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XXIII Niedziela zwykła  9   IX   2018 
 

(Mk 7,31-37):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(31) Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro 

Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. (32) Przyprowadzili Mu 

głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. (33) On wziął go na bok, 

osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; (34) a 

spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy:  

Otwórz się! (35) Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się 

rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. (36) /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu 

nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. (37) I 

pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę.  

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Beda Wielebny 

 

Uzdrowienie głuchoniemego 
 

  
 „I przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę” 

(Mk 7, 32nn).  

Głuchoniemy to ten, kto nie może usłyszeć słów Bożych ani nie otwiera ust do 

wypowiedzenia słów, które są konieczne. Tak więc ci, którzy nauczyli się już od dawna 

słuchać i wypowiadać Boskie mowy, przyprowadzili głuchoniemego do Pana, aby go 

uzdrowił, ponieważ Jezus uzdrawiał łaską swojej prawicy tych, wobec których ludzka 

ułomność stała bezradna.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 „I wziął go na bok osobno z tłumu, włożył swe palce w jego uszy”.  
 

Pierwszy krok do zbawienia to wyprowadzenie chorego na bok przez Pana. Gdy ujmuje 

chorego i wyprowadza go na bok z tłumu, oświeca umysł chory wskutek grzechów przez 

nawiedzenie swoją łaskawością, odwołuje od przyzwyczajeń postępowania ludzkiego i 

sprawia, że chory zaczyna kroczyć drogą Jego przykazań. Wkłada palce w jego uszy, 

otwierając je przez Ducha Świętego dla przyjęcia słów zbawiennych.  
 

Bo palcem Bożym jest nazywany Duch Święty, co poświadcza sam Pan, gdy mówi do 

Żydów: „Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam szatany, synowie wasi jaką mocą je 

wyrzucają?” (Łk 11, 19). To samo wykłada inny ewangelista, gdy mówi: „Jeśli Ja w duchu 

Boga wyrzucam szatany” (Mt 12, 28).  
 

Tym właśnie palcem bez wątpienia zostali pokonani czarownicy w Egipcie przez 

Mojżesza, gdy mówił: „Tu jest palec Boży” (Wj 8, 12n); nim także zostało napisane na 

tablicach kamiennych Prawo, bo dzięki darowi Ducha Świętego jesteśmy bronieni od 

zasadzek czy to ludzkich, czy to złych duchów, pouczeni natomiast w poznaniu woli Bożej. 

Palcami więc Boga włożonymi w uszy tego, który miał zostać uzdrowiony, są dary Ducha 

Świętego otwierające serca tych, którzy zbłądzili z drogi prawdy, aby słuchali wiedzy o 

zbawieniu i jej się nauczyli... 

 

 „A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do głuchoniemego: «Effatha», co 

znaczy: «Otwórz się» 
 

 i spojrzał w niebo, aby pouczyć, że tam właśnie trzeba prosić o mowę dla niemych i o 

słuch dla głuchych: tam bowiem znajduje się lekarstwo na wszystkie choroby. Westchnął zaś 

nie dlatego, że potrzebował prosić z jękiem o cokolwiek Ojca, który daje wszystkim 

proszącym, ale by dać nam przykład, jak mamy używać pomocy niebiańskiej łaskawości w 

naszych grzechach czy w grzechach naszych bliźnich... 
 

 „Zaraz więc otworzyły się jego uszy, więzy jego języka się rozwiązały i mówił 

prawidłowo”.  
 

Tu zostały jasno odróżnione obydwie natury jednego i jedynego Pośrednika między 

Bogiem a ludźmi. Spoglądając w niebo, westchnął jak człowiek mający zamiar prosić Boga, 

ale natychmiast uzdrowił jednym słowem jako potężny Bożą mocą. Słusznie więc 

powiedziano o tym, któremu Pan otworzył uszy i rozwiązał wiązadła mowy, że mówił 

prawidłowo. Bowiem mówi prawidłowo, wyznając Boga lub przepowiadając Go innym tylko 

ten, którego słuch otwiera łaska Boża, by mógł słuchać i być posłusznym Boskim nakazom, a 

którego język, dzięki Boskiej mądrości, ustawia On do mówienia. 
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 Taki tylko może mówić za psalmistą: 

 „Panie, otwórz moje wargi, a usta moje będą głosiły Twoją chwałę” (Ps 50, 17)  

 i z Izajaszem: „Pan dał mi język uczony, bym mógł wspierać słowem tego, co 

upadł. Co ranka, tak, co ranka, budzi me uszy, bym Go słuchał jak 

nauczyciela” (Iz 1, 4). 

 

 „I nakazał im, aby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 

gorliwiej to rozgłaszali i tym bardziej dziwili się, mówiąc: «Dobrze wszystkim 

uczynił: nawet głuchym słuch przywraca, a niemym mowę»”.  

 

Jeśli Pan znał ich tak dobrze jako Bóg i wiadome Mu były ich obecne i przyszłe uczynki, 

to wiedział, że tym bardziej będą przepowiadali, im więcej będzie im tego zakazywał.  

 

? Dlaczego więc im zakazywał?  
 

Bo chciał pokazać leniwym, którym nakazał, by Go przepowiadali, jak pilnie oraz  

z jakim zapałem powinni to czynić, jeśli nie mogli o Nim milczeć ci, którym 

nakazywał, aby o Nim nie mówili. 

 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Uzdrowienia Jezusa dotyczą i mnie 
 

  
 Wczoraj byłeś duszą chananejską przez grzech pochyloną ku ziemi (Mt 15, 22; Łk 13, 

11);  

    dziś, duszo, zostałaś podniesiona przez Słowo. Nie pochyl się znowu i nie zegnij ku 

ziemi, jakby obciążona jarzmem złego ducha i jakby twe poniżenie było nieodwołalne. 

 

Wczoraj kwitnąca, schudłaś od upływu krwi, bo sączył się z ciebie szkarłatny grzech;  

    dziś osuszona zakwitłaś na nowo, gdy dotknęłaś się szaty Chrystusa i zatrzymałaś 

krwotok. Zachowaj mi to oczyszczenie, byś znowu nie dostała krwotoku, by ci nie zabrakło 

sił do dotknięcia znowu Chrystusa, by po kryjomu wziąć zbawienie. Chrystus bowiem 

nieczęsto pozwała się okradać, chociaż jest bardzo miłosierny. 

 

Wczoraj leżałeś na łożu osłabiony i roztrzęsiony, i nie miałeś człowieka, który by cię 

wsadził do sadzawki, kiedy woda została poruszona (J 5, 7),  

    dziś znalazłeś człowieka, który jest zarazem Bogiem, a raczej Boga-Człowieka. Zostałeś 

podniesiony z łoża, a raczej podniosłeś łoże i wystawiłeś na widok publiczny otrzymane 

dobrodziejstwo: nie bądź znowu przez grzech rzucony na łoże, to jest [nie bądź skazany na] 
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zły odpoczynek ciała osłabionego rozkoszami, lecz tak, jak jesteś, idź, pamiętając o tym 

nakazie: „Oto jesteś zdrów. Już nie grzesz, żeby ci się co gorszego nie stało” (J 5, 14), 

gdybyś po otrzymaniu dobrodziejstwa okazał się złym. 
 

Już leżałeś w grobie, kiedy usłyszałeś ten wielki głos: „Łazarzu, wyjdź!” (J 11, 43) – cóż 

ma donioślejszy głos od Słowa – i wyszedłeś, umarły nie od czterech, lecz od wielu dni, 

zmartwychwstały z Tym, który po trzech dniach zmartwychwstał, i zostałeś uwolniony od 

grobowych więzów.  
 

Nie umieraj znowu i nie stań się jednym z mieszkańców grobu ani też nie daj się udusić 

sznurami swoich grzechów, gdyż nie wiadomo, czy znowu będziesz wskrzeszony z grobu, 

zanim nastąpi ostatnie, powszechne zmartwychwstanie, które wszelkie stworzenie 

zaprowadzi na sąd, nie dla uleczenia, lecz dla osądzenia i zdania sprawy z tego, co dobrego 

lub złego się zaskarbiło... 
 

Niedawno chciwość i skąpstwo suszyło ci rękę (Łk 6, 6); niech dziś wyciągnie ją 

szczodrobliwość i dobroczynność. Piękne to leczenie chorej ręki rozrzucać, dawać biednym, 

wyczerpać to, czego mamy pod dostatkiem, aż dotkniemy samego dna; może i ono 

Ewangelia będzie dla ciebie źródłem pożywienia, jak dla niewiasty z Sarepty, zwłaszcza gdy 

będziesz karmić właśnie Eliasza: [piękne to leczenie] uważać za dostatek ubóstwo dla 

Chrystusa, który dla nas stał się ubogim. 
 

 Jeśli byłeś głuchy i niemy (Mk 7, 32), niechaj ci zabrzmi Słowo, a raczej zatrzymaj 

to, które ci zabrzmiało! Nie zamykaj uszu na naukę i upomnienie Pańskie, jak żmija 

na zaklęcia [zamówienia]!  

 Jeśli byłeś ślepy i ciemny (Łk 18, 35), rozjaśnij swe oczy, byś snadź nie zasnął 

śmiertelnie. ,‚W światłości Pańskiej oglądaj światłość” (Ps 35, 10), w duchu Boga 

patrz na Syna, na potrójną i niepodzielną Światłość.  

 

Jeśli przyjmiesz całe Słowo, sprowadzisz do swej duszy wszelkie uleczenie Chrystusowe, 

które każdy w części otrzymał. Bylebyś tylko nie był nieświadom miary łaski: byleby ci 

śpiącemu i nietroszczącemu się wróg na zgubę nie posiał kąkolu; bylebyś tylko, 

znienawidzony przez ducha złego z powodu czystości, nie uczynił się znowu nędznym przez 

grzech; bylebyś zbytnio ucieszony dobrym i wywyższony bez miary nie upadł, gdy się 

wywyższasz. 

 

Bylebyś tylko zawsze chętnie się trudził nad oczyszczeniem, a serce przysposobił do 

wyższej wspinaczki. I strzeż troskliwie odpuszczenia [grzechów], któregoś dostąpił za 

darmo, aby odpuszczenie pochodziło od Boga, a ustrzeżenie go było i twoją zasługą. 
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 Orygenes 

 

Jezus leczy rzesze Kościoła 
 

  
 Skoro więc widzisz w zgromadzeniu, zwanym zazwyczaj Kościołem, odsuniętych na 

koniec katechumenów, jakoby u stóp ciała Chrystusa, którzy przychodzą ze swoimi 

chorobami: głuchoniemych, ślepych, chromych, zniekształconych, a którzy zostają stopniowo 

uleczeni Jego słowem, to mógłbyś powiedzieć, że oni wstępują wraz z rzeszami Kościoła na 

górę, gdzie był Jezus: padają Mu do stóp, a On ich leczy, tak że rzesze Kościoła zdumiewają 

się, widząc wielką poprawę w tak ciężkich chorobach; mogłyby więc one powiedzieć: ci, co 

pierwej byli niemi, teraz głoszą słowa Boże, a chromi chodzą.  
 

Tak wypełniają się prorocze słowa Izajasza nie tylko w znaczeniu cielesnym, lecz także                 

i duchowym: „Wtedy chromy skoczy jak jeleń, a język niemych zostanie rozwiązany”                   

(Iz 35, 6).  

To nie jest sprawą przypadku, że powiedziano słowa: „Chromy skoczy jak jeleń”, bo nie 

na darmo porównano jelenia, czyste zwierzę, wroga węży, któremu nie szkodzi ich jad, do 

tych, którzy byli uprzednio chromi, a dzięki Jezusowi skoczyli jak jeleń.  

Wypełniają się także, jak się wydaje, słowa proroctwa względem głuchoniemych:                       

„i zostanie rozwiązany język niemych” lub raczej to proroctwo: „głusi, słuchajcie” (Iz 4 3, 

8).  I ślepi przejrzą wedle proroctwa, które następuje po słowach: „głusi, słuchajcie” i brzmi: 

„ślepi, odzyskajcie wzrok, aby widzieć”. Ślepi patrzą, aby widzieć świat, z ogromu i piękna 

stworzeń – dzięki analogii – ujrzeć ich Stwórcę, a „od stworzenia świata niewidzialne Jego 

przymioty stają się widzialne przez Jego dzieła” (Rz 1, 20), to znaczy zrozumieją je oraz 

poznają jasno i wybornie. 
 

 

 

 

Uzdrowienie głuchoniemego  - (Mk  7, 31- 37) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Po spotkaniu z Syrofenicjanką Jezus "opuścił okolice Tyru i przez Sydon przeszedł 

nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu" (Mk 7, 31), które                      

w dużym stopniu były zamieszkane przez pogan.  

Tam też dokona cudu - uzdrowi głuchoniemego. Uzdrowieniu będą towarzyszyły pewne 

gesty i słowa, których ewangeliści nie odnotowali przy innych cudach. Ktoś, kto nie mówi              
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i nie słyszy, ma bardzo utrudniony kontakt z drugim człowiekiem. Jest on ograniczony                  

w wyrażaniu swoich potrzeb. 

Głuchoniemy z omawianej perykopy miał jednak wokół siebie życzliwych ludzi - i to oni 

przyprowadzili go do Jezusa.  

To oni wcześniej usłyszeli o Mistrzu z Nazaretu, Jego nauczaniu i znakach, które czynił,        

i to oni poprosili w imieniu głuchoniemego o jego uzdrowienie.  

Mamy tu więc do czynienia z dokładnie odwrotną sytuacją w porównaniu z perykopą o 

Syrofenicjance, która sama o Nim usłyszała i sama przyszła prosić Go o ratunek dla córki. 

Ci, którzy przyprowadzili głuchoniemego  do Jezusa, prosili Go, "żeby położył na niego 

rękę" (Mk 7, 32). Oni już znali Jego możliwości, wierzyli zatem, że sam dotyk Jezusa 

wystarczy, aby uzdrowić głuchoniemego. 

Jako że działo się to na terenie pogańskim, uprawnione jest przypuszczenie, że oni też 

byli poganami. Niemniej, wierzyli w moc Jezusa i w to, że jeśli ktoś jest w stanie uzdrowić 

głuchoniemego, to tylko On. Wstawili się więc za człowiekiem, który sam nie był w stanie 

prosić o pomoc. 

Jezus, w odpowiedzi na ich prośby, "wziął [głuchoniemego] na bok, osobno od tłumu, 

włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka" (Mk 7, 33). 

Trudno powiedzieć, dlaczego nie chciał go uzdrowić na oczach tłumu: czy obawiał się 

oskarżenia o uprawianie magii, w związku z gestami, które zamierzał wykonać podczas 

uzdrowienia, czy tez chciał znaleźć się z dala od zgiełku, na osobności, tylko z Ojcem? 

Jezus zadbał więc o przestrzeń osobistego spotkania, która daje poczucie 

bezpieczeństwa i tworzy atmosferę zaufania. Następnie włożył palce w uszy chorego, 

śliną natomiast dotknął jego języka. 

W starożytności uważano, że ślina posiada właściwości lecznicze; tutaj widzi się w niej 

również symbol Ducha Świętego, który rozwiązuje więzy języka i pozwala mówić, jak w 

przypadku apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 4). 

Jezus wykonał te gesty z całą pewnością po to, aby głuchoniemy mógł w jakimś stopniu 

uczestniczyć w tym, co się dzieje; bo chociaż nie słyszał i nie mówił, to przecież widział              

i czuł dotyk. Same gesty i słowa nie miałyby jednak żadnego znaczenia, gdyby nie 

zjednoczenie Jezusa z Ojcem, dlatego właśnie czyniąc je spoglądał On w górę. 

W ten sposób także pokazał głuchoniememu, kto jest dawcą łaski, która w tej chwili stała 

się jego udziałem.  
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 Oczywiste jest również, że w tym momencie Jezus modlił się do Ojca, prosząc za 

człowieka, którego miał przed sobą. Patrząc w niebo, westchnął. W tym westchnieniu 

można dopatrywać się zapowiedzi przyszłych wydarzeń, które będą miały miejsce podczas 

męki.  

Bóg stworzył człowieka swoim słowem i tchnął w niego tchnienie życia; Jezus natomiast, 

aby przemienić człowieka, aby dać mu serce z ciała, musi wydać ostatnie tchnienie na 

krzyżu. 

Na końcu Jezus powiedział: "<Effatha>, to znaczy: <Otwórz się>" (Mk 7, 34). Było to 

wezwanie nie tylko do otwarcia uszu i rozwiązanie języka, ale także do otwarcia serca na 

Boga i Jego miłość. 

Warto w tym miejscu wrócić do sceny, w której Jezus, głosząc tłumowi naukę                            

o prawdziwej nieczystości, powiedział: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!"                             

(Mk 7, 16). Jego uczniowie  nie zrozumieli jej, więc Jezus zarzucił im brak pojętności              

(Mk 7, 18).  Chodzi o to, że mimo iż Go słuchali, to nie usłyszeli, co powiedział. Pozwala to 

domniemywać, że uzdrowienie głuchoniemego wiązało się tu z otwarciem się człowieka na 

zrozumienie tajemnic Jezusa.  

 Zdolność słuchania to nic innego, jak tylko wrażliwość na słowo Boże i Jego 

rozumienie. 

Można powiedzieć, że uzdrowienie głuchoniemego przez Jezusa odbyło się w kilku 

etapach. Przypominają nam one obrzędy udzielania sakramentów, które, łącząc 

określone gesty ze skutecznymi słowami, otwierają nas na działanie łaski nam 

udzielonej. 

Po tym swoistym obrzędzie "otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały                

i mógł prawidłowo mówić" (Mk 7, 35). Trzeba tu zwrócić uwagę na zwrot "prawidłowo 

mówić", z którego wynika, że nie każde mówienie jest prawidłowe. 

Wydaje się, że za przykład może tu służyć Piotr, który - niewątpliwie w dobrej wierze - 

upomniał Mistrza, gdy zapowiedział On swoją mękę (Mk 8, 32). Ostra reakcja Jezusa                

(Mk 8, 33) świadczy o tym, że było to "mówienie nieprawidłowe", czyli niezgodne                        

z zamysłem i wolą Boga. 

Jezus przykazał uzdrowionemu i świadkom uzdrowienia, aby nie mówili nikomu, co się 

stało, ale oni Go nie posłuchali: "Im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali" 

(Mk 7, 36). 

 Sekret mesjański powoli przestawał być sekretem, ponieważ ten, kto dostąpił łaski, 

nie może o tym milczeć. 
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Pamiętamy na pewno trzy przypowieści o miłosierdziu Bożym z rozdziału piętnastego 

Ewangelii św. Łukasza. Ich bohaterami są kolejno:  

 pasterz, który odnalazł owcę,  

 kobieta, która znalazła zgubioną drachmę, i  

 ojciec, który odzyskał syna - wszyscy oni podzielili się swoją radością z innymi. 

Podobnie uczynił człowiek, który został cudownie uzdrowiony. Cud uzdrowienia 

wywołał zdumienie. To zdumienie popycha właśnie do rozgłaszania tego, co się wydarzyło, 

a jednocześnie do chwalenia Tego, który "dobrze uczynił wszystko" (Mk 7, 37). 

Wszystko, co Bóg uczynił, stwarzając świat, było dobre (Rdz 1,3.12.21.25.31), zatem 

wszystko, co czyni Jego Syn, także jest dobre.  

Przywraca harmonię w świecie, która przez nieposłuszeństwo człowieka uległa 

zaburzeniu; Jezus niejako powtórzył akt stworzenia. 

W zakończeniu perykopy, czyli w słowach zdumionego tłumu: "Nawet głuchym słuch 

przywraca i niemym mowę" (Mk 7, 37) - możemy zauważyć nawiązanie do 

zapowiedzianego przez Izajasza sądu Bożego, który dla Izraela stanie się wybawieniem.  

Wówczas to właśnie "przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą"                  

(Iz 35,5). Wypełnienie się tej zapowiedzi rozpoczęło się już za pośrednictwem Jezusa. Jego 

cuda były antycypacją tego, co dokona się w czasach eschatologicznych. W tym kontekście 

można w Nim rozpoznać zapowiedzianego Mesjasza, Zbawiciela, którego Bóg obiecał i na 

którego Żydzi czekali od tego właśnie momentu. 

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz.  

Uzdrowiony człowiek był prawdopodobnie poganinem. Zdobył on zdolność nie tylko 

słyszenia, ale i rozumienia Jezusa. Uczniowie, którzy powołani zostali do tego, aby być 

blisko Mistrza i słuchać Jego nauk, nie rozumieli Go, gdyż źle słuchali - być może słyszeli 

tylko to, co chcieli usłyszeć.  

Nie rozumieli sensu pierwszego rozmnożenia chleba (Mk 6, 52) i nie rozumieją także 

sensu drugiego (Mk 8, 1-9), po którym znów usłyszą od Jezusa gorzki wyrzut: "macie oczy, 

a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?" (Mk 8, 18). 

Tylko Jezus jest w stanie otworzyć nasze wewnętrzne "oczy" i "uszy", gdyż to 

właśnie On jest tym, który "nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę"                        

(Mk 7, 37); człowiek musi jednak uwierzyć 

 

 
 



9 
 

 

 

 

Uzdrowienie głuchoniemego 

- Komentarz homiletyczny do Ewangelii św. Marka - Jan Paweł II 

 

 

 W centrum tej Ewangelii znajduje się postać głuchoniemego, który został 

uzdrowiony. 

 

(Mk 7,33 - 35) Dokonując tego cudu, Jezus znamiennym gestem prowadzi głuchoniemego 

na bok, daleko od tłumu, i tam właśnie przywraca mu zdrowie. Effatha! - najowocniejszy 

sposób otwarcia się na Chrystusa i dostępowania zbawienia - dokonuje się zawsze w ściśle 

osobistym spotkaniu pomiędzy człowiekiem a Bogiem. 

Aby być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, trzeba umieć się odosobnić, pozwolić się mu 

dotknąć i otworzyć na Jego słowo, na Jego wezwanie i Jego uświęcającą łaskę. 

 

*  *  * 

 

Jeśli uznaje się prawdziwość ewangelicznych zapisów cudów Jezusa - a jedynym 

powodem, który staje tutaj na przeszkodzie, jest odrzucanie a priori nadprzyrodzoności - nie 

można wątpić w to, że wszystkie cuda i znaki Chrystusa powiązane są jedną logiką, której 

nie sposób zakwestionować czy podać w wątpliwość. 

Logika ta wynika ze zbawczej ekonomii Bożej: służy objawieniu miłości do człowieka, a 

jest to miłość miłosierna, która dobrem przezwycięża zło, o czym świadczy już choćby sama 

obecność i działanie Jezusa Chrystusa w świecie. 

Cuda i znaki Jezusa są włączone w tę ekonomię i jako takie stanowią przedmiot naszej 

wiary w kontekście Bożego planu zbawienia i tajemnicy dokonanego przez Chrystusa 

odkupienia. 

Są to zapisane w Ewangeliach fakty historyczne, które stanowią źródło równie, a nawet 

bardziej wiarygodne w stosunku do faktów zawartych w innych dziełach historycznych. 

Jest rzeczą oczywistą, iż jedyną prawdziwą przeszkodą na drodze do uznania ich za dane z 

zakresu tak historii, jak wiary, jest wspomniana tendencja do odrzucania wszystkiego, co 

nadprzyrodzone.  

Charakteryzuje ona osoby, które chciałyby ograniczyć moc Boga, lub zawęzić ją do 

naturalnego porządku rzeczy, zmuszając Go jak gdyby do poddania się ich własnym prawom.  



10 
 

Tego rodzaju koncepcje zderzają się jednak z najbardziej elementarną w filozofii i teologii 

ideą Boga, Istoty nieskończonej, wiecznej i wszechmocnej, Istoty niczym nieograniczonej, 

gdyż jedynym Jej ograniczeniem byłby niebyt, a więc absurd. (...) 

 

 

Zapisy do Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej 
 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej prowadzone przez 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej przy 
współpracy z Instytutem Teologiczno - Pastoralnym im. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ogłasza nabór na I rok nauki 
2018/2019. 

Celem Diecezjalnego Studium Biblijnego jest pogłębienie znajomości Pisma św. 
i duchowa formacja biblijna. Adresowane jest do osób świeckich  i konsekrowanych 
(siostry zakonne, bracia zakonni). 

Nauka trwa dwa lata. Każdy rok dzieli się na 2 semestry. Spotkania odbywają 
się w soboty w godz. 9.00 - 13.00, 6-7 razy w semestrze. 

Program obejmuje wykłady wprowadzające w zagadnienia biblijne, egzegezę, 
czyli wyjaśnienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, teologię biblijną, 
ćwiczenia, wyjazdy na konferencje i sympozja biblijne, a także na pielgrzymki. 

Przewidywane są dwie formy uczestnictwa: 

-  wolny słuchacz – na zakończenie semestru nie pisze pracy zaliczeniowej, 
nie posiada indeksu, nie otrzymuje dyplomu ukończenia Studium, 

-  słuchacz-absolwent - regularnie uczestniczy w zajęciach, na zakończenie 
semestru pisze pracę zaliczeniową, posiada indeks, otrzymuje dyplom ukończenia 
Studium (potrzebne jest zaświadczenie proboszcza parafii, że jest osobą 
ochrzczoną w Kościele Katolickim wyznającą swą wiarę życiem zgodnym z nauką 
Kościoła)    

Szczegółowe informacje w sekretariacie ITP. 

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Instytutu Teologiczno-Pastoralnego 
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, przy ul. Witolda 11 a.  

Telefon: 17/ 871-24-03, mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.   

 Serdecznie zapraszam     

   Ks. dr Marek Dzik - Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej 

 


