
NAPEŁNIJCIE WASZE ŻYCIE EWANGELIĄ! 
 

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną 

 

 

Liturgia Słowa ukazuje nam dzisiaj świętego Piotra i Apostołów głoszących 

radosną Nowinę: „Jezusa – człowieka, którego wy przybiliście rękami bezbożnych 

do krzyża i zabiliście, Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci. My jesteśmy tego 

świadkami” (Dz 2, n23-24). Od przyjęcia wielkanocnego świadectwa zależy teraźniej-

sze i przyszłe życie człowieka. Pierwsi słuchacze Dobrej Nowiny „przejęli się do głębi 

serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. 

«Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię 

Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha 

Świętego. (…) W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie 

się spośród tego przewrotnego pokolenia!»” (Dz 2, 37-38.40). 

Tak Piotr, jak i wszyscy Apostołowie są dla nas wzorem ewangelicznej 

gorliwości. Oni  „napełnili Jeruzalem swoją nauką”, a święty Paweł zaniósł ją 

do pogan – na krańce świata. Pamiętali bowiem, że podstawowe polecenie, jakie im 

pozostawił wstępujący do nieba Jezus brzmiało: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Ten nakaz zmartwychwstałego Pana dotyczy życia 

i posłannictwa Kościoła wszystkich czasów. 

 

 Cel głoszenia Ewangelii – Komunia z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym  

 

Jaki jest cel Jezusowego nakazu głoszenia Ewangelii? Co Dobra Nowina wnosi 

w życie człowieka? Piotr i Apostołowie dają nam na te pytania potrójną odpowiedź.  

 

Najpierw: Ewangelia daje Ducha Świętego.  

Mieszkańcom Jerozolimy „Bóg udzielił Ducha Świętego”. Ewangelia niesie 

Ducha Prawdy i Ducha Pocieszyciela. On w niej mieszka. Pan Jezus porównał 

Ewangelię do studni, z której tryska Woda Żywa, czyli Duch Święty (J 4,10.14). 

Podobnie jak woda, docierając do miejsc pustynnych, przemienia je w ogrody pełne 

życia, tak i Duch Święty ożywia martwe dusze ludzi. Wnosi w nie życie Boże. 

Wnikając do ludzkich wnętrz, Duch Prawdy uzdrawia chore sumienia, rozgrzewa 

twarde serca, prowadzi zabłąkane. Dzięki mocy Ducha Pocieszyciela umiera w nas 

stary człowiek grzechu, a rodzi się nowy człowiek duchowy. 

 

Po wtóre: Ewangelia pozwala żyć w przyjaźni z Synem Bożym.  

Podobnie jak świetlisty obłok wyprowadził kiedyś Izraelitów z domu niewoli, 

tak Duch Święty, promieniujący z Ewangelii, wyprowadza człowieka ze zniewolenia 

kłamstwem, a wprowadza do krainy wolności, którą jest Chrystus. 

 Ewangelia pozwala człowiekowi prowadzić dialog z żyjącym Chrystusem: 

zadawać Mu pytania i oczekiwać od Niego odpowiedzi. Jezus, który żyje pod postacią 

głoszonej w Kościele Ewangelii, nie boi się naszych pytań, nawet tych 
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najtrudniejszych: Jaki jest sens moich zmagań i cierpień? Jaki świat mam tworzyć 

wokół siebie? To żyjący w Ewangelii Chrystus – jak kiedyś Piotrowi – tak dzisiaj 

każdemu z nas stawia pytanie: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21,15). 

I oczekuje odpowiedzi w osobistej modlitwie (oratio) i w stylu życia (actio). 

 

Po trzecie: Ewangelia prowadzi do Boga Ojca.  

Ewangelia, którą Piotr i Apostołowie poznali w słowach i czynach Jezusa, jest 

w swej istocie słowem Boga Ojca. Jezus bowiem nie mówił niczego od siebie, 

a wszystkie dzieła spełniał mocą swojego Ojca. Za pośrednictwem Pisma Świętego 

każdy wierzący odkrywa w Bogu swojego Ojca, poznaje Jego wolę na każdy dzień 

i otrzymuje łaskę, aby ją wypełniać. 

Św. Bonawentura pisze: „Treścią Pisma Świętego nie jest bynajmniej rzecz 

małej wagi, ale pełnia wiecznego szczęścia. Pismo Święte jest bowiem księgą, 

w której zawarte są słowa żywota wiecznego. Są spisane po to, abyśmy nie tylko 

wierzyli, ale też posiedli życie wieczne, w którym będziemy widzieć i kochać. 

To w życiu wiecznym urzeczywistnią się wszelkie nasze pragnienia. To wtedy dopiero 

poznamy naprawdę miłość przewyższającą wszelką wiedzę i tak napełnieni będziemy 

wszelką pełnią Boga. Do tej pełni pragnie wprowadzić nas Pismo Święte”.  

 

Niedziela Biblijna – nowe propozycje  

 

„Idźcie i nauczajcie! – to polecenie Jezusa podjął Jan Paweł II, wyznaczając 

program życia Kościoła na trzecie tysiąclecie: „Mamy karmić się słowem, aby być 

«sługami Słowa» w dziele ewangelizacji. Jest to z pewnością jedno z najważniejszych 

zadań stojących przed Kościołem na progu nowego tysiąclecia. Nawet w krajach, 

gdzie Ewangelia dotarła wiele wieków temu, przestało już istnieć «społeczeństwo 

chrześcijańskie» (…). Wielokrotnie w minionych latach przypominałem wezwanie do 

nowej ewangelizacji. Ponawiam je i teraz. Powinniśmy wzbudzić w sobie 

płomiennego ducha św. Pawła, który wołał: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii» 

(1 Kor 9, 16)” (Novo millennio ineunte, 40). 

 To samo polecenie odczytał jako zobowiązujące dla całego Kościoła Piotr 

naszych czasów, Benedykt XVI. Dał temu wyraz zwołując – na samym początku 

swojego pontyfikatu – Synod Biskupów, który podjął refleksję nad „Słowem Bożym 

w życiu i misji Kościoła”. Jako Wikariusz Chrystusa-Kapłana szczodrze błogosławi 

tym duszpasterzom i wiernym, którzy podejmują trud szukania w Piśmie Świętym 

żywego słowa Bożego i miłującej obecności Jezusa – Pana. Niestrudzone otwieranie 

„dostępu do Boga” – przez Ewangelię – to przecież najistotniejsza pomoc, jaką 

kapłani mogą przynieść współczesnemu człowiekowi. 

 Kościół i chrześcijanin nie żyje samym sobą, lecz Ewangelią. Z niej się rodzi 

i z niej czerpie codziennie Mądrość, by iść właściwą drogą przez świat, nie ulec 

fałszywym ideologiom i nie stracić sprzed oczu celu, którym jest Bóg. Chrześcijanin 

i Kościół napełniony Ewangelią może również dzisiaj być światłością świata – lumen 

gentium! 

Świadomi roli Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, biskupi zebrani 

w dniach 8-9 marca 2010 r. na Konferencji Episkopatu Polski pragną zaprosić 
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wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich 

do przeżywania Trzeciej Niedzieli Wielkanocnej jako Niedzieli Biblijnej.  

Niech na naszym stole pojawia się jak najczęściej księga Pisma Świętego. 

W niej zawarte jest Słowo życia. Przyjmujmy je i umacniajmy się nim codzienne jak 

Bożym Chlebem.  

 Czytajmy Pismo Święte osobiście – czytajmy je naszym dzieciom! Ono jest 

„Listem Boga do ludzi”. List od Ojca przynosi słowa Miłości, na które wypada 

w modlitwie odpowiedzieć. A zawarta w nim ojcowska Mądrość i „Prawo wolności” 

(Jk 1,25) niech nam służą pomocą w wieczornym rachunku sumienia. Jak pisze 

bowiem św. Paweł, „wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne 

do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania 

w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego 

dobrego czynu” (2 Tm 3,16; por. 1 Kor 10,1-13). 

Byłoby dobrze, gdyby powstawały w naszych parafiach nowe kręgi wiernych 

świeckich rozważających wspólnie Pismo Święte. Korzystajmy z nowych – bogatych 

w komentarze, ilustrowanych – wydań Pisma Świętego. 

Moderatorzy i animatorzy Dzieła Biblijnego pomogą z pewnością 

duszpasterzom i wiernym, aby nowe formy celebracji Słowa Bożego, praktyka 

wspólnej lectio divina czy nabożeństwo Drogi Światła prowadziły nas do odkrywania 

woli Ojca, poznawania miłości Syna Bożego i napełniania się mocą Ducha 

Pocieszyciela.  

 

Zakończenie 

 

Niech uroczyste spotkanie ze Słowem Bożym w Niedzielę Biblijną umocni 

wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, katechetów i rodziców, 

w apostolskim trudzie głoszenia Ewangelii naszym dzieciom, młodzieży i dorosłym. 

Niech kolejne dni rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego ukażą nam, jak wielki 

dar niesie nam Ewangelia, wprowadzając każdego, kto jej słucha, w osobową komunię 

z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Bez tej komunii nie byłoby Kościoła! 

Na owocne przeżycie Niedzieli Biblijnej i nadchodzącego tygodnia wszystkim 

z serca błogosławimy. 

 
 

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni na 351. Zebraniu plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 8-9 marca 2010 r. 

 

 

 

 
List należy odczytać w III Niedzielę Wielkanocną, dnia 18 kwietnia 2010 r. 

 
 

       Za zgodność: 

           +Stanisław Budzik 

           Sekretarz Generalny 

 


