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Drodzy czytający Biblię, drodzy bracia i siostry z diecezji katolickiej w Sztokholmie! 

 

Kiedy Słowo Boże jest głoszone podczas Mszy św., nabiera ono szczególnego ciężaru, wręcz 

sakramentalnego oddziaływania, gdyż w Eucharystii jest obecny Pan Jezus. Słowo Boże 

umacnia naszą otwartość i gotowość do przyjęcia wszystkiego, co Bóg chce nam dać. Stąd też 

za każdym razem, gdy uczestniczymy we Mszy Świętej, otrzymujemy nowe duchowe 

zrozumienie i inspirację oraz stajemy się bardziej przemienieni, gdyż spotkamy się z 

odwiecznym Słowem Bożym, które przychodzi do nas zarówno w Komunii, jak i w Piśmie 

Świętym. „Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4), tak bardzo pragnie okazać nam 

swoją łaskę, że staje się człowiekiem w Jezusie Chrystusie i nadal przemawia do nas przez 

swoje Słowo i udziela nam w sakramencie swojej łaski.  

Za każdym razem, gdy sprawowana jest Eucharystia, otrzymujemy wszystko to co jest 

nieskończenie wielkie i niepojęte, co przekracza wszystko, co możemy zrozumieć i przetrawić. 

Łaska Boża przewyższa wszelkie nasze oczekiwania, dlatego musimy nauczyć się milczeć w 

modlitwie i zachwycie wobec Słowa Bożego. Jako katolicy, czasami zaniedbujemy 

możliwości, aby spokojnie usiąść i zastanowić się nad Słowem Bożym zawartym w Biblii. 

Słowa te są natchnione przez Ducha Świętego a ów Duch może nam, świętemu ludowi Bożemu, 

pomóc przyjąć przesłanie Pisma Świętego, które jest skierowane do nas wszystkich, a 

jednocześnie osobno do każdego z nas w sposób całkowicie osobisty. Wszyscy jesteśmy 

wyjątkowymi stworzeniami uczynionymi na obraz Boga i powołanymi, aby upodabniać się 

coraz bardziej do Niego. Dlatego musimy przeniknąć Jego Słowo i przyjąć to Boże przesłanie 

w głęboki, osobisty sposób. Ten typowo katolicki - i dwojaki - sposób czytania Biblii jest 

niezwykle ważny. Bóg przemawia do całego swego ludu, do Kościoła, gdzie otrzymujemy to 

samo orędzie, które odnosi się zawsze i wszędzie do wszystkich. Przyjmijmy to jako osobiste 

przesłanie skierowane do każdego z nas. „Przyjdźcie i chodźcie za Mną” (Mt 4, 19), mówi 

Jezus do całego Kościoła, a jednocześnie do każdego z nas. On sam chce dotknąć tego, co 

najgłębsze w każdym nas a poprzez swoje Słowo chce nas zbawiać, uświęcać, przemieniać i 

uczynić coraz bardziej podobnymi Bogu.  

 

Aby przyjąć Słowo Boże w tym tak głębokim wymiarze, potrzebujemy matczynej pomocy i 

nauczania Kościoła, a jednocześnie w sposób całkowicie osobisty zawierzenia się Jezusowi. To 

On jest Oblubieńcem Kościoła, który nieustannie oddaje się Jemu, swojej Oblubienicy, a przez 

Nią każdemu z nas. Kościół chce interpretować i pomagać nam w głębszym zrozumieniu Słowa 

Bożego. Musimy mieć świadomość, że zawsze czytamy Słowo Boże w Kościele, z Kościołem 

i dla Kościoła. Nie jesteśmy oddzielonymi jednostkami, lecz członkami mistycznego Ciała 

Chrystusa, czyli Kościoła. Dostaliśmy nasz „udział w drzewie życia i w Mieście Świętym” jak 

jest napisane w księdze Apokalipsy (Ap 22,19) i wraz ze wszystkimi innymi członkami Ludu 

Bożego przyjmujemy uniwersalne przesłanie Boga zawarte w Piśmie Świętym a jednocześnie 

czynimy to jako unikalni ludzie, którymi przecież wszyscy jesteśmy. 

 

Ten podwójny wymiar charakteryzuje nas jako katolików odkrywających Biblię. Potrzebujemy 

zarówno nauczania Kościoła, jak i naszego osobistego oddania i otwartości, aby przyjąć Słowo 

Boże w sposób, który może przemienić nasze życie i wtedy z pomocą Ducha Świętego 

będziemy mogli przekazywać Jego orędzie otaczającemu nas światu (por. Rz 8, 15-16). Dlatego 

też nasza diecezja wydała Katolicką Biblię Studyjną, która może pomóc wszystkim wierzącym 

zrozumieć przesłanie Biblii i czytać ją razem z Kościołem, abyśmy mogli przekazać je 



wszystkim, których spotykamy na naszej drodze. W oparciu o tysiącletnią tradycję Kościoła 

potrzebujemy pomocy, aby zrozumieć i przyjąć Słowo Boże. Razem ze wszystkimi świętymi, 

uczonymi i pokornymi wierzącymi na przestrzeni wieków, powinniśmy słuchać uważnie i 

przyjmować Słowo Boże. Dzięki temu, co czytamy, możemy się przemieniać i stawać się coraz 

bardziej wiernymi chrześcijanami, gorącymi w służbie Bogu i bliźniemu. 

 

W naszym czasie gigantycznego zgiełku wszyscy potrzebujemy ciszy i spokoju, aby odnaleźć 

pokój w przestrzeni Boga. Nasza potrzeba życiodajnej mocy Słowa Bożego jest równie wielka, 

dlatego musimy bardziej niż kiedykolwiek nauczyć się Lectio divina, czyli rozważania Słowa 

Bożego w modlitwie i zawierzeniu, z podziwem i wdzięcznością za wszystko, co Bóg chce nam 

dać przez swoje Słowo. Musimy przyjąć bardziej biblijną pobożność, aby wzrastać w coraz 

głębszym zjednoczeniu ze „Słowem, które stało się ciałem” (por. J 1, 14), tj. w Jezusie 

Chrystusie, który nadal przemawia do nas w słowach i sakramentach. Otwierając nasze serca 

na orędzie Ewangelii, możemy również stać się bardziej ewangelizującym Kościołem tutaj na 

ziemi szwedzkiej. 

 

Powinniśmy wziąć pod uwagę całe przesłanie Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego 

Testamentu, aby głębiej zrozumieć historię zbawienia, która ma swój łagodny początek, wtedy, 

gdy Bóg stwarza świat. Krok po kroku widzimy, jak Pan Bóg powołuje Abrahama, ojca wiary 

(por. Hbr 11, 8), zawiera z Nim przymierze i prowadzi Izraela jako swój lud na własność. To 

przygotowanie do wielkiego cudu Wcielenia pokazuje nam, jak Pan Bóg z cierpliwością i 

miłością pragnie wychować całą ludzkość, aby mogła przyjąć Go, gdy przyjdzie jako człowiek 

w Jezusie Chrystusie.  

 

Kościół chce nam pomóc zrozumieć sposób działania Boga w pośrodku ludzkiej historii, gdzie 

światło i ciemność nieustannie ze sobą walczą. W ten sposób będzie nam łatwiej dostrzec, że 

Pan Bóg jest z nami, tu i teraz, w naszej osobistej historii jak i w całej historii świata tam, gdzie 

dobro i zło, światło i ciemność zawsze się ze sobą przeplatają. Kiedy uświadamiamy sobie, że 

historia zbawienia trwa przez cały czas, wówczas daje nam to nadzieję nawet w tych trudnych 

i mrocznych czasach. Czytanie Biblii oczami wiary, nadziei i miłości pomaga nam spojrzeć na 

współczesną historię w świetle Pana Boga. Gdy Bóg przemówił raz na zawsze przez swego 

Syna, który stał się człowiekiem, to powiedział wszystko, co chce powiedzieć i co powinniśmy 

wiedzieć. Jeśli nauczymy się Go słuchać w Piśmie Świętym, możemy również rozpoznać Jego 

wezwanie w naszej własnej sytuacji życiowej i wtedy zdamy sobie sprawę, że On zawsze 

pozostaje nieskończenie kochającym Bogiem, który nigdy nas nie opuszcza. Cokolwiek by się 

nie wydarzyło, będzie On wierny swemu świętemu ludowi i każdemu z nas osobno. Wówczas 

z pełnym zaufaniem i całym sercem, jak Maryja Dziewica, będziemy mogli, powiedzieć Panu 

Bogu, który w Jezusie Chrystusie daje się nam w Swych słowach i sakramentach: „Niech mi 

się stanie, według twego słowa” (Łk 1, 38). 

 

Sztokholm, 27 grudnia 2022 r., w Święto św. Jana Ewangelisty 

 

Z moim błogosławieństwem i modlitwą, 

 

 

+Anders Arborelius ocd  

Biskup  


