
    

 

Wszystkim Drogim Parafianom - spokojnych,
błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

2022 r.
Życzą Duszpasterze Parafii

Apokryfy wczesnochrześcijańskie

     W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji, które w sposób wypaczony ukazują 
początki chrześcijaństwa. Należy do nich na przykład powieść „ Kod Leonarda da Vinci” czy 
publikacje prasowe, odwołujące się do tak zwanej „ ewangelii Judasza „. Teksty te, opierając 
się na mało znanych apokryfach wczesnochrześcijańskich, stwarzają wrażenie, jakoby 
wiedza, przekazywana przez Pismo Święte, była niepełna.  
   Czym są zatem apokryfy wczesnochrześcijańskie? Jest to grupa pism i tekstów 
powstałych w dobie wczesnego chrześcijaństwa, których Kościół pierwszych wieków z racji 
teologicznych nie  uznał za objawione i nie włączył do kanonu ksiąg Nowego Testamentu. 
Autorzy apokryfów starali się upodobnić swoje  dzieła do pism natchnionych. Czynili  to 
często poprzez nawiązywanie do pojedynczych wątków i wydarzeń znanych z wcześniejszych
przekazów Ewangelii według Marka, Mateusza czy Łukasza, jednocześnie usiłując poszerzyć 
ich relację. Ponadto, nie zawsze odpowiednio do treści,  pismom apokryficznym nadawano 
tytuły Ewangelii, Dziejów czy Apokalipsy. Bywało, że ich twórcy powoływali się na 
konkretnego Apostoła lub inną postać biblijną jako domniemanego autora danego pisma.        
W swojej treści apokryfy odbiegały jednak od powszechnie przyjętej nauki apostolskiej; 
powstawały często w środowiskach heretyckich. Głównie to zadecydowało o nieuznaniu i 
odrzuceniu tych pism przez starożytny Kościół jako pism niekanonicznych, niezgodnych z 
nauką chrześcijańską.  
 
   Sam termin” apokryf” pochodzi od greckiego słowa „ apokryphos/ apokryphon „ , 
używanego na określenie tego co tajemne, zakryte, ukryte i niedostępne dla ogółu. Zgodnie z 
tym, pisma apokryficzne sugerują czytelnikowi możliwość dotarcia do nowej wiedzy, jakiej 
nie zdobył, opierając się wyłącznie na księgach Nowego Testamentu. Część pism 
apokryficznych, dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości, próbowała uzupełnić rzekome braki w 
przekazie Nowego Testamentu. Pisma te utrwalały różne dostępne tradycje, a często legendy, 
dotyczące szczegółów życia i działalności takich postaci jak Jezus, Maryja czy św. Paweł. 
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W ten sposób powstały na przykład takie apokryfy jak” Ewangelia Dziecięctwa według 
Tomasza”, „ Protoewangelia Jakuba”, „ Korespondencja Seneki z Pawłem Apostołem” itp. 
Inne pisma apokryficzne powstały natomiast w celach ściśle teologicznych. Różne odłamy 
chrześcijan tworzyły pisma, mające upowszechniać ich naukę. Dla uwiarygodnienia 
powoływały się  one na któregoś z apostołów  jako  rzekomego autora tych pism. W ten 
sposób powstały  takie apokryfy jak „ Ewangelia Filipa”, „ Dzieje Apostoła Andrzeja” czy 
„ Apokalipsa Piotra”. Pisma te, jako niezgodne z nauką Kościoła, uznano za nieprzydatne dla 
pogłębiania wiary chrześcijańskiej, a często  wręcz szkodliwe .               

                       Papieskie Intencje Modlitewne – kwiecień 2022  

   Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w 
opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.         
     

Komunikaty  

Rekolekcje parafialne: 03 – 04 – 05 kwietnia 2022 r.  Nauki głosi ks. Bogusław 
Laskowski ( Paulista )

Niedziela Palmowa – poświecenie palm na każdej Mszy Świętej  

Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej  - 18.00 
Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – 18.00
Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej – 20.00  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 6.00 - Rezurekcja , 9.30, 11.00, 12.30  i 
18.00  

W marcu  2022 r. w naszej parafii: 
Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Natalia Fuchs, ur. 11.06.2021 r.; ochrzczona: 06.03.2022 r.  
2. Kamil Jan Bielicki, ur. 11.01 2022 r.; ochrzczony: 20.03.2022 r. 
3. Julianna Bujnarowska, ur. 08.11.2021 r.; ochrzczona: 20.03.2022 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       
  

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Bożena Bezubik,  zm. 25.02.2022 r.  
2. św.p. Dariusz Dawidek, zm. 28.02.2022 r.   
3. św.p. Aleksander Chwieroś, zm. 01.03 2022 r. 
4. św.p. Józef Backiel, zm. 15.03.2022 r. 
5. św.p. Alina Żochowska, zm.20.03.2022 r.  
6. św.p. Anna Januszewska, zm. 23.03.2022 r.  
7. św.p. Marianna Wasiluk, zm. 24.03.2022 r.  
8. św.p. Ryszard Zawojski, zm. 30.03.2022 r.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


