
KRĄG BIBLIJNY
Krąg biblijny to:
• spotkania ze Słowem Bożym, 

odnajdywanie jego Prawdy w naszym 
własnym życiu, 

• poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej 
przesłania,

• indywidualne spotkania z Jezusem    
w Jego Słowie.

Święty Hieronim pisał:
„Nieznajomość Pisma Świętego 

jest nieznajomością Chrystusa”.



KRĄG BIBLIJNY

Nasza grupa istnieje od września 2009 roku.

To właśnie tego dnia rozpoczęła się przygoda grupy osób
pragnących głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę
o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które
jest zapisane na kartach najbardziej poczytnej i najbardziej
rozpowszechnionej książki świata – Biblii.
Opiekunami grupy byli kolejno ks. Marcin Szaboń,
ks. Marian Błaszczok oraz ks. Krzysztof Konieczny.
Od 2016 roku opiekunem kręgu biblijnego jest ks. Rafał Grunert.

• Cała Biblia została napisana w okresie obejmującym ponad 1500 lat.
• Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów.
• Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów.
• Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie.



Celem jest pogłębianie wiedzy religijnej oraz naszej wiary poprzez
medytację Bożego przesłania i zrozumienie Słowa Bożego, aby
następnie zastosować Je w naszym codziennym życiu.
To tutaj każdy z nas poznaje i uświadamia sobie to, co Pan Bóg chce
do niego powiedzieć przez Jego Słowo.

KRĄG BIBLIJNY

Rusinowice 2017



KRĄG BIBLIJNY
Każde spotkanie rozpoczynamy zapaleniem świecy jako znaku
obecności Chrystusa i modlitwą do Ducha Świętego.
Następnie czytamy wybrany fragment Pisma Świętego,
medytujemy, rozmyślamy nad tym, co Jezus chce nam powiedzieć,
odnosimy go do własnego życia, po czym dzielimy się naszymi
przemyśleniami, spostrzeżeniami, wątpliwościami.

Wspólna modlitwa i błogosławieństwo kończy spotkanie.

Spotkanie opłatkowe 2014



KRĄG BIBLIJNY
Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, 
ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia.

Budowa ołtarza
Boże Ciało 2016



KRĄG BIBLIJNY
Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, 
odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, 
poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Kamień Śląski 
2015



KRĄG BIBLIJNY
Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna 
więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna 
robić coś, co jest pragnieniem Bożym.

Pielgrzymka na Jasną Górę
2017



KRĄG BIBLIJNY
W Kręgu Biblijnym „nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga 
w słowach Boga”, to miejsce, gdzie 
„czytający rośnie na skutek czytania Pisma Świętego”.

Pielgrzymka na Jasną Górę
2017



KRĄG BIBLIJNY

Jesteśmy grupą otwartą i zapraszamy wszystkich
chętnych na modlitewne czytanie Biblii umożliwiające
pełniejsze i głębsze przeżycie Słowa wypowiedzianego
przez Boga.
Przyjdź! Pan Bóg czeka na Ciebie w swoim Słowie.

Wrocław 2015 Jasna Góra 2017



Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym
otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione 
dotąd pragnienia.

KRĄG BIBLIJNY



Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść 
bez żadnego przygotowania.

Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii 

i przez pozostałych uczestników kręgu.

Kto wie, a może akurat taka forma spotkań przypadnie 

Ci do gustu…

KRĄG BIBLIJNY



Krąg Biblijny to także rozpalanie 
wspólnotowe „lampy oliwnej”, która 
może i powinna coraz bardziej 
świecić dzięki „oliwie” przynoszonej 
przez każdego człowieka. 
Uczymy się tu pewnej formy 
świadectwa wobec innych.

KRĄG BIBLIJNY



KRĄG BIBLIJNY
Spotkania naszego Kręgu Biblijnego odbywają się 
w każdy wtorek po wieczornej Mszy Św.

Zapraszamy każdego, kto odczuwa potrzebę 
poznawania Jezusa przez Jego Słowo. 
Każdego, kto, choć na chwilę, chce zatrzymać się, 
posłuchać, medytować i kontemplować słowo Boże. 
Tutaj nie trzeba być znawcą Pisma Świętego.

Opiekunem grupy jest ks. Rafał Grunert


