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Z czytania brewiarzowego na 4 września 

 

Mojżesz jest prawodawcą w najpełniejszym tego słowa 

znaczeniu. Ludowi dał wszystko: prawo, instytucje kul-

towe, kapłaństwo. 

Wedle tradycji żydowskich, których echem stało się prze-

mówienie Szczepana, życie Mojżesza dzieliło się na trzy 

części, po czterdzieści lat każda. Ocalony z topieli, wycho-

wywany przez własną matkę, potem przez córkę faraona, 

która go traktuje jak syna, otrzymuje wykształcenie i zostaje 

wysokim funkcjonariuszem wśród rodaków. Okres ten koń-

czy się jednak niepowodzeniem. Mojżesz ucieka daleko od 

faraona (Wj 2, 15). 

Przez kolejnych czterdzieści lat przebywa wśród Madia-

nitów, z którymi wiąże się przez małżeństwo i którzy wy-

warli na niego jakiś wpływ, trudny do określenia. Był teraz 

pasterzem, który nie zajmował się losem rodaków. Ale na-

stąpiła interwencja Boga. Czeka go misja: wyzwolenie ludu 

z niewoli. W tym wszystkim nie zabrakło przeciwności, ale 

Mojżesz pomimo tych trudności wrócił do Egiptu i przystą-

pił do realizacji zadań. Zawierzając obietnicom Bożym, zo-

stał wyposażony w moce cudotwórcze, a dzięki Aaronowi 

potrafił przekazać Boże wezwania. 

Przez czterdzieści znowu lat przewodził Izraelowi. Stał 

się rzeczywiście jego wyzwolicielem. Jako taki przeprowa-

dził go z niewiary do zawierzenia Bogu. To pierwsze wy-

zwolenie nie było czymś danym raz na zawsze. Na pustyni 

Mojżesz musiał bez ustanku działać, modlić się, ganić i ka-

rać, aby podtrzymać lud w wierności dla powołania. Zanim 

zakończył życie, dla kontynuacji tych zadań obrał Jozuego. 

Mojżesz stał się pośrednikiem Przymierza. To przymie-

rze było przede wszystkim darem Dekalogu, którego zacho-

wywanie gwarantowało wolność. Dekalog przekazał lu-

dowi Mojżesz. On też upamiętnił to przekazanie uroczy-

stymi ceremoniami ofiarnymi, pośród których obecni wyra-

zili swą zgodę. Stał się następnie prawodawcą, który wy-

magania Boże wprowadzał w przepisy szczegółowe i oby-

czaj. Był także żarliwym orędownikiem, bo nieustannie 

wstawiał się za ludem, a w tym wstawiennictwie okazywał 

niezwykłą wytrwałość i ofiarność. Z Bogiem rozmawiał 

twarzą w twarz. Pragnął poznać Jego chwałę i gdy po za-

kończeniu rozmowy na Synaju zstępował do ludu, jego 

twarz promieniowała niezwykłym blaskiem. 
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1. Izrael – Góra Tabor, fk w ko Przemienienia Pańskiego; P1600334- 18. IV.’11. 

2. Toruń, fg w ko śś. Jana Ew. i Jana Chrzci.; 

 

           
3. Gdańsk, fg w baz. NMP; 

4. Krzeszów, DLN, fg w ko WNMP; 

5. Francja - Lourdes, kop. ob. w baz. św. Piusa X; 

 

           
6. Piotrków Tryb., fg w ko oo. Bernardynów; 

7. Rzym, fg z XVI w. w baz. S. Pietro In Vincoli; P1790365- 28.03.’12. 

8. Częstochowa, fg wsp. w Parku Miniatur Sakralnych; 



           
9. Łowicz, fg w ko MB Łaskawej (Pijarów); 

10. Rzym, fg w baz. św. Jana na Lateranie; 

11. Tuchów, MAŁ, fg w ko św. Jakuba Ap.; 

 

           
12. Fałków, ŚWK, wt w ko Św. Trójcy; 

13. Łódź, wt w ko Najśw. Imienia Jezus; 

14. Szydłów, ŚWK, fg w synagodze; 

 

           
15. Wydminy, WMZ, fk w ko Najśw. Zbawiciela; 

16. Łotwa – Ryga, fg w katedrze Domskiej (Ryskiej); P2150798- 15.IX.’14. 

17. Łotwa – Ryga, wt w katedrze Domskiej (Ryskiej); P2150804-         „ 



    
18. Wielgomłyny, fg w ko św. Stanisława BM (ołtarz gł.) 

M23,19- Kraków, moz. w Sankt. św. Jana Pawła II; 

 

       
M23,20- Nowy Targ, fg w ko św. Katarzyny; 

M23,21- Czarny Potok, fk w ko św. Marcina; 

M23,22- Nowy Wiśnicz, ob. w ko WNMP; 

 

       
M23,23- Gdańsk- Oliwa, fg w baz. Św. trójcy; 

M23,24- Rzeszów, fg w ko św. Józefa; 

M23,25- Rzeszów, fg w baz. WNMP; 



       
M23,26 – Gdańsk, ob. w ko Św. Trójcy; 

M23,27- Łódź, wt w baz. św. Stanisława Kostki 

M23,29- Kalisz, fg w kt św. Mikołaja 

 

 
M23,28- Toruń, ob. w ko św. JPII i MB 

 

 
Wolbrom, ko. Podwyższenia Krzyża Świętego (zdj. pw) 

 



 
Wolbrom, ko. Podwyższenia Krzyża Świętego (zdj. pw) 

 

       
Bytom, ko. św. Jacka (zdj. pw)  

Zabrze-Zandka, ko. Ducha Świętego (zdj. pw) – 1 i 2 

 

 
Włochy, Florencja, Bazylika Santa Croce (zdj. tsw) 



    
Bieruń Stary, Ko. św. Bartłomieja (zdj. pw) – 1 i 2 – sceny na konfesjonale 



 
I TAK Z OŁTARZA POTRZEBA BYŁO SYNA CZŁOWIECZEGO 

 

Włochy, Rzym, Scala Sancta (zdj. as) 



    
Bieruń Nowy, Ko. św. Barbary (zdj. pw) 

Chełm Śląski, ko. Trójcy Przenajświętszej (zdj. pw) 

 

 
Szwajcaria, Berno, przed Katedrą śś. Apostołów Piotra i Pawła (zdj. tsw) 



 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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