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DZIE! MISJI GLOBALNEJ

Lekcja 7 — 16 maja

J"ZYK, TEKST  
I KONTEKST BIBLII

SOBOTA (PO PO#UDNIU) — 9 maja

STUDIUM BIE$%CEGO TYGODNIA: Pwt 32,46-47; 1 Krl 3,6; Lb 6,24-26; Rdz 1,26-27;  
2,15-23; 15,1-5.

TEKST PAMI"CIOWY: „We&cie ksi'g' tego zakonu i po(ó)cie j* z boku Skrzyni 
Przymierza Pana, Boga waszego, i niech b'dzie tam +wiadkiem przeciwko to-
bie” (Pwt 31,26).

Miliardy ludzi na !wiecie mówi" ponad sze!cioma tysi"cami j#zyków. Ca$o-
!ciowych przek$adów Biblii dokonano na ponad sze!%set j#zyków, a przek$a-
dów Nowego Testamentu lub jego cz#!ci — na ponad dwa i pó$ tysi"ca kolej-
nych j#zyków. Oczywi!cie jest to wielka liczba. Jednak nadal jest to mniej ni& 
po$owa j#zyków u&ywanych na !wiecie.

Prawie pó$tora miliarda ludzi nie ma ca$ej Biblii przet$umaczonej na swój 
ojczysty j#zyk. Cho% pozosta$o jeszcze du&o pracy do zrobienia, to jednak 
dzi#ki wysi$kom towarzystw biblijnych oko$o sze!ciu miliardów ludzi mo&e 
czyta% Pismo !wi"te.

Jakim&e b$ogos$awie'stwem jest by% w!ród tych, którzy maj" Bibli" we w$as-
nym j#zyku!32 Cz#sto traktujemy to jak co! zwyczajnego, zapominaj"c nie 
tylko o tym, &e wielu ludzi dzisiaj nie ma dost#pu do Biblii, ale &e w Europie 
przez stulecia nie pozwalano masom korzysta% z Biblii. Dzi#ki wynalezieniu 
druku i dokonaniom reformacji teraz jest inaczej. Jednak nawet maj"c Bibli", 
musimy zatroszczy% si# o to, by pe$ni Ducha (wi#tego uczy% si# studiowa% 
S$owo i poznawa% Boga objawionego na kartach Pisma !wi"tego.

 32 W j#zyku polskim dost#pnych jest obecnie osiemna!cie ca$o!ciowych przek$adów Pisma !wi"-
tego (przyp. red.).
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NIEDZIELA — 10 majaZrozumienie Pisma !wi"tego
Przeczytaj 2 Tm 3,16-17. W jakim celu otrzymali+my Bibli"?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Biblia zosta$a napisana w celu przedstawienia Bo&ego planu odkupienia 
upad$ego cz$owieka i pouczenia nas o drodze sprawiedliwo!ci. Powsta$a jako 
!wiadectwo dzia$ania Boga w dziejach ludzko!ci. Pan postanowi$ przekaza% 
nam to wszystko w ludzkim j#zyku, czyni"c swoje my!li i poj#cia zrozumia$ymi 
dla nas, bo wyra&onymi ludzkimi s$owami. Wyzwalaj"c Izraelitów z Egiptu, 
Bóg wybra$ ten szczególny naród, by przekaza% swoje przes$anie wszyst-
kim innym narodom. Przekaza$ swoje S$owo Izraelitom w ich j#zyku, czyli 
po hebrajsku (poza kilkoma fragmentami w j#zyku aramejskim, ale podob-
nym do hebrajskiego).

Powstanie kultury helle'skiej stworzy$o nowe mo&liwo!ci, dzi#ki którym 
Nowy Testament zosta$ szybko rozpowszechniony, jako &e by$ napisany w j#zyku 
greckim b#d"cym wówczas w powszechnym u&yciu. (Istnia$ ju& wtedy tak&e 
grecki przek$ad Starego Testamentu). Ten powszechny j#zyk pozwoli$ aposto-
$om i pierwszym chrze!cijanom g$osi% po wniebowst"pieniu Chrystusa prze-
s$anie szeroko i daleko z now" misyjn" gorliwo!ci". Po wielu latach aposto$ 
Jan „da$ !wiadectwo S$owu Bo&emu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszyst-
kiemu, co w widzeniu ogl"da$” (Ap 1,2). W ten sposób Biblia wskazuje kon-
tynuacj# tego natchnionego #wiadectwa i zwiastowania od pierwszego autora 
ksi"g Pisma !wi"tego a& po ostatniego.

Przeczytaj Pwt 32,46-47. Dlaczego tak wa)ne by(o to, by Izraelici pos(usz-
nie przestrzegali „wszystkich s(ów tego prawa” (Pwt 32,46 UBG) — Tory, 
czyli nauczania, polece,, instrukcji i przepisów? W jaki sposób S(owo Bo)e 
przed#u$a nasze )ycie (zob. Pwt 32,47)? Co to mo)e oznacza- we wspó(czes-
nym kontek+cie?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Niektórzy ludzie nie tylko maj" Bibli" przet$umaczon" na swój ojczysty 
j#zyk, ale i posiadaj" wiele takich ró&nych przek$adów. Inni maj" tylko jeden 
przek$ad, o ile w ogóle go posiadaj". Ale bez wzgl#du na to, jaki masz dost#p 
do Biblii, wa&ne jest to, by! ceni$ j" jako S$owo Bo&e, a rzecz" jeszcze wa&niej-
sz" jest to, by by% pos$usznym temu, co ono naucza.

Dlaczego pos(usze,stwo S(owu Bo)emu i nauczanie go naszych dzieci ni-
gdy nie jest czym+ pustym (zob. Pwt 32,47)?
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PONIEDZIA#EK — 11 majaS(owa i ich znaczenie
W ka&dym j#zyku istniej" s$owa tak bogate i g$#bokie w ich znaczeniu, i& 

trudno je przet$umaczy% odpowiednio jednym s$owem na inny j#zyk. Takie 
s$owa wymagaj" gruntownego przestudiowania w ich biblijnym u&yciu, aby 
zakres ich znaczenia sta$ si# dla nas zrozumia$y.

Przeczytaj 1 Krl 3,6; Ps 57,4; 66,20, Ps 143,8, Mi 7,20. Jak mi(osierdzie 
Boga i Jego dobro- przejawiaj* si' wobec stworzonych istot?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Hebrajskie s$owo chesed (lito#$, mi%osierdzie, %aska) jest jednym z najbo-
gatszych i najg$#bszych znaczeniowo s$ów w Starym Testamencie. Opisuje ono 
mi$o!% Boga, Jego dobro%, mi$osierdzie i postaw# przymierza wobec Jego ludu. 
W tych kilku wersetach widzimy, jak Bóg okazywa$ swemu „s$udze Dawidowi 
(...) wielk" $ask# [chesed]” i zachowa$ „dla niego t# wielk" $ask# [chesed]” (1 Krl 
3,6). Dawidowi Bóg zes$a$ „$ask# [chesed] swoj" i wierno!% swoj"” (Ps 57,4). 
Okaza$ „wierno!% Jakubowi, $ask# [chesed] Abrahamowi” (Mi 7,20). Bibli-
!ci napisali ca$e ksi#gi o hebrajskim s$owie chesed, staraj"c si# wyrazi% g$#bi# 
mi$osierdzia i mi$o!ci Boga wobec nas.

Przeczytaj Lb 6,24-26; Hi 3,26; Ps 29,11; Iz 9,5; 32,17. Czym jest pokój 
(hebr. szalom), o którym mówi* te wersety?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Hebrajskie s$owo szalom jest cz#sto t$umaczone jako pokój, ale znaczenie 
tego s$owa jest znacznie g$#bsze i szersze. Mo&na je przet$umaczy% mi#dzy 
innymi nast#puj"co: pe%nia, kompletno#$, dobrostan. B$ogos$awie'stwo Boga 
i Jego $askawo!% zachowuj" nas w stanie szalom, który jest Jego darem (zob. Lb 
6,24-26). Do!wiadczenie Hioba sprawi$o, &e nie móg$ on wytchn&$ ani odpo-
cz&$, gdy& brakowa$o mu szalom. W tym !wiecie p#dz"cym naprzód w osza-
$amiaj"cym tempie wielkim b$ogos$awie'stwem jest wita% rozpoczynaj"c" si# 
sobot# hebrajskimi s$owami szabat szalom, gdy& $"czno!% z Bogiem daje nam 
najwi#kszy pokój i poczucie pe$ni, jakich potrzebujemy w naszym &yciu.

W jakimkolwiek j'zyku mówimy i czytamy — nawet nie znaj*c g('bi zna-
czenia tych hebrajskich s(ów — jak mo)emy do+wiadczy- prawdziwo+ci tego, 
co oznaczaj* one w naszym najlepszym zrozumieniu?
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WTOREK — 12 majaPowtórzenia, wyra)enia i znaczenia
W hebrajskim sposobie my!lenia istnieje kilka sposobów wyra&enia poj#%, 

które wzmacniaj" ich znaczenie i podkre!laj" ich wa&no!%. J#zyk hebrajski 
pierwotnie nie zawiera$ znaków interpunkcyjnych/przestankowych, wi#c roz-
win"$ si# tak, by w inny sposób wyrazi% te rzeczy.

Przeczytaj Rdz 1,26-27 oraz Iz 6,1-3. Jakie s(owa zosta(y powtórzone w tych 
fragmentach Starego Testamentu? Jak powtórzone s(owa wzmacniaj* poj'cia 
wyst'puj*ce w tych powtórzeniach?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Jednym ze sposobów, dzi#ki którym autorzy ksi"g biblijnych uwypuklali 
pewne cechy Boga, by$o trzykrotne ich powtórzenie. Pod koniec opisu stwo-
rzenia, gdy nast#puje zwie'czenie stwórczego dzie$a Boga, tekst biblijny pod-
kre!la wyj"tkowe znaczenie stworzenia cz$owieka. Hebrajskie s$owo bara (stwo-
rzy$) zawsze jest po$"czone z Bogiem jako podmiotem. To znaczy, &e jedynie 
Bóg ma moc stwarzania, nie b#d"c zale&nym od istniej"cej wcze!niej materii. 
St"d Ksi"ga Rodzaju przedstawia stworzenie cz$owieka nast#puj"co: „I stwo-
rzy% Bóg cz$owieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzy% go. Jako m#&czyzn# 
i niewiast# stworzy% ich” (Rdz 1,27). Zwró% uwag# na trzykrotne wyst#powa-
nie s$owa stworzy%. Tak wi#c Moj&esz podkre!li$, &e ludzie zostali stworzeni 
przez Boga i to na Jego obraz. Te w$a!nie prawdy uzna$ za godne uwypuklenia.

W wizji, podczas której nast"pi$o powo$anie Izajasza, serafy powtarzaj" s$owa:
— „(wi#ty, (wi#ty, (wi#ty jest Pan Zast#pów!” (Iz 6,3).
Nacisk zosta$ po$o&ony na !wi#to!% budz"cego groz# u grzeszników Boga, 

którego obecno!% nape$nia !wi"tyni#. T# !wi#to!% widzimy tak&e w s$owach 
Izajasza, który nagle znalaz$ si# przed obliczem Wszechmog"cego:

— „Biada mi! Zgin"$em” (Iz 6,5).
Nawet kto! taki jak prorok Izajasz, stan"wszy wobec !wi#to!ci i charakteru 

Boga, odczu$ wyra)nie swoj" niegodno!%. Na d$ugo przed tym, jak aposto$ 
Pawe$ opisa$ ludzk" grzeszno!% i potrzeb# Zbawiciela (zob. 1., 2. i 3. rozdzia$ 
Listu do Rzymian), widzimy, jak Biblia wyra&a upad$y stan ludzko!ci, w tym 
nawet takich „dobrych” ludzi jak Izajasz.

W 3. rozdziale Ksi"gi Daniela wyst#puje powtarzaj"ce si# wyra&enie pos&g, 
który wzniós% król Nebukadnesar (zob. Dn 3,1-3.5.7.12.14-15.18). To wyra&e-
nie lub jego odmiany wyst#puj" dziesi#% razy w tym rozdziale, by podkre!li% 
post#powanie Nebukadnesara sprzeczne z pos"giem objawionym mu we !nie 
przez Boga (zob. Dn 2,31-45). Nacisk zosta$ tu po$o&ony na d"&enie cz$owieka 
do uczynienia sobie bo&ka, którego b#dzie czci$, zamiast oddawania chwa$y 
prawdziwemu Bogu, który jako jedyny jest godny boskiej czci.
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.RODA — 13 majaTekst i kontekst
S$owa w Pi#mie !wi"tym zawsze wyst#puj" w jakim! kontek!cie. Nie s" 

odosobnione. Ka&de s$owo ma swój bezpo!redni kontekst w zdaniu i to w nim 
nale&y je przede wszystkim zrozumie%. Nast#pnie wyst#puje szerszy kontekst 
danego fragmentu tekstu, w którym zawarte jest zdanie. Mo&e to by% cz#!% 
rozdzia$u, rozdzia$, a nawet szereg rozdzia$ów. Konieczne jest zrozumienie — 
w miar# mo&liwo!ci jak najpe$niejsze — kontekstu s$ów i zda', aby nie wyci"g-
n"% z nich b$#dnych wniosków.

Porównaj Rdz 1,27 z Rdz 2,7. Nast'pnie przeczytaj Rdz 2,15-23. Jak, ko-
rzystaj*c z tych ró)nych wersetów i fragmentów tekstu oraz ich kontekstów, 
powinni+my rozumie- znaczenie hebrajskiego s(owa adam t(umaczonego jako 
cz#owiek?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Zauwa&yli!my ju&, &e powtórzenie s$owa bara w Rdz 1,27, podkre!la fakt, 
i& cz$owiek zosta$ stworzony. Widzimy, &e w kontek!cie tego wersetu cz$owiek 
zosta$ okre!lony jako m"'czyzna i kobieta. To znaczy, &e hebrajskie s$owo adam 
nale&y rozumie% w tym fragmencie tekstu jako odnosz"ce si# ogólnie do ludz-
ko!ci.

Jednak&e w Rdz 2,7 to samo s$owo adam jest u&yte jako odnosz"ce si# 
do ukszta$towania Adama z prochu ziemi. (Hebrajskie s$owo adamah to zie-
mia, grunt, gleba). Tutaj jest mowa tylko o m#&czy)nie, Adamie, jako &e Ewa 
zosta$a stworzona pó)niej i to w zupe$nie inny sposób. Tak wi#c w ka&dym 
z fragmentów tekstu biblijnego, i to w kontek!cie s"siaduj"cych ze sob" roz-
dzia$ów, widzimy ró&nic# w znaczeniu s$owa adam: ludzko!% (zob. Rdz 1,27) 
i Adam, pierwszy m#&czyzna (zob. Rdz 2,7). Fakt, i& Adam by$ rzeczywist" 
osob", zosta$ pó)niej potwierdzony w genealogiach (zob. Rdz 5,1-5; 1 Krn 1,1; 
*k 3,38) i w nawi"zaniach do Jezusa jako drugiego Adama (zob. Rz 5,12-14).

Podobnie jak s$owo Adam wyst#puje w konkretnym wersecie, tak i kontek-
stem stworzenia Adama i Ewy jest szerszy opis stworzenia zawarty w 1. i 2. 
rozdziale Ksi"gi Rodzaju. Taka w$a!nie wi#ksza ca$o!% informuje interpreta-
tora o dodatkowych tematach, poj#ciach i dalszym rozwoju opisanych sytu-
acji. Ksi"ga Rodzaju 2,4-25 jest czasami nazywana drugim opisem stworzenia, 
ale w rzeczywisto!ci zawiera tylko dodatkowe informacje (zob. kolejn" lek-
cj#). Jednak w obu opisach wyra)nie przedstawiono pochodzenie ludzko!ci.

Jak widzimy, m')czyzna i kobieta (ludzie) s* bezpo+rednimi stworzenia-
mi Boga. Jak +wiadczy to o g(upocie „m*dro+ci +wiata” (1 Kor 1,20), która 
uczy nas, )e pojawili+my si' przypadkiem i bez bli)ej okre+lonej przyczyny?
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CZWARTEK — 14 majaKsi'gi biblijne i ich przes(anie
Najwi#kszymi ca$o!ciami literackimi w Pi#mie !wi"tym s" ksi#gi biblijne. 

Ksi#gi te zosta$y napisane w ró&nych celach i warunkach. Niektóre z nich by$y 
prorockimi przes$aniami, a inne kompilacjami jak Ksi"ga Psalmów. W Pi#mie 
!wi"tym s" ksi#gi historyczne jak 1 Ksi"ga Królewska i 2 Ksi"ga Królewska, ale 
s" te& i listy do zborów napisane przez aposto$a Paw$a i innych autorów.

Gdy staramy si# zrozumie% znaczenie i przes$anie jakiej! biblijnej ksi#gi, 
wa&ne jest to, by!my zacz#li od poznania jej autorstwa i warunków jej powsta-
nia. Wi#kszo!% ksi"g biblijnych ma oczywiste autorstwo. Pi#% pierwszych ksi"g 
Starego Testamentu jest przypisywanych Moj&eszowi (zob. Joz 8,31-32; 1 Krl 2,3; 
2 Krl 14,6; 21,8; Ezd 6,18; Ne 13,1; Dn 9,11-13; Ml 3,22). Autorstwo Pi"cioksi"gu 
Moj&eszowego zosta$o potwierdzone przez Jezusa (zob. Mk 12,26; J 5,46-47; 
7,19) i aposto$ów. W niektórych przypadkach autorzy ksi"g s" jednak nieznani 
(na przyk$ad autorzy Ksi"gi Estery i Ksi"gi Rut, jak równie& ksi"g historycz-
nych: 1 Ksi"gi Samuela, 2 Ksi"gi Samuela, 1 Ksi"gi Kronik i 2 Ksi"gi Kronik)33.

Przeczytaj Rdz 15,1-5; 22,17-18. Jakie znaczenie ma dla nas fakt, i) Moj-
)esz napisa( Ksi"g" Rodzaju?

Ksi"ga Wyj#cia, Ksi"ga Kap%a(ska, Ksi"ga Liczb i Ksi"ga Powtórzonego Prawa 
zosta$y napisane przez Moj&esza oczywi!cie po wyj!ciu Izraelitów z Egiptu. 
Poniewa& Ksi"ga Rodzaju ma fundamentalne znaczenie jako historia dokona' 
Boga od stworzenia do okresu patriarchów, logiczne jest to, &e mog$a zosta% 
napisana przed wyj!ciem Izraelitów z Egiptu.

„Lata mija$y, a on [Moj&esz] w#drowa$ ze swoimi stadami w bezludne miejsca, 
zastanawiaj"c si# nad uciskiem swego ludu oraz wspominaj"c post#powanie Boga 
wobec jego ojców i obietnice, które by$y dziedzictwem narodu wybranego, a jego 
modlitwy za Izrael wznosi$y si# noc" i dniem. Niebia'scy anio$owie otaczali go 
swym !wiat$em. Tu, pod natchnieniem Ducha (wi#tego, napisa$ Ksi"g" Rodzaju”34.

Ksi"ga Rodzaju mówi nie tylko o naszym pochodzeniu, ale tak&e i o planie 
zbawienia, czyli !rodkach, które Bóg przedsi#wzi"$ w celu odkupienia upad$ej 
ludzko!ci. Ten plan stawa$ si# coraz bardziej zrozumia$y w kontek!cie przy-
mierza zawartego przez Boga z Abrahamem, a zwieraj"cego obietnic# utwo-
rzenia z jego potomków wielkiego narodu:

— „Rozmno&# tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak pia-
sek na brzegu morza” (Rdz 22,17).

Jakich innych wielkich prawd naucza Ksi"ga Rodzaju — prawd, których 
w inny sposób nigdy by+my nie poznali? Jak +wiadczy to o znaczeniu S(owa 
Bo)ego dla naszej wiary?

 33 Tradycja &ydowska powiada, &e autorem Ksi"gi Rut, 1 Ksi"gi Samuela i 2 Ksi"gi Samuela by$ Samuel, 
natomiast 1 Ksi"g" Kronik i 2 Ksi"g" Kronik napisa$ Ezdrasz. Je!li chodzi o Ksi"g" Estery, to wspó$-
cze!ni bibli!ci przypuszczaj", &e móg$ j" napisa% Ezdrasz, Nehemiasz lub Mordochaj (przyp. red.).

 34 Ellen G. White, Wybra(cy Boga, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 177.



PI!TEK — 15 maja

DO DALSZEGO STUDIUM
„W swoim S$owie Bóg powierzy$ ludziom wiedz# potrzebn" do zbawienia. 

Pismo !wi"te powinno by% przyjmowane jako autorytatywne i niezawodne obja-
wienie Jego woli. Wyznacza ono standard dla charakteru, ods$ania doktryny 
i stanowi test do!wiadczenia. (...). Jednak fakt, &e Bóg objawi$ ludziom swoj" 
wol# przez swoje S$owo, nie wyklucza potrzeby bezustannej obecno!ci i prze-
wodnictwa Ducha (wi#tego. Przeciwnie, zosta$ On obiecany przez naszego 
Zbawiciela, by otworzy% S$owo Jego s$ugom, by udzieli% im !wiat$a i wprowa-
dzi% w &ycie Jego nauki. A poniewa& Duch Bo&y natchn"$ Bibli", niemo&liwe 
jest, aby Jego nauki by$y sprzeczne z tym, co zawiera S$owo”35.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Bez wzgl#du na to, ile ró&nych przek$adów Biblii jest dost#pnych w twoim 

j#zyku, jak mo&esz najlepiej wykorzysta% to, co masz do dyspozycji? Jak mo&esz 
si# nauczy% ceni% Pismo !wi"te jako S$owo Bo&e i stara% si# przez wiar# by% 
pos$uszny jego nauce?

2. Pomy!l o ró&nicy mi#dzy tym, czego S$owo Bo&e naucza o pochodzeniu 
ludzko!ci (i& zostali!my stworzeni przez Boga w szóstym dniu dzie$a stworze-
nia), a tym, czego naucza wspó$czesna !wiecka szko$a, i& wyewoluowali!my 
z nieo&ywionej materii w wyniku przypadkowego procesu trwaj"cego miliardy 
lat. Jak te dwa zdecydowanie przeciwne pogl"dy !wiadcz" o konieczno!ci trzy-
mania si# nauki biblijnej. Jak bardzo mo&e zb$"dzi% ludzko!%, gdy odchodzi 
od wyra)nej nauki S$owa Bo&ego?

3. Jakie narz#dzia biblijne s" ci dost#pne i jak mog" pomóc ci w zrozumie-
niu Biblii? Nawet je!li nie posiadasz takich narz#dzi, jak mo&esz si# nauczy% 
stosowa% w swojej interpretacji Biblii to, czego nauczy$e! si# w tym tygodniu?

4. Izraelitom polecono naucza% swoich dzieci wielkich prawd, które zosta$y 
im powierzone, oraz opowiada% o tym, jak Bóg ich prowadzi$ (zob. Pwt 4,9). 
Poza oczywistym dobrodziejstwem przekazywania wiary, jak nauczanie i opo-
wiadanie o Bo&ym prowadzeniu w naszym &yciu sprzyja umacnianiu naszej 
wiary? Dlaczego dzielenie si# biblijn" prawd" z bli)nimi jest korzystne tak&e 
dla nas samych?

 35 Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2019, s. 10. Przeczytaj tak&e rozdzia$y: Jan Wiklif oraz 
Luter przed sejmem, w: tam&e, s. 53-62.93-108; (przyp. red.:) pocz"tek rozdzia$u Metody studio-
wania Biblii (do akapitu rozpoczynaj"cego si# od s$ów: Obok studium tekstu biblijnego…), w: 
Metody studiowania Biblii, w: O#wiadczenia, zalecenia i inne dokumenty Generalnej Konferencji 
Ko#cio%a Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 174-175a.
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Projekty misyjne trzech diecezji

— „B!dziecie mi "wiadkami w#Jerozolimie i w#ca$ej Judei, i w#Samarii, i#a% po#kra&ce 
ziemi” (Dz 1,8) — takimi s$owami po%egna$ Pan Jezus aposto$ów, opuszczaj'c ziemi!.
Owe s$owa wypowiedziane przed wiekami wci'% s' aktualne. Ko"ció$ zosta$ zapro-
szony do# s$u%by w# misji. To wielki przywilej, z# którego korzystamy po# dzi" dzie& 
i#b!dziemy korzystali a% do#ponownego przyj"cia Pana Jezusa. Jest to mo%liwe dzi!-
ki darom pozwalaj'cym s(nansowa) s$u%b! wolontariuszy, wydawanie materia$ów 
drukowanych i# audiowizualnych oraz wiele innych dzia$a& b!d'cych no"nikiem 
tego, co najwa%niejsze, czyli dobrej nowiny.
Sk$adaj'c dobrowolne dary w# Dniu Misji Globalnej, mamy mo%liwo") szerszego 
w$'czenia si! w# dzia$ania misyjne. Szczegó$y dotycz'ce celu zbiórki darów i# ich 
przeznaczenia zostan' wskazane przez poszczególne diecezje.
Z serca dzi!kujemy za# wsparcie darami tak warto"ciowych inicjatyw. Niech Bóg 
wam ob(cie b$ogos$awi.
Zebrane dary zasil' fundusze misyjne w#poszczególnych diecezjach.

Jak z!o"y# dary?
1. Dary zostan' zebrane podczas drugiej cz!"ci nabo%e&stwa. Nale%y w#tym celu 

przygotowa) koperty lub zebra) dary w#przeznaczonym do#tego celu koszyku.
2. Dary na#projekty misyjne mo%na równie% przekaza) bezpo"rednio na#konta 

bankowe poszczególnych diecezji: Diecezja Po!udniowa: 49 1020 2892 0000 
5702 0166 5108, Diecezja Wschodnia: 42 1020 1156 0000 7402 0059 4259, 
Diecezja Zachodnia: 67 1020 4027 0000 1602 0387 2819, z#dopiskiem: Dary 
— Misja Globalna.


