
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν 
θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ 
πρὸς τὸν θεόν. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν ἐν 
αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων· καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ 
ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Ἐγένετο 
ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα 
αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα 
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες 
πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, 
ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς 
τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, 
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ 
ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος 
αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι 
αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, 
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, 
τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ 
αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ 
θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

ְּּבֵראִׁש֖ית ָּבָר֣א ֱאלִֹה֑ים ֵא֥ת ַהָׁשַמִ֖ים ְוֵא֥ת ָהָאֶֽרץ׃
ְּוָהָאֶ֗רץ ָהיְָת֥ה תֹ֨הוּ֙ ָובֹ֔הוּ ְוחֶֹׁ֖שך ַעל־ְפנֵ֣י ְתהֹ֑ום ְ

ְּור֣וַּח ֱאלִֹה֔ים ְמַרֶחֶ֖פת ַעל־ְפנֵ֥י ַהָּמִֽים׃
ַויֹ֥אֶמר ֱאלִֹה֖ים יְִה֣י אֹ֑ור ַוֽיְִהי־אֹֽור׃ּ

ּ ַויְַ֧רא ֱאלִֹה֛ים ֶאת־ָהאֹ֖ור ִּכי־טֹ֑וב ַויְַבֵדּ֣ל ֱאלִֹה֔ים ּ
ֵּב֥ין ָהאֹ֖ור וֵּב֥ין ַהחֶֹֽׁשךְ׃

ְ ַוִיְקָר֨א ֱאלִֹה֤ים׀ ָלאֹור֙ יֹ֔ום ְוַלחֶֹׁ֖שך ָקָ֣רא ָל֑יְָלה ּ
ַוֽיְִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽיְִהי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ֶאָחֽד׃ פ

ְ ַויֹ֣אֶמר ֱאלִֹה֔ים יְִה֥י ָרִק֖יַע ְּבתֹ֣וך ַהָּמִ֑ים ִויִה֣י ּ
ַמְבִדּ֔יל ֵּב֥ין ַמִ֖ים ָלָמִֽים׃

ּ ַויַַ֣עׂש ֱאלִֹהים֮ ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַויְַבֵדּ֗ל ֵּב֤ין ַהַּמִ֨ים֙ ֲאֶׁשר֙ ּ
ִמַּתַ֣חת ָלָרִק֔יַע וֵּב֣ין ַהַּמִ֔ים ֲאֶׁש֖ר ֵמַע֣ל ָלָרִק֑יַע 

ַוֽיְִהי־ֵכֽן׃
ַוִיְקָר֧א ֱאלִֹה֛ים ָלָֽרִק֖יַע ָׁשָמִ֑ים ַוֽיְִהי־ֶעֶ֥רב ּ

ַוֽיְִהי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ֵׁשִנֽי׃ פ
ַּויֹ֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים ִיָּקו֨וּ ַהַּמִ֜ים ִמַּתַ֤חת ַהָׁשַמִ֨ים֙ ּ

ֶאל־ָמקֹ֣ום ֶאָח֔ד ְוֵתָרֶא֖ה ַהיַָּבָׁש֑ה ַוֽיְִהי־ֵכֽן׃ּ
ּ ַוִיְקָר֨א ֱאלִֹה֤ים׀ ַליַָּבָׁשה֙ ֶאֶ֔רץ וְּלִמְקֵו֥ה ַהַּמִ֖ים ּ

ָקָר֣א יִַּמ֑ים ַויְַ֥רא ֱאלִֹה֖ים ִּכי־טֹֽוב׃ּ
יֹ֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים ַּתְֽדֵׁש֤א ָהָאֶ֨רץ֙ ֶדֶּׁ֔שא ֵעֶׂ֚שב ַמְזִר֣יַע ּ

ֶּזַ֔רע ֵע֣ץ ְפִר֞י עֶֹׂ֤שה ְפִרי֙ ְלִמינֹ֔ו ֲאֶׁש֥ר ַזְרעֹו־בֹ֖ו  ּ
ַעל־ָהָאֶ֑רץ ַוֽיְִהי־ֵכֽן׃

ַוּתֹוֵצ֨א ָהָאֶ֜רץ ֶדֶּׁ֠שא ֵעֶׂ֣שב ַמְזִר֤יַע ֶזַ֨רע֙ ְלִמינֵ֔הוּ ְוֵע֧ץ 
ּעֶֹֽׂשה־ְפִר֛י ֲאֶׁש֥ר ַזְרעֹו־בֹ֖ו ְלִמינֵ֑הוּ ַויְַ֥רא ֱאלִֹה֖ים ּ

ִּכי־טֹֽוב׃
ַוֽיְִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽיְִהי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ְׁשִליִׁשֽי׃ פ
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MARATON BIBLIJNY
24-25 października 2021 r.

Kościół rektoralny Bożego Miłosierdzia
Kraków, róg ul. Smoleńsk i Felicjanek

Maraton to publiczne czytanie Pisma Świętego: 

Psalmów i Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym.

Lektorem możesz być również Ty!

24 października 2021 r. – niedziela
ź 18:00 – rozpoczęcie lektury Pisma Świętego
ź 24:00 – zakończenie pierwszego dnia Maratonu

25 października 2021 r. – poniedziałek
ź 8:00-17:00 | 18:00-21:00 – kontynuacja lektury
ź 21:00 – wspólna modlitwa na zakończenie Maratonu

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

ź 11 X (poniedziałek) 18:00
„Bądźcież tedy czynicielami słowa, a nie słucha-
czami tylko” (Jk 1,22): idea miłosierdzia w teologii 
i działalności pastoralnej Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów – wykład | ks. dr Maria Daniel Mames 
Platforma Webex

ź 12 X (wtorek) 18:00
Miłosierdzie w Biblii  wykład | dr Danuta Piekarz–
Platforma Webex

ź 13 X (środa) 18:00
Spotkanie biblijne on-line (Iz 53,10-11; Ps 33; Hbr 4,14-
16; Mk 10, 35-45)  prowadzi s. Anna Bodzińska NDS–  
Platforma Zoom

ź 15 X (piątek) 18:00
Horyzonty miłosiernego spojrzenia Boga na 
człowieka w oparciu o Ez 47 – spotkanie biblijne 
prowadzi s. dr hab. Joanna Nowińska SM
Platforma Zoom

ź 18 X (poniedziałek) 18:00
Idea miłosierdzia w liturgii prawosławnej 
– wykład | ks dr. Henryk Paprocki
Platforma Webex

ź 19 X (wtorek) 18:00
„Nie bójcie się, znaczycie więcej niż wiele wróbli” 
(Łk 12,7). Ptasia symbolika w Biblii  
– wykład | dr inż. Anna Wajda
Platforma Webex

ź 21 X (czwartek) 20:00
Modlitwa Taizé u św. Marcina 
– prowadzi Taizé Kraków WAJ 
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Grodzka 56 | Transmisja online

ź 22 X (piątek) 18:00
Macierzyńskie miłosierdzie Jezusa w pismach 
Ojców Kościoła i pisarzy średniowiecznych 
– wykład | dr Angelika M. Małek
Platforma Webex

Bądźcie miłosierni, 
jak miłosierny jest wasz Ojciec

Łk 6,36 (Biblia Ekumeniczna)

Oddział Kraków

radadialogu.diecezja.pl | fb.com/radadialogu
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