicy
ślubu Kingi i Szymona; 14:00 + Kazimierz Sieńko, Stanisław, Franciszek,
Wacław; 18:00 + Genowefa, Adolf, Aleksandra, Feliks, zmarli z rodziny Karpiesiuków; Anna i Jan z rodziny Szpakowskich; 19:00 + Roman Pasikowski.

„O cudo! Na tym tak wspaniale ozdobionym ołtarzu Baranek Boży za
Ciebie się ofiaruje; Aniołowie Cherubini są obecni, Serafini ten ołtarz
otaczają, wszyscy Aniołowie modlą
się w połączeniu z kapłanem za tobą… Gdy widzisz, jak Pan Jezus
jest na ołtarzu i za ciebie się ofiaruje, jak kapłani nad świętą Ofiarą
nachyleni modlą się, jak wierni do
świętej Komunii przystępują – czy
czujesz się wtedy jeszcze na tym
świecie? Czy raczej nie zdaje ci się,
jakobyś do nieba podniesionym
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa i zachwyconym był i jakobyś w duul. Połabska 1 | 70-115 Szczecin chu widział rzeczy, które w niebie
tel. (91) 482-30-32; 502-907-075 się dzieją?” Św. Chryzostom
KANCELARIA PARAFIALNA
K O N T O
P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639 Pn, Pt 16:00-18:00 Śr 11:30-13:30

