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Kanon Pisma Œwiêtego
Spotykaj¹c siê przy ró¿nych okazjach z przedstawicie-

lami innych wyznañ chrzeœcijañskich albo na przyk³ad 
ze Œwiadkami Jehowy, mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e 
wszyscy oni uwa¿aj¹ Pismo Œwiête za ksiêgê, przekazuj¹c¹ 
Bo¿e Objawienie. Kiedy jednak porównujemy nasze i ich 
egzemplarze Biblii, okazuje siê, ¿e wystêpuj¹ miêdzy nimi 
ró¿nice. Dotycz¹ one nie tylko przek³adu, lecz tak¿e 
kanonu, czyli listy ksi¹g, wchodz¹cych w sk³ad Pisma 
Œwiêtego. S³owo „kanon” bywa u¿ywane w ró¿nych 
znaczeniach. Mówimy o kanonach kultury czy sztuki, 
istniej¹ te¿ kanony prawne. S³owo „kanon” pochodzi 
z jêzyka greckiego i pierwotnie oznacza³o przyrz¹d 
pomiarowy lub wzorzec. Zgodnie z tym znaczeniem, 
nazwy „kanon” zaczêto u¿ywaæ na okreœlenie jakiejœ 
normy lub standardu. W historii kanonem nazwano te¿ zbiór œwiêtych pism religii ¿ydowskiej i chrzeœcijañskiej, 
uwa¿anych za natchnione przez Boga. Ksiêgi natchnione powsta³e przed narodzeniem Jezusa Chrystusa 
nazwano Starym Testamentem, te zaœ, które opisywa³y Jego ¿ycie i dzia³alnoœæ, a tak¿e wyjaœnia³y Jego naukê, 
zyska³y miano Nowego Testamentu. Ksiêgi, które nie wesz³y w sk³ad kanonu, zwane s¹ apokryfami. Katechizm 
Koœcio³a Katolickiego naucza, ¿e „tradycja pozwoli³a Koœcio³owi rozpoznaæ, jakie pisma powinny byæ zaliczone 
do ksi¹g œwiêtych. Pe³na ich lista zosta³a nazwana «kanonem» Pisma Œwiêtego. Sk³ada siê on z 46 ksi¹g Starego 
Testamentu (...) i 27 ksi¹g Nowego Testamentu” (KKK 120). Sk¹d zatem wziê³y siê ró¿nice w okreœlaniu, które 
z ksi¹g Pisma Œwiêtego wchodz¹ w jego sk³ad? Aby to wyjaœniæ, trzeba siêgn¹æ do historii. Trudnoœæ 
z okreœleniem kanonu Starego Testamentu polega³a na tym, ¿e ¯ydzi ¿yj¹cy w staro¿ytnoœci poza Palestyn¹, 
opieraj¹c siê na greckim przek³adzie Biblii z III wieku przed Chrystusem, zwanym Septuagint¹, uznawali 
za natchnione o kilka ksi¹g wiêcej, ni¿ ̄ ydzi z Palestyny. By³y to g³ównie ksiêgi napisane po grecku, b¹dŸ znane 
póŸniej tylko z wersji greckiej. Ksiêgi te nosz¹ miano „deuterokanonicznych”, czyli jakby „powtórnie 
zaliczonych” do kanonu Pisma Œwiêtego. Ksiêgi uwa¿ane za natchnione przez ¯ydów ¿yj¹cych w Palestynie, 
nosz¹ natomiast nazwê „protokanonicznych”. Chrzeœcijanie pierwszych wieków, tworz¹c biblijny kanon 
Starego Testamentu, oparli siê - podobnie jak ̄ ydzi spoza Palestyny - na Septuagincie, czyli przek³adzie greckim. 
Tym samym uznali wszystkie wchodz¹ce w jej sk³ad ksiêgi – w liczbie 46 – za natchnione. Problem ró¿nic pojawi³ 
siê w XVI wieku, wraz z powstaniem wyznañ protestanckich. T³umacz¹c Pismo Œwiête na jêzyki narodowe, 
protestanci przyjêli za podstawê t³umaczenia Starego Testamentu Bibliê hebrajsk¹, czyli tê, któr¹ pos³ugiwali 
siê ̄ ydzi ¿yj¹cy w Palestynie. W swoim przek³adzie pominêli wiêc ksiêgi deuterokanoniczne, co z kolei sta³o siê 
przyczyn¹ ró¿nic w kanonie Biblii katolickiej i protestanckiej. Znacznie mniejszy problem stanowi³y ksiêgi 
Nowego Testamentu. Wszystkie wyznania chrzeœcijañskie uwa¿aj¹ za natchnione 27 ksi¹g 
nowotestamentalnych. W dziejach chrzeœcijañstwa pojawia³y siê tak¿e w¹tpliwoœci co do relacji miêdzy Starym 
i Nowym Testamentem. Niektórzy wyznawali b³êdny pogl¹d, ¿e Nowy Testament doprowadzi³ 
do przedawnienia Starego Testamentu, inni zaœ, tak jak Œwiadkowie Jehowy, nie podzielili Biblii na Stary i Nowy 
Testament, lecz nadali jej nazwê „Pisma hebrajskie i greckie”. Pierwszy z powy¿szych pogl¹dów nale¿y odrzuciæ 
z uwagi na to, ¿e przymierze Boga z Narodem Wybranym (tzw. Stare Przymierze) nigdy nie zosta³o odwo³ane 
(por. KKK 121). Obie zatem czêœci Pisma Œwiêtego: Stary i Nowy Testament, s¹ natchnione i zachowuj¹ trwa³¹ 
wartoœæ. Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wype³nia Stary, obydwa zaœ wyjaœniaj¹ siê wzajemnie 
i s¹ prawdziwym s³owem Bo¿ym (por. KKK 140). (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 9, 18 - 24).

Gdy Jezus modli³ siê na osobnoœci, a byli z Nim uczniowie, zwróci³ siê do nich z zapytaniem: 
«Za kogo uwa¿aj¹ Mnie t³umy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 
mówi¹, ¿e któryœ z dawnych proroków zmartwychwsta³». Zapyta³ ich: «A wy za kogo Mnie 
uwa¿acie?» Piotr odpowiedzia³: «Za Mesjasza Bo¿ego». Wtedy surowo im przykaza³ i napomnia³ 
ich, ¿eby nikomu o tym nie mówili. I doda³: «Syn Cz³owieczy musi wiele wycierpieæ: bêdzie 
odrzucony przez starszych, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; bêdzie zabity, a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie». Potem mówi³ do wszystkich: «Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze 
samego siebie, niech co dnia weŸmie swój krzy¿ i niech Mnie naœladuje. Bo kto chce zachowaæ swoje 
¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, ten je zachowa».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZBAWIÆ SIÊ CZY ZABAWIÆ?

Bez r¹k, bez nóg, bez ograniczeñ! to opowieœæ o sile wiary w Boga 
i sile woli cz³owieka. Nick Vujicic, choæ nie ma koñczyn, p³ywa, surfuje, jeŸdzi 
po œwiecie z wyk³adami, ewangelizuje, kieruje swoj¹ firm¹, pomaga innym, prowadzi 
program w radiu. Z jego ¿ycia p³ynie przes³anie: „Kochaj i rób, co chcesz, poniewa¿ 
Jezus Chrystus jest sensem wszystkich sensów” (Nick Vujicic, Bez r¹k, bez nóg, bez 
ograniczeñ!). W Roku Mi³osierdzia, który prze¿ywamy w Koœciele, Nick jest œwiadkiem 
zawierzenia Bogu. Po buncie i depresji pojedna³ siê z Panem, odda³ Mu swoje ¿ycie, 
a teraz dzieli siê z innymi swoim doœwiadczeniem. Vujicic uœwiadomi³ sobie, ¿e Chrystus 
nas zbawi³, maj¹c rêce i nogi przybite do krzy¿a. Podobnie on mo¿e dzieliæ siê mi³oœci¹, 
nie maj¹c r¹k i nóg. Ka¿dy cz³owiek musi zmierzyæ siê z pytaniami Jezusa z dzisiejszej 
Ewangelii – za kogo uwa¿aj¹ Mnie t³umy i za kogo ty Mnie uwa¿asz? Pierwsze pytanie 

nie sprawia nam wiêkszych trudnoœci, podobnie jak uczniom Jezusa. Problem pojawia siê przy tym drugim, 
bardzo osobistym, gdy¿ muszê uœwiadomiæ sobie, jaka jest moja wiara. Dziœ Jezus pyta ka¿dego z nas: Za kogo 
mnie uwa¿asz? Kim Jestem dla Ciebie? Co o Mnie wiesz? Czy wierzysz, ¿e jestem Mesjaszem Bo¿ym, Synem 
Cz³owieczym, który cierpia³, zosta³ odrzucony, zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwsta³? Jeœli chcesz byæ 
moim uczniem, iœæ za Mn¹, to wyrzeknij siê samego siebie, co dnia bierz swój krzy¿ i naœladuj mnie. ¯yjesz na 
ziemi po to, aby siê zbawiæ, a nie zabawiæ. Podobnie brzmi, a jednak znaczy co innego. Oto synteza naszej wiary.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Franciszek do niepe³nosprawnych: ró¿norodnoœæ pozwala nam wzrastaæ (11.06.2016)
(...) Mówiono, ¿e jest bardzo wielu kap³anów i wspólnot parafialnych z radoœci¹ przyjmuj¹cych obecnoœæ 

niepe³nosprawnych w ¿yciu Koœcio³a, dbaj¹cych o ich dostêp do sakramentów, do grup m³odzie¿owych czy wspieraj¹cych ich 
aktywny udzia³ w liturgii. Czasami zdarza siê jednak, ¿e mimo podejmowanych wysi³ków osoby dotkniête niepe³nosprawnoœci¹, 
zw³aszcza intelektualn¹, wci¹¿ maj¹ na tym polu sporo problemów. Proszono zatem Franciszka, by wskaza³ drogê prowadz¹c¹ 
do tego, ¿e nikt nie bêdzie wykluczony z ¿ycia Koœcio³a przez dominuj¹c¹ kulturê odrzucania. Spontanicznie odpowiadaj¹c, 
Franciszek podj¹³ wiele w¹tków. Jednym z nich by³a koniecznoœæ akceptacji ró¿norodnoœci, która tak naprawdê ubogaca nas.

„Ró¿norodnoœæ. Ka¿dy z nas jest inny. Nie ma nikogo, kto by³by taki sam jak drugi. Niektóre ró¿norodnoœci s¹ wiêksze, inne 
mniejsze. Ale ka¿dy z nas jest inny. Dziewczynka, która postawi³a pytanie na pocz¹tku, powiedzia³a: «Tak czêsto boimy siê 
ró¿norodnoœci». Boimy siê. Dlaczego? Poniewa¿ wyjœcie na spotkanie z osob¹ bardzo ró¿n¹ od nas jest wyzwaniem. A ka¿de 
wyzwanie budzi lêk. Wygodniej jest siê nie ruszaæ. Jest o wiele ³atwiej nie zauwa¿aæ ró¿norodnoœci, mówi¹c: «Ale¿ wszyscy 
jesteœmy tacy sami, a jeœli ktoœ jest nie ca³kiem taki sam jak my, to zostawmy go na boku i nie spotkajmy siê z nim». Taki lêk 
powoduje ka¿de wyzwanie. Ka¿de wyzwanie wzbudza lêk, budzi obawy. Ale tak nie mo¿e byæ. Ró¿norodnoœæ jest bogactwem, 
bo ja mam jedno, a ty masz coœ innego i z tymi dwiema rzeczami zrobimy coœ piêkniejszego, wiêkszego. I tak mo¿emy iœæ 
naprzód. Pomyœlmy o œwiecie, gdzie wszyscy byliby tacy sami. To by³by nudny œwiat. To prawda, ¿e s¹ ró¿norodnoœci, które s¹ 
bolesne, ale wszyscy wiemy, ¿e bior¹ siê z jakiejœ choroby. Te ró¿norodnoœci nam pomagaj¹, s¹ dla nas wyzwaniem i ubogacaj¹ 
nas. Dlatego nie bójcie siê nigdy ró¿norodnoœci. To jest w³aœnie droga do polepszenia, do tego, by byæ piêkniejszymi i 
bogatszymi. Jak to zrobiæ? Trzeba zebraæ razem to, co mamy. Zebraæ razem. Jest taki piêkny gest, którym my, ludzie, siê 
pos³ugujemy. To gest prawie nieœwiadomy, ale bardzo g³êboki. Uœcisk d³oni. Kiedy ja komuœ œciskam d³oñ, czyniê wspólnym to, 
co mam dla ciebie. Mówimy tu o szczerym uœcisku d³oni. Dajê tobie moj¹ d³oñ, a ty mi dajesz swoj¹. I to jest dobre dla 
wszystkich. Iœæ dalej z ró¿norodnoœci¹, bo ró¿norodnoœæ jest wyzwaniem, ale pozwala nam wzrastaæ. Pomyœlcie, ¿e za ka¿dym 
razem, gdy œciskam komuœ d³oñ, dajê mu coœ mojego i otrzymujê coœ od niego. A to tak¿e pozwala nam wzrastaæ” – powiedzia³ 
Papie¿.
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Kanon Pisma Œwiêtego  (dokoñczenie ze str. 1)

Zapamiêtajmy: Kanon Pisma Œwiêtego powsta³ z potrzeby ustalenia, które z otaczanych czci¹ religijnych pism 
¿ydowskich i chrzeœcijañskich s¹ rzeczywiœcie Bo¿ego pochodzenia. Obejmuje on 73 natchnione ksiêgi: 46 
wchodz¹cych w sk³ad Starego Testamentu i 27 zawartych w Nowym Testamencie. Czytaj¹c pisma kanoniczne, mamy 
pewnoœæ, ¿e poznajemy autentyczne S³owo Boga.

Katolik na wakacjach 
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do odpoczynku. Tego nikt nie 

kwestionuje. Wakacje s¹ po to, byœmy nabrali nowej energii, choæ 
na moment zmienili swoje œrodowisko i nadrobili ró¿ne zaleg³oœci. 
Wolny czas jest darem Boga, który na swoim przyk³adzie pokaza³, 
¿e po pracy nale¿y odpocz¹æ. Cz³owiek ma ograniczone si³y, co jakiœ 
czas potrzebuje odetchn¹æ od tego, czym siê zajmuje na co dzieñ. 
Nie da siê ci¹gle funkcjonowaæ na pe³nych obrotach. Sam Jezus, 
widz¹c utrudzonych aposto³ów mówi³: „PójdŸcie na ubocze, 
na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco” (Mk 6, 31). W wakacje 
zawieszamy nasze niektóre obowi¹zki, warto jednak pamiêtaæ, 
¿e s¹ takie sprawy, o których nie wolno zapomnieæ nawet podczas 
urlopu. Pamiêtajmy przede wszystkim o tym, ¿e katolikami 
jesteœmy przez 365 dni w roku. W ostatnich dniach w wielu 
koœcio³ach jak refren powtarza³o siê zdanie, ¿e od Pana Boga nie ma wakacji. Kap³ani przypominali nam, byœmy 
nie rezygnowali z modlitwy, niedzielnej Eucharystii oraz spowiedzi i Komunii œw. Letnie atrakcje nie powinny 
przys³oniæ nam Jezusa. Co nam przyjdzie z tego, jeœli odpoczniemy tylko fizycznie? Naszym motorem jest dusza. 
Jeœli w niej coœ szwankuje, trudno o radoœæ, si³ê i ochotê do ¿ycia. Wakacje s¹ po to, byœmy zregenerowali 
zarówno cia³o, jak i ducha. Je¿eli rozluŸnimy wtedy nasze relacje z Bogiem i damy sobie taryfê ulgow¹ 
w sprawach wiary, pope³nimy powa¿ny b³¹d. Jezus jest z nami przez ca³y rok. Towarzyszy nam w chwilach 
radoœci i smutku. Chce byæ przy nas przez ca³y czas. Wzywaliœmy Go w trudnych chwilach, by³ nam potrzebny, 
gdy mieliœmy egzaminy, problemy ze zdrowiem i k³opoty w pracy. Dlaczego zapominamy o naszym Mistrzu 
w wakacje? On pragnie, byœmy dzieli z Nim tak¿e nasze radoœci, wszak to On jest ich dawc¹...Wakacje to czas 
ró¿nych wycieczek, wspólnych wyjazdów, zwiedzania ciekawych miejsc i obcowania z natur¹. Najwa¿niejsze 
nie jest jednak to, gdzie, ale jak je spêdzimy. Gdziekolwiek byœmy nie pojechali, wszêdzie mo¿emy odnaleŸæ 
Jezusa. Wystarczy tylko chcieæ. On bêdzie do nas mówi³ w szumie morza i w piêknie gór, w ciszy 
monumentalnych katedr i maleñkich koœció³ków. Przyjdzie do nas podczas Eucharystii i w drugim cz³owieku. 
Letni czas jest okazj¹ na wzmocnienie naszych wiêzi z Bogiem. Jedni wybieraj¹ rekolekcje, drudzy pielgrzymkê, 
jeszcze inni odwiedzaj¹ sanktuaria. W wakacje warto zarezerwowaæ wiêcej czasu na modlitwê i lekturê Pisma 
Œwiêtego. Mo¿na te¿ siêgn¹æ po dobr¹ ksi¹¿kê i prasê katolick¹. Zróbmy sobie wakacje od telewizji, mp3 
i internetu. Pocz¹tkowo nie bêdzie ³atwo, jednak po kilku dniach na pewno poczujemy prawdziw¹ wolnoœæ. 
Zamiast godzinami rozmawiaæ przez telefon ze znajomymi, spotkajmy siê z nimi w œwiecie realnym. 
Odbudujmy wiêzy rodzinne i przyjacielskie. Rozmowa twarz¹ w twarz z tymi, których nie widzieliœmy przez 
d³ugi czas, przyniesie wszystkim wiele radoœci. Wakacje dla wielu s¹ jednak sprawdzianem z wiary i przekonañ. 
Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e lato rozleniwia naszego ducha. Ka¿dy chce mieæ wtedy tzw. œwiêty spokój. Nie jesteœmy 
wyczuleni na zagro¿enia i pokusy. Przestajemy od siebie wymagaæ, zwalniamy siê z odpowiedzialnoœci 
i nastawiamy na czerpanie przyjemnoœci. £atwiej i szybciej rezygnujemy ze wszystkiego, co ³¹czy siê 
z wysi³kiem. T³umaczymy i rozgrzeszamy siê tym, ¿e „przecie¿ s¹ wakacje”, a po nich wszystko wróci do normy. 
Nasza aktywnoœæ fizyczna siêga zenitu, a duchowa spada do zera. Najwa¿niejsze staj¹ siê podró¿e, zwiedzanie 
i imprezy. Boga odstawiamy na dalszy plan, bo On zawsze od nas czegoœ ¿¹da i coœ nakazuje. Jego wymagania 
wydaj¹ siê jeszcze bardziej k³opotliwe, ni¿ w innych miesi¹cach. Widzimy w Nim tylko Tego, który ogranicza 
i stawia zakazy. Burzymy to, co budowaliœmy przez ca³y rok. Na pierwszym miejscu stawiamy znajomych i nasze 
zachcianki. Uciekamy od Boga i Jego ³askawoœci.

B³¹d Œwiadków Jehowy polega natomiast na tym, ¿e nie uznaj¹ oni w Jezusie Boga, przez co uwa¿aj¹, ¿e Jego 
zbawcza Ofiara nie wnosi niczego nowego do Starego Przymierza. Tymczasem krzy¿owa Ofiara i zmartwychwstanie 
Jezusa, bêd¹cego prawdziwym Bogiem i prawdziwym Cz³owiekiem, jest potwierdzeniem zawarcia ca³kowicie 
Nowego Przymierza, którego owocem jest ¿ycie wieczne. Czy potrafiê zatem wyjaœniæ Œwiadkom Jehowy, dlaczego 
ksiêgi kanoniczne dziel¹ siê na Stary i Nowy Testament? Czy umiem te¿ okreœliæ, ile ksi¹g liczy kanon Pisma Œwiêtego? 
Czy z jednakow¹ czci¹ i szacunkiem traktujê ksiêgi Starego i Nowego Testamentu? 
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. „Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?” -  to pytanie trzeba nam zadawaæ nieustannie i ca³ym ¿yciem 
udzielaæ w³aœciwej odpowiedzi, ¿e jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Proœmy 
o potrzebne dary i si³ê, by nasza odpowiedŸ by³a naprawdê wiarygodna.

2. Ka¿dego czerwcowego wieczoru o godz. 18  Msza Œwiêta i nabo¿eñstwo ku czci Serca Pana 
Jezusa.

3. Na dzieñ 20 czerwca ONZ wyznaczy³a Miêdzynarodowy Dzieñ UchodŸcy. Chciejmy nasz¹ 
serdeczn¹ modlitw¹ otoczyæ tych, którzy z powodu przeœladowañ musieli opuœciæ swój rodzinny 
dom i swoich bliskich. 

4. W poniedzia³ek – 20 czerwca  po Mszy Œw. o godz. 18  – spotkanie Biblijne w Sali Konferencyjnej 
przy Kancelarii Parafialnej – Zapraszamy.   

5. Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega koñca. W pi¹tek, 24 czerwca podczas Mszy Œwiêtej 
o godz. 10  podziêkujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i ³aski w ci¹gu tego czasu 
pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczêœliwe wakacje. Zapraszamy na tê liturgiê dzieci, 
m³odzie¿, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. 

6. W pi¹tek przypada uroczystoœæ Narodzenia Œwiêtego Jana Chrzciciela. To poza Jezusem i Jego 
Matk¹, Maryj¹, jedyny Œwiêty, którego ziemskie narodziny czcimy w liturgii. Przez jego 
wstawiennictwo pragniemy modliæ siê o ³askê bycia wiarygodnym œwiadkiem Jezusa Chrystusa. 
Zapraszamy do udzia³u w Eucharystii o godz. 7  i 18  Z racji uroczystoœci nie obowi¹zuje nas 
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.

7. W przysz³¹ niedzielê – po Mszy Œw. o godz. 18  – Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
prowadzona prze grupê Adoremus – Zapraszamy. 

8. ̄ yczliwoœci¹ i modlitw¹ pragniemy otoczyæ wszystkich obchodz¹cych swoje osobiste uroczystoœci 
w rozpoczynaj¹cym siê tygodniu. Pamiêtamy szczególnie o naszych ojcach z okazji przypadaj¹cego 
w czwartek ich œwiêta, a tak¿e o naszych zmar³ych, polecaj¹c ich nieskoñczonemu mi³osierdziu 
Boga.

  Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 21 czerwca – œw. Alojzy Gonzaga, jezuita pragn¹cy poœwiêciæ siê ca³kowicie Panu 
Bogu, odznaczaj¹cy siê gorliwoœci¹ w spe³nianiu zakonnych praktyk i pielêgnowaniu chorych;
• w pi¹tek, 24 czerwca – œw. Jan Chrzciciel, prorok, który wskaza³ Narodowi Wybranemu Baranka 
Bo¿ego.
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