Nabożeństwa w naszej parafii Luty 2016
3.02
środa
6.02
sobota
7.02
niedziela
10.02
środa
13.02
sobota

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych
Święta Liturgia

godz. 900

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

Niedziela XXXVI po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia.
Spotkanie Seniorów.
Święta Liturgia

28.02
niedziela

Niedziela o Synu Marnotrawnym.
Święta Liturgia.

СРЁТЕНІЕ гдgа бгgа
и3 спаса нaшего їи>са хrта

godz. 900
godz. 1700

godz. 1000
godz. 1700
godz. 900
godz. 900
godz. 900
godz. 830, 1000
godz. 900
godz. 17

00

Тропа1рь, гла1съ а7:
Ра1дуйсz, бл7года1тнаz бцdе дв7о, и3зъ тебє1 бо влзсіz2 сл7нце
пра1вды хrт0съ бг7ъ на1шъ, просвэща1zй сyщыz во тмЁ:
весели1сz

godz. 830, 1000
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godz. 1000

Wsienoszcznoje Bdienije.

Niedziela XXXVII po Pięćdziesiątnicy. O
Zacheuszu.
14.02
Święta Liturgia.
niedziela
Wigilia święta Spotkania Pańskiego.
Wsienoszcznoje Bdienije.
15.02
Сретение Господне – Święto Spotkania Pańskiego
poniedziałek
Święta Liturgia.
17.02
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych
środa
Święta Liturgia
20.02
Wsienoszcznoje Bdienije.
sobota
Niedziela o Celniku i Faryzeuszu.
21.02
Święta Liturgia.
niedziela
(od poniedziałku tydzień ciągły bez postu)
24.02
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych
środa
Święta Liturgia
27.02
Wsienoszcznoje Bdienije.
sobota

W Naszej Parafii

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
PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904

Prosimy o ofiary do skarbonki na pokrycie kosztów druku gazetki.
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Świadkowie Jehowy 7

miejsce zamieszkania" (1Krl 8:39,43,49; 2Krn 6:33,39; Ps 33[32]:14).

c.d. „Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata”

9. BOGURODZICA
Zgodnie z sugestiami spirytysty (!) Johannesa Grebera, w Łk 11:28 wstawiono
słowo „Nie” - co znaczyłoby, że Jezus zaprzeczył iż Jego Matka jest
błogosławiona! W J 2:4 słowa Jezusa do Matki (zachęcające do okazania
cierpliwości): „Co Mnie i Tobie, Niewiasto?” zmieniono na (obraźliwe!): „Co
tobie do mnie, niewiasto?”

4. NARODZENIE JEZUSA
Aby „uzasadnić” tezę, że Jezus urodził się w początkach października i było
wtedy dość ciepło, w Łk 2;8 słowa: „(pasterze przebywali) w polu” zmieniono
na „…pod gołym niebem”.
5. EUCHARYSTIA
We wszystkich opisach Ostatniej Wieczerzy słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje”,
„To jest Nowe Przymierze we Krwi Mojej” zmieniono na: „To oznacza ciało
moje”, „To oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi”. W J 6:53 czas
przyszły zmieniono na teraźniejszy, aby „wykazać”, że słowa Jezusa
o spożywaniu Jego Ciała i piciu Jego Krwi nie mają nic wspólnego z Ostatnią
Wieczerzą. W Łk. 22:17 słowa o kielichu: „weźcie go i podzielcie między
siebie” zmieniono na: „weźcie go i między sobą podawajcie jeden drugiemu”,
aby uzasadnić pewien dziwaczny obrzęd praktykowany na „Pamiątce Śmierci
Jezusa”, jedynym święcie obchodzonym przez Świadków Jehowy. W niektórych
miejscach Dziejów Apostolskich wyrażenie „łamanie chleba” zmieniona na
„spożywanie posiłku”.
6. ŚMIERĆ JEZUSA
Całkowicie usunięto słowo „krzyż” (i wyrazy pokrewne). Pojawiły się natomiast
określenia: „pal”, „pal męki”, „zawieszony na palu” (zamiast „ukrzyżowany”),
„na pal z nim” (zamiast „ukrzyżuj Go!”)
7. DUCH ŚWIĘTY
Już w Rdz 1:2 określenie „Duch Boży” zmieniono na „czynna siła Boża”.
W 1Tm 4:1 zamiast „Duch” użyto „natchniona wypowiedź” (co bardzo
wymowne, w Przekładzie Nowego Świata również demony są nazywane
„natchnionymi wypowiedziami”!). Używane przez Jezusa określenie
„Pocieszyciel” zmieniono na „wspomożyciel”. Niemal wszędzie, gdzie
pozostawiono określenie „Duch Święty”, wprowadzono pisownię małymi
literami (tj. „duch święty”), jednym z nielicznych wyjątków jest J 4:24 [1].
Wszystko to wprowadzono w celu „wykazania”, że Duch Święty nie może być
Osobą.
8. OBECNOŚĆ BOGA
Ponieważ Świadkowie Jehowy nauczają że Bóg nie jest wszechobecny,
zmieniono określenie niebios jako "miejsca przebywania [Boga]" na "ustalone

10. NAUCZANIE
Zamiast „po domach” użyto – bez żadnego uzasadnienia – zwrotu „od domu do
domu” (Dz 5:42, 20:20). Ciekawe tylko, że identycznego określenia w Dz 2:46
nie zmieniono na „od domu do domu”. Cel „tłumaczy” był oczywisty – chodziło
o stworzenie „biblijnej” podstawy uporczywego nękania ludzi w ich
mieszkaniach.
11. MODLITWY PISANE
Słowa Jezusa w Mt 6:7 „nie bądźcie wielomówni” zmieniono na „nie
powtarzajcie wciąż tego samego” mimo że taka zmiana zupełnie nie do
kontekstu. W Mt 6:9 słowa: „wy tak się módlcie: Ojcze nasz …”, zmieniono na:
„macie więc się modlić w ten sposób: Ojcze nasz …” (jak wiadomo, Świadkom
Jehowy nie wolno odmawiać Modlitwy Pańskiej).
12. JEHOWA
W Starym Testamencie wstawiono „Jehowa” nie tylko tam, gdzie w niektórych
manuskryptach występował tetragram JHWH, ale jeszcze dodatkowo w prawie
150 miejscach. W Nowym Testamencie samowolnie bez żadnego uzasadnienia
wstawiono „Jehowa” aż w 237 miejscach![2]. Zdarza się, że jedno wstawienie
słowa „Jehowa” (np. w Rz 10:13) pozbawia sensu prawie cały rozdział!
[1] Z kolei określenia głównego wroga Bożego pisane są przez Świadków Jehowy dużymi
literami („Szatan”, „Diabeł”, „Kusiciel”)
[2] Brak tetragramu w manuskryptach Nowego Testamentu (czyli brak podstaw do
umieszczania słowa „Jehowa” w Nowym Testamencie) jest Świadkom nie na rękę. „Ciało
Kierownicze” wymyśliło zatem teorię jakoby liczne rzesze „odstępców” z końca I wieku
zniszczyły nowotestamentowe rękopisy zawierające JHWH (ciekawe tylko, dlaczego nie
zniszczyły analogicznych rękopisów starotestamentowych). Ponadto Świadkowie Jehowy
utrzymują, że wiedzą (mimo braku dowodów!) gdzie i kiedy Jezus wymawiał słowo „Jehowa”.
cdn.
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