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1.08 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

2.08 

niedziela 

Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy. Proroka Eliasza. 

Święta Liturgia. 

Modlitwa za zmarłych w Powstaniu Warszawskim 

godz.10
00

 

4.08 

wtorek 

Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. 

Nabożeństwo w Katedrze Metropolitalnej. 
 

5.08 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz.   9

00
 

8.08 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

9.08 

niedziela 

Niedziela X po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 10
00

 

12.08 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz. 9

00
 

15.08 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

16.08 

niedziela 

Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 10
00

 

18.08 

wtorek 

Wigilia Święta Przemienienia Pańskiego. 

Wsienoszcznoje Bdienije. 
godz. 17

00
 

19.08 

środa 

Święto Przemienienia Pańskiego. 

Święta Liturgia. 
godz. 9

00
 

22.08 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

23.08 

niedziela 

Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 10
00

 

26.08 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz. 9

00
 

27.08 

czwartek 
Wigilia Święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. godz. 17

00
 

28.08 

piątek 

Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. 

Święta Liturgia. 
godz. 9

00
 

29.08 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

30.08 

niedziela 

Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Punkcie Katechetycznym 

 

g. 8
30

 , 10
00
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тропарь праздника,  
Преобразилсz еси на горэ, Христе Боже, показавый uчеником Твоим славу 
Твою,  якоже можаху, да возсиzет и нам, грэшным, Свет Твой 
присносущный молитвами Богородицы, Свэтодавче, слава Тебэ. 
Кондак, 
На горэ преобразилсz еси, и якоже вмэщаху uченицы Твои, славу Твою, 
Христе Боже, видэша, да егда Тя uзрzт распинаема, страдание uбо 
uразумэют вольное, мирови же проповэдzт, яко Ты еси воистинну Отчее 
сиzние.  
Величание: 
Величаем Тz, живодавче Христе, и почитаем пречистыz плоти Твоеz 
преславное преображение. 



Świadkowie Jehowy (4) 

KOŚCIÓŁ – „małe stadko” (144 000 osób), które czuje, że po śmierci pójdzie do 

nieba, żeby (z archaniołem Michałem na czele) rządzić ziemią. Jedyni z ludzi, którzy 

dostąpią nieśmiertelności, ale nigdy nie zmartwychwstaną cieleśnie. 

Do „Kościoła” należy m.in. Maria (Matka Jezusa), 12 Apostołów i niektórzy 

współcześni Świadkowie Jehowy (m.in. całe ich „Ciało Kierownicze”). 

Funkcjonowanie „Kościoła” niemal zamarło wraz ze śmiercią apostoła Jana; 

wznowienie działalności nastąpiło, kiedy na widowni dziejów pojawił się „Pastor” 

Charles Taze Russell (druga połowa XIX w.). 

WIELKA RZESZA – określenie (na podstawie wyrwanych z kontekstu słów 

z Apokalipsy) tych Świadków Jehowy, którzy czują, że pozostaną na ziemi i później – 

po zagładzie reszty ludzkości – będą w „czerstwym zdrowiu” trudnić się głównie 

rolnictwem (na tym ma polegać budowa raju). Po tysiącu lat (w czasie których dołączą 

do nich osoby zmartwychwstałe do życia na ziemi) część z nich nie przetrwa próby i 

zostanie zgładzona. Ci, którzy ocaleją, będą uprawiać ziemię „wiecznie” (tj. bardzo 

długo, być może nawet przez miliardy lat). 

ZMARTWYCHWSTANIE – obejmie część zmarłych, aby pomogli „wielkiej rzeszy” 

uprawiać ziemię. Nigdy już do życia nie powrócą: Adam i Ewa, ci co zginęli 

w potopie, sodomici (w tej kwestii co najmniej sześciokrotnie zmieniano zdanie), 

Judasz Iskariot, a także ci co zginął w „szybko nadchodzącym” końcu świata. Nie 

wiadomo, gdzie znajdzie się kobieta, o którą saduceusze pytali Jezusa (i jej siedmiu 

mężów) – w tej sprawie Świadkowie Jehowy przedstawiają co najmniej 

3 wykluczające się teorie. 

DUSZA – żywy człowiek, żywe zwierzę. Według Świadków, od śmierci 

do zmartwychwstania nie ma żadnej formy egzystencji. 

CHRZEST – zanurzenie w wodzie osoby w wieku świadomym, mające publicznie 

potwierdzić przyłączenie się do Świadków Jehowy. Nie jest sakramentem, a jedynie 

„symbolem”. Wbrew oficjalnej propagandzie nie udziela się go w „Imię Ojca i Syna 

i Ducha Świętego”. Kandydat ma odpowiedzieć „Tak” na 2 pytania – czy okazał 

skruchę (za to że dotąd nie należał do organizacji Świadków Jehowy) i czy wie, że 

przyłącza się do tej organizacji. 

MODLITWA – wolną ją kierować wyłącznie do Jehowy przez Jezusa Chrystusa (do 

Jezusa Chrystusa nie wolno się modlić). Odmawianie „Ojcze nasz”, jako modlitwy 

pisanej, jest zabronione (można się tylko modlić własnymi słowami). Obowiązuje 

zakaz modlitw za osoby niebędące Świadkami Jehowy, jako za członków 

„szatańskiego świata” (wyjątkiem są ci, którzy zamierzają przyłączyć się do 

organizacji i czynią widoczne w tym kierunku postępy). 

ŚWIĘTA – jedyne święto to tzw. „Pamiątka Śmierci Jezusa”, obchodzona 

w podobnym – ale nie w tym samym – czasie co żydowska Pascha (zdaniem 

Świadków wyznawcy judaizmu obchodzą Paschę w niewłaściwym terminie). Obecni 

podają sobie talerzyki z placuszkami i kieliszki z winem (skosztować wolno tylko 

temu, kto czuje, że należy do 144 000 mających pójść do nieba – również i w tym 

nauki Świadków były zmieniane). Emblematy te są uważane za zwykłe produkty 

żywnościowe – nie wierzy się nawet w duchową obecność Jezusa w nich. Wszystkie 

inne święta – według aktualnego „zrozumienia” – są uważane za „satanistyczne” 

i potępione. 

SZATAN – imię własne głównego przeciwnika Jehowy, który panuje nad wszystkim 

co na świecie (z wyjątkiem organizacji „Świadkowie Jehowy”). Zginie w czasie 

próby, która przyjdzie na „Wielką Rzeszę”. Inne imiona własne tej istoty: „Diabeł”, 

„Kusiciel” – zawsze pisane przez Świadków Jehowy dużą literą (!) 

BABILON WIELKI – wszystkie religie poza Świadkami Jehowy, główna przyczyna 

wszelkiego zła na świecie. „Babilon Wielki” („Wielka Prostytutka”) ulegnie 

„w bardzo bliskim czasie” zniszczeniu przez siły polityczne (ONZ i przywódców 

poszczególnych państw). 

ANGLOAMERYKANKA – według Świadków obecne supermocarstwo, obejmujące 

USA i Wielką Brytanię (właśnie dlatego w podziale administracyjnym organizacji 

Wielka Brytania należy do strefy północnoamerykańskiej), odegra kluczową rolę w 

zniszczeniu „Wielkiego Babilonu”. 

ARMAGEDON – „bardzo bliskie” zniszczenie „Angloamerykanki” i reszty świata, 

która pozostanie po zagładzie „Babilonu Wielkiego”. Ocaleje tylko organizacja 

Świadków Jehowy (0,01% ludzkości). 

Tyle podstawowe wierzenia… 

Z innych charakterystycznych zasad obowiązujących Świadków Jehowy można 

wspomnieć o odmowie służenia w wojsku, zakazie dokonywania transfuzji krwi 

(obejmującego też dzieci Świadków!), uczestniczenia w świętach nie tylko 

religijnych, ale i państwowych, obchodzenia imienin, urodzin, czy okazywania 

jakichkolwiek względów (nawet zwykłej ludzkiej życzliwości) osobom, które zostały 

wykluczone bądź same odeszły z organizacji. 

Każdy, kto przyłącza się do Świadków Jehowy, musi zniszczyć wszelkie przedmioty 

związane z inną religią (jak chociażby krzyże, ikony, czotki, publikacje) – są one 

uważane za „bożki”, „bałwany” itp. Szczególnie znienawidzony jest krzyż – dla 

Świadków jedynie „narzędzie zbrodni” i to o „niewłaściwym kształcie”. 

Nie wolno też angażować się w działalność charytatywną czy antywojenną (!), jako 

odciągającą od „ważniejszych celów” – wspomagania finansowego organizacji, 

uczestnictwa w zebraniach i werbowania do organizacji (oficjalnie – ostrzegania przez 

„bardzo bliską” zagładą). 

Aby „uzasadnić biblijnie” przynajmniej cześć nauk i zwyczajów, Świadkowie Jehowy 

rozpowszechniają w setkach milionów (!) egzemplarzy „Pismo Święte w Przekładzie 

Nowego Świata” – specjalnie spreparowaną wersję Biblii (nazwiska „tłumaczy” nie są 

ujawniane), zawierającą niezliczone ilości przekłamań (dodawanie i usuwanie różnych 

wyrażeń, manipulacja znakami interpunkcyjnymi, zastępowanie powszechnie znanych 

słów niezrozumiałymi neologizmami itp.). Od razu nasuwa się pytanie: skoro 

Świadkowie twierdzą, że ich wierzenia opierają się wyłącznie na Biblii, dlaczego 

muszą uciekać się do rozlicznych fałszerstw tekstu Pisma Świętego, aby 

„uwierzytelnić” swoje nauki? Czy ludzi, którzy odrzucają Boskość, śmierć krzyżową, 

cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i do tego jeszcze pogardzają bliźnimi 

(mimo stwarzania pewnych pozorów miłości do nich) można nazwać chrześcijanami? 

Roman 


