
Nabożeństwa w naszej parafii – Maj 2015 

2.05 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

3.05 

niedziela 

Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku. 

Święta Liturgia 
godz. 10

00
 

6.05 

środa 

Św. wielkiego męczennika Jerzego.  

Spotkanie Seniorów. Święta Liturgia.  
godz. 09

00
 

9.05 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

10.05 

niedziela 

Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 8
30 

i 10
00

 

13.05 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz.   9

00
 

16.05 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

17.05 

niedziela 

Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu. 

Święta Liturgia 
godz. 10

00
 

20.05 

środa 

Zakończenie święta Paschy. 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych 

Wigilia Święta Wniebowstąpienia Pańskiego 

Wsienoszcznoje Bdienije. 

 

godz.   9
00 

 

godz. 17
00

 

21.05 

czwartek 

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Święta Liturgia. 

 

godz.   9
00

 

22.05 

piątek 

Św. Mikołaja Cudotwórcy 

Święta Liturgia 
godz.   9

00
 

23.05 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

24.05 

niedziela 

Niedziela VII po Wielkanocy. Śww. Ojców I 

Soboru Powszechnego. Święta Liturgia 

Wyjazd Punktu Katechetycznego. Święta Liturgia  

w Parafii Św. Aleksandry w Stanisławowie godz. 10
00

 

godz. 10
00

 

27.05 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz.   9

00
 

30.05 

sobota 

Sobota Rodzicielska.  

Wspomnienie zmarłych. Święta Liturgia. 

Wsienoszcznoje Bdienije. 

godz.   9
00 

 

godz. 17
00

 

31.05 

niedziela 

DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY. 

PIĘĆDZIESIĄTNICA. 

Święta Liturgia. 

Po Świętej Liturgii Wieczernia z czytaniem 

kolenoprykłonnych modlitw. 

godz. 8
30

 i 10
00

 

1.06 

poniedziałek 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA. 

Święta Liturgia.  

 

godz. 9
00
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Вознесeніе 
гDа бGа и3 сп7са нaшегw 

ї}са хrтA. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

тропaрь, глaсъ д7:  
Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый 

ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ 
благословeніемъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра. 
Кондaкъ, глaсъ ѕ7:  

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смотрeніе, и3 ±же на земли2 соедини1въ 
нбcнымъ, вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, никaкоже tлучazсz, 
но пребывaz неtстyпный, и3 вопіS лю1бzщымъ тS: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 
никт0же на вы2. 



Świadkowie Jehowy (1) 

Do naszych domów często pukają ludzie (schludnie, wręcz wyjściowo ubrani) 

chodzą najczęściej parami, próbują nawiązać rozmowę o lepszej przyszłości, poprawie 

warunków bytowania na świecie, ochronie dóbr naturalnych, położeniu kresu wojnom, 

przestępczości, bezrobociu a nawet chorobom i śmierci. Pytają niekiedy o Boga – czy 

należy w Niego wierzyć, jakie jest Jego Imię, czy można Go poznać, czy ma jakieś 

zamierzenie odnośnie ziemi. Czasem próbują nawiązać bezpośrednio do Biblii – 

starają się poznać zdanie rozmówcy o tej Świętej Księdze. Czy jest natchniona przez 

Boga, wiarygodna, czy warto ją czytać i zgłębiać. Jeśli ktoś nie ma czasu bądź ochoty 

na rozmowę, usiłują zostawić jakąś kolorową publikację (których zawsze mają przy 

sobie pod dostatkiem), choćby małą ulotkę … 

Jeżeli odwiedzana osoba chwilę porozmawia, najczęściej proponują „do niczego 

nie zobowiązujący bezpłatny kurs biblijny” – zresztą zawsze mają przy sobie Pismo 

Święte  (najczęściej jest to wydanie „w Przekładzie Nowego Świata”), choć na ogół na 

początku rozmowy starają się tego nie ujawniać. Pytają o imię rozmówcy i próbują 

dowiedzieć się, kiedy mogliby przyjść następny raz. Jeżeli pozostawią cokolwiek do 

czytania, można być pewnym ich wizyty nawet za kilka dni … 

Tych ludzi można też spotkać na ulicy, w parku, w pociągu, gdzie również próbują 

nawiązywać rozmowy lub wręczać – jak sami to określają „publikacje biblijne”. 

Często też ustawiają stoiska w pobliżu dworców, centrów handlowych, ważniejszych 

urzędów i innych miejsc o wzmożonym ruchu – gdzie od razu rzucają się w oczy 

informacje: „Bezpłatna literatura biblijna”, „Dla każdego bezpłatny egzemplarz 

biblijnego czasopisma”. Charakterystyczne są też tytuły wyłożonych czasopism: 

„Strażnica” (mniejszymi literami) …zwiastująca Królestwo Jehowy”, „Przebudźcie 

się!”, nie brakuje również różnobarwnych broszur z tytułami nawiązującymi do Biblii, 

końca świata itp. 

Choć często te osoby nie zaczynają rozmowy od przedstawienia nazwy organizacji, 

którą reprezentują – wystarczy je o to spytać. W pierwszej chwili mogą powiedzieć, że 

są „głosicielami Dobrej nowiny”, ale poproszone o sprecyzowanie – odpowiedzą 

(z pewnym odcieniem dumy): ŚWIADKOWIE JEHOWY (bądź też: „Chrześcijańscy 

Świadkowie na rzecz Boga Jehowy”). Warto w takim razie byłoby zadać sobie 

pytania: Kim są?, Czego nauczają?, Do czego zmierzają?, Jak reagować?, 

Choć Świadkowie Jehowy utrzymują, że są najstarszą religią świata założoną przez 

„samego Boga Jehowę” (a pierwszym wyznawcą był Abel, syn Adama i Ewy), 

w rzeczywistości historia tego ruchu religijnego nie ma nawet 150 lat. 

Założycielem wyznania był Amerykanin Charles Taze Russel (1852-1916), syn 

sklepikarza. Jako nastolatek zdążył trzykrotnie zmienić religię (wychowany był 

w Kościele Prezbiteriańskim). Ostatecznie przystał do pewnego odłamu adwentystów, 

przepowiadających powtórne przyjście Chrystusa w 1874r. Gdy ta zapowiedź nie 

spełniła się, Russel założył nowe ugrupowanie (jako założyciel i przywódca nadał 

sobie tytuł PASTOR, choć nie miał wykształcenia teologicznego). Organizacja 

z biegiem czasu przyjęła nazwę „Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego”. Dzięki 

odziedziczonemu po ojcu majątkowi oraz umiejętnościom gry na giełdzie, Russel 

rozpoczął na znaczną skalę działalność publicystyczną i misjonarską (osobiście 

odbywał podróże po całym świecie, w tym do Polski). Jedną z pierwszych jego nauk 

było ogłoszenie „obecności Chrystusa na ziemi” od 1874 r., tyle że niewidzialnej. 

Zapowiadał też kilkakrotnie „koniec świata” – na lata: 1878, 1905, 1911, 1914, 1915 

(nie zrażał się jednak fiaskiem swoich „proroctw” – niespełnianie się tłumaczył 

„okazanym przez Jehowę Boga miłosierdziem”). W 1879 r. rozpoczął wydawanie 

czasopisma „Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa”; obecnie nosi ono 

tytuł „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” i ukazuje się w nakładzie 

kilkudziesięciu milionów egzemplarzy w ponad 200 językach (jako dwutygodnik). 

Głównymi dziełami Russela były: 6-tomowa swoista „konkordancja” biblijna 

pt. „Boski Plan Wieków” (w której zakwestionował istnienie Trójcy Świętej, duszy 

nieśmiertelnej, wiecznego potępienia, cielesnego Zmartwychwstania Chrystusa – 

którego zresztą utożsamił z Archaniołem Michałem) oraz propagandowy film 

„Fotodrama stworzenia” (przygotowany na krótko przed śmiercią). W 1914 r. Russel 

ogłosił zakończenie „wyznaczonych czasów narodów”[1].  Zmarł w 1916r. w trakcie 

podróży misjonarskiej (nie doczekał tym samym fiaska kolejnej przepowiedni – 

„końca świata” w 1918r.). 

Po śmierci Russela rozpoczęła się walka o schedę po nim, którą ostatecznie 

wygrał pisarz sądowy Joshep Rutherford (1869-1942) – jako wódz Badaczy Pisma 

Świętego nadał sobie tytuł SĘDZIA. W 1917 r. ogłosił, ze „patriotyzm pochodzi od 

diabła”, za co (po przystąpieniu USA do wojny przeciwko Niemcom) został skazany 

na długoletnie więzienie (powód: osłabianie morale  żołnierzy i podejrzenie 

o szpiegostwo na rzecz Niemiec). Po paru miesiącach, dzięki wpłaceniu potężnej 

kaucji, wyszedł na wolność. Wkrótce napisał siódmy tom „Boskiego Planu Wieków”, 

w którym to odrzucił większość nauk Russela. W 1919 r. rozpoczął wydawanie 

czasopisma „Złoty wiek” (późniejszy tytuł „Pociecha”, obecny: „Przebudźcie się!”). 

W 1920r. ogłosił, że „miliony ludzi żyjących w tym czasie nigdy nie umrą”. W 1922 r. 

nakazał wszystkim podwładnym ogłosić publicznie (w tym od domu do domu) swoje 

nauki. Zapowiadał na 1925r. zmartwychwstanie proroków Starego Testamentu, dla 

których urządził luksusową rezydencję w San Diego (Kalifornia), gdy proroctwo 

zawiodło, zamieszkał w niej sam. W latach1926-1927 zabronił obchodzenia Bożych 

Narodzin i urodzin, motywując to „pogańskimi korzeniami” tych uroczystości. 

Pod koniec lat dwudziestych nastąpił rozłam wśród Badaczy Pisma Świętego, jednak 

największą grupę Rutherford zdołał utrzymać przy sobie – w 1931r. nadał jej nazwę 

„Świadkowie Jehowy”. W 1935r. ogłosił, że tylko 144 000 osób trafi po śmierci do 

nieba, reszta natomiast przez miliardy lat będzie uprawiać ziemię (pod warunkiem, że 

pozostanie wierna jego naukom). cdn                                                 

      Roman 


