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DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA.
Święta Liturgia.
Tydzień ciągły bez postu

godz. 9
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Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

godz. 900

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

Niedziela I po Pięćdziesiątnicy.
Wszystkich Świętych.
Św. św. męczenników Chełmskich i Podlaskich
Święta Liturgia.
od poniedziałku rozpoczyna się post piotrowy

Де1нь Ст70й Трbцы.
Пzтидесsтница.
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godz. 10

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

godz. 900

Wsienoszcznoje Bdienije

godz. 1700

Niedziela II po Pięćdziesiątnicy.
Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.
Św. Ojców z Góry Atos.
Święta Liturgia

W Naszej Parafii
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godz. 830 i 1000

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

godz. 900

Wsienoszcznoje Bdienije

godz. 1700

Niedziela III po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia
Zakończenie Roku w Punkcie Katechetycznym.

godz. 830 i 1000
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Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

godz. 900

Тропaрь, во глaсъ и7:

Wsienoszcznoje Bdienije

godz. 1700

Бlгословeнъ є3си2, хrтE бж7е на1шъ, и4же премyдры

28.06
niedziela

Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia

godz. 830 i 1000

21.06
niedziela

ловцы2 kвлeй, низпосла1въ и5мъ дх7а ст7а1го, и3 тёми
ўловлeй вселeнную, чл7вэколю1бче, сла1ва тебЁю.
Конда1къ, гла1съ и7:

Gazetka Parafii Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
ul. Wolska 138/140
01-126 Warszawa
tel.. 22 836 68 16
fax. 22 836 88 16
www.prawoslawie.pl

Liturgia Św.:
niedziela – godz. 830 i 1000
środa i święta – godz. 900

Nabożeństwa wieczorne:
sobota i wigilie świąt – godz. 1700
Kancelaria Parafii i Zarządu
Cmentarza czynna:
pon. – czw. od 900 do 1500
pt. od 900 - 1300
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.Prosimy o ofiary do skarbonki na pokrycie kosztów druku gazetki.
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Świadkowie Jehowy (2)
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).
W 1936 r. zakwestionował śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa – Zbawiciel miał jakoby umrzeć
na „palu męki”. Rutherford zabraniał głosicielom poddawać się szczepieniom, traktując je jako
„sprzeczną z naturą formę odżywiania się” (!) Wybuch II wojny światowej uznał za początek
Armagedonu. Zmarł w 1942 r.
Następcą Rutherforda został Nathan Knorr (1905-1977), z czasem NIEWOLNIK WIERNY
I ROZUMNY (później ten tytuł przejęli jego wszyscy najbliżsi współpracownicy). Doprowadził
do znacznego scentralizowania władzy, zaostrzył dyscyplinę (za jego czasów upowszechniło się
wykluczanie osób kwestionujących – choćby bardzo ostrożnie – jego tezy, nazywane coraz
częściej „nowym światłem” bądź „nowymi zrozumieniami”). Zintensyfikował propagandę
religijną, zakładając w 1943 r. szkołę misjonarską „Gilead”, w każdym zborze polecił natomiast
utworzyć tzw. „teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej” mającą uczyć wszystkich głosicieli
skutecznego werbunku. Ogłosił „obecność” (bez przyjścia!) Chrystusa od 1914 r. Zapowiedział
kolejny „koniec świata” na rok 1972 (później ten termin przesunął na rok 1975). Zabronił
głosicielom (i ich dzieciom!) poddawania się transfuzji krwi pod groźbą wykluczenia. Nieco
później zakazał również transplantacji (uznanych za „ludożerstwo”).
W latach 1950-1960 Knorr nadzorował przygotowanie „Przekładu Nowego Świata” –
sfałszowanej wersji Biblii, mającej uzasadniać „nowe zrozumienia” przywódcy. „Przekład”
później przetłumaczono z angielskiego na szereg innych języków (na polski w 1997 r.).
Zapowiedzi „końca świata” na 1975 r. – czemu nadawano niebywały rozgłos – przysporzyły
głosicielom wielu nieszczęść: sporo osób wyzbyło się środków do życia, zrezygnowało
z założenia rodziny, zdobycia wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych. Po niespełnieniu się
i tej przepowiedni, poszkodowani zostali przez kierownictwo organizacji jedynie wyszydzeni za
„nadgorliwość” (choć wcześniej, za kwestionowanie tego „proroctwa” groziło wykluczenie).
W 1976 r. Knorr, w miejsce jednoosobowego organu zwierzchniego, wprowadził zarząd
kolegialny zwany „Ciałem Kierowniczym”. W 1980 r. jeszcze bardziej zaostrzono dyscyplinę
wewnątrz organizacji – wprowadzono zakaz utrzymywania przez głosicieli jakichkolwiek
kontaktów z osobami wykluczonymi (choćby nawet to było pozdrowienie), upowszechniono też
(w celu egzekwowania tych wymogów) donosicielstwo (dziś wszechobecne w organizacji).
Nie zrezygnowano z dalszych ustaleń „końców świata” – kolejne terminy to lata: 1984, 1994,
1996, 1999, 2000 i (mniej oficjalne) 2005. Ostatnio nieśmiało wspomina się o roku 2034.
Cały czas jednak obowiązuje nauka o „bardzo bliskim końcu świata”, „Armagedonie
zbliżającym się wielkimi krokami” i „jedynej możliwości ratunku przed straszna zagładą” –
każdy Świadek Jehowy jest zobligowany do obwieszania tego…

Można śmiało powiedzieć, że Świadkowie Jehowy są jedną z najbardziej scentralizowanych
i zhierarchizowanych wspólnot religijnych na świecie.
Główna siedziba mieści się w Nowym Jorku (w dzielnicy Brooklyn)[1]. Na czele organizacji
stoi Ciało Kierownicze (grupa kilku-kilkunastu mężczyzn, z prezesem wybieranym rotacyjnie na
roczną kadencję). Gremium to sprawuje władzę absolutną – jako „Niewolnik Wierny
i Roztropny”, „Kanał Łączności”, „Grupa Szczerych Badaczy Biblii” (to tylko niektóre z jego
tytułów) decyduje o tym, w co każdy Świadek Jehowy ma obowiązek w danym momencie
wierzyć (i rozgłaszać to innym).
Bezpośrednimi podwładnymi Ciała Kierowniczego są członkowie sześciu komitetów
odpowiedzialnych m.in. za działalność wydawniczą, organizowanie zgromadzeń, pomoc
w nadzorowaniu pracy oddziałów w poszczególnych krajach itp. Komitety te kontrolują również
liczne korporacje, z których znaczna część odpowiada za sprawy finansowe organizacji, w tym
generowanie dochodów poprzez obrót papierami wartościowymi, nieruchomościami, udzielanie
przymusowych kredytów zborom wznoszącym miejsca zebrań czy też ekonomiczne
wykorzystanie siły roboczej – wolontariuszy pracujących w drukarniach i biurach oddziałów.
Jedna z korporacji („Strażnica – Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe”) posiada
prawa autorskie wszystkich wydawanych publikacji (poszczególni autorzy pozostają anonimowi
– jest to bardzo charakterystyczna cecha wydawnictw Świadków Jehowy).
Organizacja dzieli się na strefy, z których każda odpowiada w przybliżeniu kontynentowi [2].
Nadzorcą strefy jest jeden członków Ciała Kierowniczego. W każdej takiej jednostce znajduje
się co najmniej jedna drukarnia (w niektórych nawet kilka) – obiekty te, dzięki bardzo
nowoczesnemu wyposażeniu i pracy wolontariuszy (jedynym „wynagrodzeniem” jest
wyżywienie, dach nad głową i symboliczne kieszonkowe), umożliwiają wydawanie czasopism,
książek czy broszur w wielomilionowych nakładach.
Strefa dzieli się na oddziały obejmujące od jednego do kilku krajów. W biurach oddziałów
zwanych „Domami Betel” (w Polsce takie biuro znajduje się w Nadarzynie koło Warszawy)
urzęduje komitet oddziału, podlegający bezpośrednio nadzorcy strefy.
Komitet jest wspomagany przez kilkudziesięcioosobową grupę wolontariuszy, tzw. „Rodzinę
Betel”. W skład oddziału wchodzą okręgi, a te z kolei dzielą się na obwody. Na czele obwodu
stoi „nadzorca podróżujący”, który dwa razy do roku składa tygodniową wizytę w każdym
zborze – najbliższej jednostce administracyjnej organizacji (dlatego przestrzega się zasady, żeby
w skład obwodu wchodziło nie więcej niż 20 zborów. cdn
Roman
Przypisy:
[1] W najbliższym czasie ma zostać przeniesiona do Warwick w stanie Nowy Jork.
[2] Co ciekawe, Wielka Brytania należy – ze względów czystko ideologicznych – do strefy
północnoamerykańskiej, a nie europejskiej.

