
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który 
was łaską Chrystusa powołał, tak szybko 
chcecie przejść  do innej Ewangelii.  Innej 
jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś 
ludzie, którzy sieją wśród was zamęt 
i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię 
Chrystusową.  Ale gdybyśmy nawet my 
lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię 
różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech 
będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-8).  „Jak więc 
przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako 
Panu, tak w Nim postępujcie:  zapuśćcie 
w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, 
i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, 
pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie 
zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą 

czczym oszustwem, opartą na ludzkiej 
tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na 
Chrystusie.  W Nim bowiem mieszka cała 
Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała” (Kol 2, 6-9); 
(czytaj również 2 Tes 2, 1-3; 2 Tm 2, 14-18)

To jeszcze nie wszystkie teksty, w których Paweł 
i inni Apostołowie ostrzegają przed kłamstwem, 
fałszywi prorokami, ludźmi siejącymi zamęt. 
Wielość tekstów wskazuje z jednej strony na do-
niosłość zagrożenia, a także na istniejący od po-
czątku problem zniekształcania Słowa Bożego 
lub niewłaściwej jego interpretacji. Dodatkową 
trudność stanowił fakt, że Nowy Testament nie 
był jeszcze zapisany i przekaz wiary dokonywał 
się ustnie. 
Wspomniane zagrożenia są ciągle aktualne. 
Sytuacja  pandemii sprawia, że w internecie 
pojawia się ogromna ilość różnych nauczań. Wiele 
z nich jest wartościowych, ale także wiele, nawet 
głoszonych przez osoby duchowne, nie jest zgodne 
ze Słowem Bożym i żywą Tradycją Kościoła. 
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51 „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądro-
ści objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej 
woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, 
które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Du-
chu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej 
natury.

52 Bóg, który zamieszkuje „światłość niedostępną” 
(1 Tm 6, 16), pragnie udzielać swojego Boskiego 
życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez 
Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przy-
branymi synami. Objawiając siebie samego, Bóg 
pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, 
do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, 
do czego byliby zdolni sami z siebie.

65  „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” 
(Hbr 1, 1-2). Chrystus, Syn Boży, który stał się czło-
wiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym 
Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko 
i nie będzie już innego słowa oprócz Niego. Obok 
wielu innych doskonale to wyraża św. Jan od Krzy-
ża, komentując Hbr 1, 1-2:

Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedy-
nym Słowem, nie ma innych słów do dania nam. Przez 
to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma 
już nic więcej do powiedzenia (...) To bowiem, o czym 
częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowie-
dział już całkowicie w Nim dając nam Go całego, to jest 
swojego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze 
o coś pytać lub prosić o jakąś wizję lub objawienie, nie 
tylko postępowałby nieroztropnie, lecz także obrażałby 
Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa 
bądź szukając poza Nim innej rzeczy albo nowości .

66 „Chrześcijańska ekonomia zbawienia, jako nowe 
i ostateczne przymierze, nigdy nie przeminie i nie 
należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego 
objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa”. Chociaż jednak Obja-
wienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze 
całkowicie wyjaśnione; zadaniem wiary chrześci-
jańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnika-
nie w jego znaczenie.

Wywołują one zamęt w umysłach, wzbudzają 
lęk co może prowadzić do nieracjonalnych 
zachowań i zaburzeń psychicznych. Dlatego 
chcę przypomnieć kilka podstawowych prawd 
i zachęcić do lektury tekstów z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego i konstytucji Dei Verbum 
Soboru Watykańskiego II bo to są dla nas 
drogowskazy. Po pierwsze chrześcijaństwo jest 
religią objawioną to znaczy, że Bóg sam wyszedł 
z inicjatywą aby pouczyć nas o sobie i godności 
człowieka. Po drugie pełnia Objawienia jest 
w Jezusie Chrystusie. To znaczy wszystko co Bóg 
chciał nam powiedzieć ostatecznie jest zawarte 
w Słowie którym jest Jezus i nie będzie żadnego 
innego Objawienia. Po trzecie Objawienie zostało 
przez Jezusa przekazane Kościołowi i jest przez 
Kościół przekazywane dwoma strumieniami. 
Pierwszym jest Pismo Święte a drugim Tradycja. 
Po czwarte wszystko jest objawione, ale nie 
wszystko jest wyjaśnione, Jezus powie „Duch 
Prawdy doprowadzi was do całej prawdy” 
(J 16, 13). Po piąte ostatecznym interpretatorem 
objawienia jest Urząd Nauczycielski Kościoła 
to jest kolegium biskupów w jedności z Ojcem 
świętym.
Czasem pojawiają się tzw. objawienia prywat-
ne. Mogą to być autentyczne ingerencje Boże, 
ale mogą to być iluzje osób zaburzonych psy-
chicznie, a czasem nawet oszustwo złego ducha. 
(święty Paweł w drugim liście do Koryntian pi-
sze, że szatan podaje się za anioła światłości. Por 
2 Kor 11, 13-15) Kościół bardzo wnikliwie i czę-
sto bardzo długo bada takie zjawiska, powołu-
jąc w tym celu specjalne komisje. Stwierdzenie 
autentyczności objawień prywatnych oznacza, 
że nie ma w nich sprzeczności z Pismem świę-
tym i nauczaniem Kościoła. Ale bardzo ważne 
jest to: Objawienia prywatne, nawet uznane 
prze Kościół za autentyczne niczego nie dodają 
do Objawienia, które jest w Jezusie Chrystusie 
i NIe MA OBOWIązKU W NIe WIerzyć. 
Dlatego trzeba uważać czego słuchamy. A naj-
lepiej korzystać z najczystszego źródła to jest 
z Pisma świętego, z Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, dokumentów Soboru Watykańskiego II 
i papieskich encyklik.
Pozdrawiam z zachęcam do komentarzy i świa-
dectw, ks. Mirosław Żak – kapelan Stowarzysze-
nia Mężczyzn św. Józefa
#

Katechizm Kościoła 
Katolickiego 

o Objawieniu Bożym

2



67  W historii zdarzały się tak zwane objawienia 
prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez au-
torytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozy-
tu wiary. Ich rolą nie jest „ulepszanie” czy „uzupeł-
nianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz 
pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś 
epoce historycznej. zmysł wiary wiernych, kiero-
wany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie 
rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach 
stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świę-
tych skierowane do Kościoła. Wiara chrześcijań-
ska nie może przyjąć „objawień” zmierzających do 
przekroczenia czy poprawienia Objawienia, które-
go Chrystus jest wypełnieniem. Chodzi w tym wy-
padku o pewne religie niechrześcijańskie, a także 
o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się 
na takich „objawieniach”.

77  „Aby ewangelia była zawsze w swej całości 
i żywotności w Kościele zachowywana, zosta-
wili apostołowie biskupów jako następców swo-
ich «przekazując im swoje stanowisko nauczyciel-
skie». rzeczywiście, „nauczanie apostolskie, które 
w szczególny sposób wyrażone jest w księgach 
natchnionych, miało być zachowane w ciągłym na-
stępstwie aż do czasów ostatecznych.

78 To żywe przekazywanie, wypełniane w Duchu 
Świętym, jest nazywane Tradycją w odróżnieniu 
od Pisma świętego, z którym jednak jest ściśle 
powiązane. Przez Tradycję „Kościół w swej na-
uce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje 
wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, 
i to wszystko, w co wierzy. „Wypowiedzi Ojców 
świętych świadczą o obecności tej życiodajnej Tra-
dycji, której bogactwa przelewają się w działalność 
i życie wierzącego i modlącego się Kościoła

85 „zadanie autentycznej interpretacji słowa Boże-
go, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, po-
wierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi 
Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie 
działa w imieniu Jezusa Chrystusa  , to znaczy bi-
skupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem 
rzymu.

86 „Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem 
Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zo-
stało przekazane. z rozkazu Bożego i przy pomocy 
Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa Bożego, 
święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, 
co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, 
czerpie z tego jednego depozytu wiary”.

87 Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych 
do Apostołów: „Kto was słucha, Mnie słucha” 
(Łk 10, 16) , wierni z uległością przyjmują naucza-
nie i wskazania, które są im przekazywane w róż-
nych formach przez ich pasterzy.

Z konstytucji Soboru Watykańskiego II o Słowie 
Bożym

Tradycja święta zatem i Pismo Święte ściśle się ze 
sobą łączą i komunikują. Obydwoje bowiem, wy-
pływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się 
jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Albo-
wiem Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod 
natchnieniem Ducha Świętego na piśmie, a święta 
Tradycja, słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Du-
cha Świętego powierzone Apostołom, przekazuje 
w całości ich następcom, by oświeceni Duchem 
prawdy, wiecznie je w swym nauczaniu zachowy-
wali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Stąd to Kościół 
osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw ob-
jawionych nie przez samo Pismo Święte. Toteż oby-
dwoje należy z równym uczuciem czci i poważania 
przyjmować i mieć w poszanowaniu.
Święta Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden 
święty depozyt słowa Bożego powierzony Ko-
ściołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjed-
noczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce 
Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu 
chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza 
się jednomyślność przełożonych i wiernych w za-
chowaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej 
i wyznawaniu.
zadanie zaś autentycznej interpretacji słowa Bo-
żego, spisanego czy przekazanego przez Trady-
cję, powierzone zostało samemu tylko żywemu 
Urzędowi Nauczycielskiemu  Kościoła, który au-
torytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. 
Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem 
Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co 
zostało przekazane. z rozkazu Bożego i przy po-
mocy Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa 
Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. 
I wszystko, co podaje do wierzenia jako objawio-
ne przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu 
wiary. Jasne więc jest, że Święta Tradycja, Pismo 
Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle naj-
mądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze 
sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych 
nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, 
każdy na swój sposób, pod natchnieniem jedne-
go Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do 
zbawienia dusz. (Dei Verbum 9 i 10)
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Nasze kolejne duże spotkanie w Kamieniołomie: 16 grudnia 2020.  Temat: “Współpraca” - Dlaczego 
nie warto działać w pojedynkę?” przybliży nam Donald Turbitt – amerykański katolicki lider świecki 
pochodzenia irlandzkiego, mąż, ojciec i dziadek oraz biznesmenem przez ponad 30 lat. Jest przewodniczącym 
międzynarodowego ruchu Mężczyzn Świętego Józefa. Współtworzy „renewal Ministry” – Katolicką Służbę 
Odnowy Kościoła w Stanach zjednoczonych.
realizując wielość zadań łatwo nam zgubić to, co jest najważniejsze.
Jezus nie pozostawia złudzeń. To Królestwo Boże i jego sprawiedliwość ma być najważniejsza! Tylko jak to 
zrobić w tych dziwnych czasach? Tematem podzieli się z nami nasz założyciel Donald Turbitt. 
zapraszamy.  Szczegóły spotkania dostępne na stronie:   mezczyzni.net

4-6 grudnia – Gorce – męskie rekolekcje w drodze. 
Wydarzenie dedykowane młodym – zapraszamy!

11-13 grudnia – Weekend Świadomy Celu - Adwentowe rekolekcje dla mężczyzn
Wydarzenie hybrydowe lub online – poprowadzi grupa założycielska MŚJ Kraków

zapraszamy do Modlitwy Wzajemnej Mężczyzn i do Modlitwy Domowej –
szczegóły na stronie mezczyzni.net.

zapraszamy do programu 72h o zmartwychwstałego Życia. Podejmijmy wyzwanie podejmując wzajemne 
zobowiązanie oddając Bogu 72 godziny rocznie…  Małe grupy w 4-te środy miesiąca…

Męski post: 
Wierzymy, że poprzez modlitwę i post możemy być zaangażowani i nie stać biernie z boku. zachęcamy do 
postu i modlitwy.  O ustąpienie epidemii

zapraszamy do służby Liturgicznej i muzycznej. 
zatroszczmy się finansowo o Stowarzyszenie. 

Informacja od Skarbnika 

Jako Skarbnik Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa składam wyrazy podziękowania wszystkim, 
i zapłacili składki członkowskie i tym którzy wpłacili je jako reakcję na imiennego maila. Jest to symboliczny 
wyraz poczuwania się do współtworzenia tego dzieła. Cieszę się ze jest nas tak dużo. 

Jeśli ktoś jeszcze nie dopełnił tego obowiązku proszę o jak najszybsze działanie, lub kontakt ze mną. 

Bogusław Kurowski skarbnik@mezczyzni.net

Z życia męskich wspólnot i ruchów
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